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

Ple
12/2009
ordinari
28 de desembre de 2009
de les 20:02 a les 21:57
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
Pere Galobardes i Molera
Jaume Vivet i Soler
Marc Fontserè i Candell
Cristina Sala i Donado
Flora Vilalta i Sospedra
David Forcada i Rifà
M. Àngels Casals i Font
Francesc Josep Rivera i García
Pere Bartés i Montagut
Núria Güell i Rovira
Manel Romans i Sánchez
Jordi Casals i Prat
Lluís Sabatés i Padrós
Albert Soldevila i Boixader
Montserrat Ayats i Coromina

Secretària:
Interventora

Montserrat Freixa i Costa
M. Carme Urgell i Barris

PSC-PM
CiU
PSC-PM
CiU
PSC-PM
CiU
PSC-PM
PSC-PM
PSC-PM
PSC-PM
CiU
CiU
CiU
ERC-AM
ERC-AM
ERC-AM
ICV-CdG
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1/ APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR:
1.1.- APROVACIÓ, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR:
INTERVENCIONS:
SRA. MONTSE AYATS:
A la pàgina 11, en l’apartat d’intervencions, diu: “... la partida destinada a la campanya
informativa d’orgànica -11.250 euros... i tal com està escrit, sembla que es redueixi dels
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3.000 euros, quan la reducció eren 11.250 de la campanya informativa d’orgànica i a
més, 3.000 euros del manteniment de contenidors.
A la pàgina 38, en la meva intervenció diu “A mi m’agradaria que d’aquí en sortís un
suport.” Crec que s’hauria d’afegir “de tots els grups” i més avall diu “... que la immunitat
és important...” i ha de dir “... que la unitat és important...”
I a la pàgina 42, hi ha unes intervencions d’en Pere Galobardes, en Lluís Sabatés i en Jordi
Casals, que haurien d’anar a la pàgina 43, després del punt 6.5, perquè responen a una
pregunta que va fer en Lluís i no a la intervenció que vaig fer jo.
S’aprova per unanimitat dels assistents, amb les modificacions que consten en aquesta,
l’acta núm. 11/2009, corresponent a la sessió ordinària, celebrada el dia 30 de novembre
de 2009.

2/ DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS A LES PERSONES:
2.1.- NOMENAMENT DE TRES VOCALS DE LA JUNTA DE GOVERN DEL PATRONAT MUNICIPAL
DEL TEATRE CIRVIANUM:
ACORD:
Antecedents
En la sessió ordinària de la junta de govern del Patronat Municipal del Teatre Cirvianum
del dia 7 de juliol de 2009, el sr. Àlex Mayo i Barniol, la sra. Griselda Castells i Criballés van
presentar la seva dimissió al·legant que portaven molts anys a la junta i creien convenient
un relleu generacional. La sra. Elisenda Currius i Soler també formava part de la junta de
govern del patronat, però va renunciar-hi des de la seva contractació a l’ajuntament de
Torelló.
Atès que en la sessió ordinària de la junta de govern del Patronat Municipal del Teatre
Cirvianum del dia 14 de desembre de 2009 s’ha aprovat la proposta del tres nous vocals.
Fonaments de dret
Vist l’article 15 dels Estatuts del Patronat Municipal del Teatre Cirvianum que disposa que
la Junta de Govern estarà formada entre altres, per set vocals nomenats pel Ple, a
proposta de la Presidència del Patronat.
A proposta de la Regidoria de Cultura i vist el dictamen favorable de la Comissió
informativa de serveis a les persones, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels seus
membres, acorda:
Primer.- ACCEPTAR la renúncia de la Sra. Elisenda Currius i Soler, la Sra. Griselda Castells i
Criballés i el Sr. Àlex Mayo i Barniol com a vocals de la Junta de Govern del Patronat
Municipal del Teatre Cirvianum i agrair-los la seva tasca i dedicació que han prestat
durant tots els anys en què han col·laborat com a vocals d’aquest òrgan.
Segon.- NOMENAR el Sr. Sergi Egea i Sala, la Sra. Elisenda Soler i Prat i el Sr. Jordi Suriñach i
Aguilar com a nous vocals de la Junta de Govern del Patronat Municipal del Teatre
Cirvianum.
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Tercer.- NOTIFICAR el present acord a les persones interessades, a la regidoria de Cultura i
al patronat Municipal del Teatre Cirvianum.
INTERVENCIONS:
SRA. MONTSE AYATS:
Des d’Iniciativa ciutadans del Ges, estem plenament d’acord amb les noves
incorporacions, que la secretària ja ha llegit quines són; es tracta de persones que van
estar escollides per votació entre una colla de candidats i candidates que vàrem
presentar els diferents membres del patronat, de persones que al nostre entendre, han
demostrat la seva implicació en diferents àmbits del món de la cultura torellonenca i, per
tant, entenem que poden fer aportacions al teatre Cirvianum; i de persones que
d’alguna manera, en alguns casos, també responen a un canvi generacional, que era
una de les peticions que es feia quan es parlava del relleu en els membres del patronat.
Per tant, des d’aquest punt de vista, nosaltres estem totalment d’acord amb aquest
nomenament, però voldríem fer un comentari respecte del funcionament del patronat:
voldríem deixar constància de la deixadesa d’aquest tema per part de l’equip de
govern, pel que fa a la participació a través del patronat, perquè nosaltres entenem que
ser membre d’un patronat com el del teatre Cirvianum, també és una manera de
participar en els afers de Torelló i un element més de participació. I per què diem
deixadesa? Doncs, perquè en un dels noms que s’han llegit, una de les persones que avui
se substitueix, era baixa des que es va incorporar com a tècnica de cultura i d’això ja en
fa uns quants dies i uns quants anys, i les altres dues persones que avui se substitueixen, ja
havien reclamat en diverses ocasions poder ser rellevades, entre d’altres coses, perquè ja
feia quatre anys que estaven participant com a membres d’aquest patronat, però no
entenem per què la decisió de substituir aquestes persones al patronat, es va anar
ajornant sense cap explicació clara.
D’altra banda, un relleu que, com he dit, ja està regulat pels estatuts, que deixen molt clar
com s’han de nomenar, cessar i renovar els set vocals i també els representants polítics.
A banda d’això, que aquestes persones van haver de reclamar en diverses ocasions que
se’ls substituís, també hi ha una altra qüestió i és que malgrat que els estatuts diguin de
forma molt clara que els nomenaments seran per quatre anys, hi ha persones encara avui
al patronat del teatre Cirvianum, que en porten més de sis o més de vuit anys i ens sembla
que això, a banda d’incomplir un acord d’aquest ple, d’alguna manera també limita la
participació d’altres torellonencs i d’altres torellonenques en un patronat que d’alguna
manera, serveix per treballar en l’àmbit cultural del nostre poble.
Per tant, demanaríem que a partir d’ara s’actuï amb més celeritat davant de temes com
aquest, es compleixin els acords d’aquest ple, i si no es consideren adequats o es volen
canviar, que se’n proposi la modificació, però de cap manera s’incompleixin.
SRA. NÚRIA GÜELL:
No s’havia fet abans, perquè hi ha algun punt dels estatuts que es volia canviar i
semblava que es podia fer tot a l’hora; el tema dels estatuts s’ha anat allargant, que
encara no s’ha pogut fer, per problemes burocràtics i es va decidir de moment tirar
endavant aquests nomenaments, que sembla que ja està clar i per això es va trigar tant.
SRA. MONTSE AYATS:
No entenc que el motiu sigui resoldre uns estatuts; jo crec que el que s’hauria de plantejar
és què es vol fer amb aquests estatuts, perquè les vegades que hem participat en els
patronats no hem entès quin era el sentit de voler-los reformar; ens sembla bé que es
plantegi, però que es digui un criteri i un objectiu i, en tot cas, això reforça d’alguna
manera la nostra opinió que no s’han fet bé les coses.
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SRA. FLORA VILALTA:
Nosaltres, com a grup municipal del PSC, que està representat també al patronat,
voldríem agrair d’una manera especial a la Sra. Griselda Castells i al Sr. Àlex Mayo per tots
aquests anys que han dedicat hores a treballar, perquè el teatre tirés endavant i
encoratjar i felicitar el Sr. Sergi Egea, la Sra. Elisenda Soler i el Sr. Jordi Suriñach en la futura
tasca que els espera.
VOTACIÓ:
S’aprova per unanimitat dels membres de la corporació.

3/ DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’ECONOMIA I HISENDA,
RÈGIM INTERN I SEGURETAT:
3.1.- NOMENAMENT DE MEMBRES INTEGRANTS DEL COMITÈ D’AVALUACIÓ I SEGUIMENT DEL
PLA DE BARRIS:
ACORD:
Atès que l’Ajuntament va sol·licitar, en data 5 de maig de 2009, una subvenció al
Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya per a
l’atorgament dels ajuts que estableix la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees
urbanes i viles que requereixen especial atenció.
Vista la notificació de la Subdirectora general d’Arquitectura, de data 28 de juliol de
2009, la qual acompanya còpia de la Resolució del conseller de Política Territorial i Obres
Públiques, i de l’annex d’aquesta resolució, on es determina el pressupost aprovat de
8.261.500,00 € per a les actuacions a realitzar en el Casc antic de Torelló.
En conseqüència amb el que preveu l’article 12.1 de la Llei 2/2004, de 4 de juny, de
millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen atenció especial, per a cada un
dels projectes s’ha de crear un comitè d’avaluació i seguiment, integrat per representants
de l’Administració de la Generalitat i de l’Administració Local, i per representants de les
entitats veïnals, dels agents econòmics i socials, i de les associacions ciutadanes.
L’article 18.2 del Decret 369/2004, de 7 de setembre, pel qual es desenvolupa la Llei
2/2004, de 4 de juny, estableix dos membres en representació de les entitats veïnals més
representatives de l’àmbit objecte d’actuació, dos en representació de les associacions
ciutadanes amb major implantació en aquest àmbit i dos en representació dels agents
econòmics locals. També estableix que correspon al Ple de l’Ajuntament la determinació
de quines han de ser les entitats que representin aquests col·lectius. Per aquest motiu, vist
el dictamen favorable de la Comissió informativa d’hisenda i plans estratègics de
desenvolupament, règim interior i seguretat, el ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta
del nombre legal de membres de la Corporació, acorda:
Primer.- Nomenar integrants del Comitè d’avaluació i seguiment, com a membres de les
entitats veïnals més representatives de l’àmbit objecte d’actuació, un representant de la
Comissió Carrer de Sant Josep i un representant de l’Associació de la Gent Gran en
Marxa; com a membres de les associacions ciutadanes amb major implantació en
aquest àmbit, un representant del Consell Municipal de Benestar Social i Salut Pública, i un
representant del Consell Municipal de Seguretat Ciutadana i Mobilitat; i com a membres
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dels agents econòmics i socials, un representant de l’Associació de Comerciant de Torelló
i un representant del Consell Assessor de Promoció Econòmica.
Segon.- Notificar aquest acord a les entitats esmentades.
Tercer.- Facultar a l’Alcalde de forma tant àmplia com en dret sigui possible, per a
ordenar les accions preparatòries necessàries per a la integració d’aquests representants
en el Comitè d’avaluació i seguiment.
INTERVENCIONS:
SRA. MONTSE AYATS:
Una pregunta concreta, és com i en quin termini està previst escollir els representants del
Consell municipal de benestar social i de seguretat ciutadana i també del consell assessor
de promoció econòmica que encara no existeix.
SR. JORDI CASALS:
Nosaltres, en primer lloc, tenim dos dubtes. Un és aquest del Consell assessor econòmic
que suposo que en un dels punts que més endavant s’aprovaran s’esmentarà que s’ha
de crear; encara no existeix i ja nomenem un representant.
En el redactat sembla que el grup de gent gran en marxa és escollit com una associació
de veïns; no sabem si es tracta o no d’un error de redacció.
I un tema de plantejament: el pla de barris, tothom sap com va anar el definitiu, com es
va treballar, com es va aprovar, es va treballar amb els diferents grups i al final, tres grups
–PSC, Convergència i Unió i Esquerra Republicana hi vàrem donar suport- i vàrem
participar activament en la redacció d’aquest pla de barris; en canvi en aquest treball
posterior, que segurament és el primer pas que s’ha fet després de l’aprovació i d’anar
avançant, se’ns va dir que s’havia de crear aquest consell assessor, però ja ens ho hem
trobat al ple i d’aquesta manera no hi hem pogut treballar; es podia haver fet un
plantejament diferent; s’han buscat entitats i membres d’entitats, però no es diu qui són;
creiem que segurament els nomenaments haurien de ser nominals per una qüestió de
què funcioni bé aquest consell assessor i, aprofitant que s’havia fet un procés participatiu i
que segurament ha de tenir un funcionament també participatiu el pla de barris i el seu
desenvolupament durant tots els anys, possiblement hauríem pogut trobar ciutadans i
ciutadanes que a nivell particular i sense estar en cap entitat haurien pogut estar en
aquesta comissió de seguiment.
Nosaltres no compartim com s’ha fet; no estem en contra dels nomenaments que es fan
aquí, llàstima que no siguin nominals, però per una qüestió de toc d’alerta, ja que
nosaltres vàrem demanar que això es treballés conjuntament i en el consens i que si fos
possible ampliar-lo en la manera de treballar, el consens aconseguit a l’hora de redactar i
aprovar el pla de barris, creiem que no s’ha fet d’aquesta manera; s’ha actuat
unilateralment i nosaltres no ens hi oposarem, però ens abstindrem amb aquesta idea de
fer un toc d’alerta a l’equip de govern i aquest camí que serà llarg en els propers anys,
més enllà d’aquest mandat, l’hem de fer com més gent i més grups possibles de
l’Ajuntament.
SR. MIQUEL FRANCH:
Em sembla que seria interessant que els grups s’haguessin pogut llegir la normativa del pla
de barris i qui ha d’haver-hi en aquesta comissió de valoració, que han de ser entitats i no
poden ser persones a nivell individual. Es va fer una valoració de les diferents entitats,
tenint en compte els projectes que ens han aprovat al pla de barris: no es nomena cap
persona perquè ha de ser l’entitat que l’ha de proposar i no seria lògic que l’Ajuntament
triï la persona que ha de representar l’entitat.
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En quant al consell assessor de promoció econòmica, ja que aprovem avui aquests
nomenaments, és lògic que ja hi posem el consell assessor de promoció econòmica,
perquè d’aquí a poc temps ja funcionarà, de la mateixa manera que deixem en mans
dels dos consells municipals que quan es reuneixin decideixin quina persona els
representaran.
Amb aquest, el que farem és notificar on s’escaigui que la comissió estarà formada per
aquestes entitats i aquests consells i a partir que se’ns vagi notificant per escrit els
nomenaments que cadascun vagi fent, els incorporarem.
SRA. MONTSE AYATS:
Ens vàrem llegir la normativa que especifica que cal nomenar entitats; jo entenc que un
Ajuntament proposa una entitat i que l’entitat triï quina persona designa, però en el cas
dels consells municipals, hi ha d’haver una normativa que d’alguna manera reguli com es
tria aquest representant.
SR. MIQUEL FRANCH:
Jo el que entenc és que quan el consell es reuneixi, un punt de l’ordre del dia serà el de
nomenar el representant per aquest comitè de valoració; el procediment que se segueixi,
que el decideixin els propis membres que formen part del consell; crec que no és
necessari redactar un reglament per especificar com fer la proposta; les coses s’han de
fer una mica més pràctiques i amb més sentit comú. S’ha parlat amb les entitats i els
consells i estan d’acord a nomenar una persona.
Per què aquesta composició? Perquè si ho recordeu, aproximadament un 40% de les
actuacions que es fan al pla de barris, afecten d’una manera molt directe a temes
socials i l’associació Gent gran en marxa és, perquè es tracta de l’entitat que està
ubicada dins de l’àmbit del pla de barris; també hi ha actuacions de seguretat
ciutadana i també de temes de promoció econòmica i per això l’associació de
comerciants.
Els diferents estaments de la Generalitat anomenen 12 persones més que treballaran amb
les 6 que nomena l’Ajuntament de Torelló.
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: 0
Abstencions: 3, dels regidors del grup municipal d’ERC-AM.
3.2.- APROVACIÓ DEL CALENDARI DE SESSIONS PER AL 2010:
ACORD:
Per acord del ple de l’ajuntament de data 20 de juny de 2007, es va aprovar la
periodicitat de les sessions ordinàries del ple de l’ajuntament i, per resolució de l’alcaldia
de data 16 d’abril de 2008, les de la Junta de Govern Local.
Tal com es disposa a l’acord esmentat, vist el dictamen favorable de la Comissió
informativa d’hisenda i plans estratègics de desenvolupament, règim interior i seguretat, el
Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels seus membres, acorda:
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Primer.- APROVAR el calendari de sessions per al 2010, d’acord amb els paràmetres i les
excepcions que es descriuen a continuació:
•

•

•

Sessió de la junta de govern local:
o Tots els dilluns, excepte els dos últims de cada mes, a les 7 de la tarda.
o Tots els penúltims dilluns de cada mes, a les 5 de la tarda.
o Dimarts, 6 d’abril, a les 7 de la tarda, per escaure’s en festiu el dilluns
precedent.
o Dimarts 25 de maig, a les 5 de la tarda, per escaure’s en festiu el dilluns
precedent.
o Dimarts 21 de setembre, a les 5 de la tarda, per escaure’s en festiu el dilluns
precedent
o Dimecres, 13 d’octubre, a les 7 de la tarda, per escaure’s en pont el dilluns
precedent.
o La primera setmana de desembre, no es preveu que es reuneixi la Junta,
per escaure’s en festiu el dilluns i el dimecres i, per tant, en pont el dimarts.
Sessions de les comissions informatives:
o Tots els penúltims dilluns de cada mes, en els horaris habituals.
o Dimarts, 25 de maig, en els horaris habituals, per escaure’s en festiu el
dilluns precedent.
o Dimarts, 21 de setembre, en els horaris habituals, per escaure’s en festiu el
dilluns precedent.
Sessions del ple de l’ajuntament:
o L’últim dilluns de cada mes, a les 8 del vespre.

El mes d’agost, com és habitual, no hi haurà sessions ordinàries
Segon.- DONAR la publicitat escaient al present acord.
VOTACIÓ:
S’aprova per unanimitat dels membres de la corporació.
3.3.- DECLARAR DESERT EL CONCURS CONVOCAT PER L’ALIENACIÓ DE DUES PARCEL.LES
SITUADES AL PLA PARCIAL LA CASETA PROPIETAT DE L’AJUNTAMENT DE TORELLÓ.
ACORD:
ANTECEDENTS:
1.L’Ajuntament de Torelló és propietari de dues parcel.les situades al Pla Parcial La
Caseta, que es troben incloses al Patrimoni Municipal del sòl i habitatge, al haver estat
cedides en concepte del 10% d’aprofitament mig del pla parcial.
2.L’Ajuntament de Torelló vol procedir a la venda d’aquestes dues parcel.les per
impulsar el desenvolupament industrial del municipi oferint sòl industrial públic als efectes
d’estimular la iniciativa privada i fomentar el creixement econòmic i l’expansió de la
població.
3.En data de 18 d’agost de 2009 es va dictar un decret incoant l’expedient per
alienar, mitjançant concurs públic, les dues parcel.les propietat de l’Ajuntament de
Torelló, incloses dins del Pla Parcial La Caseta amb els núms. 1 i 4 respectivament del
projecte de Reparcel.lació La caseta i qualificades com a patrimoni municipal del sòl.
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4.En data de 18 d’agost l’arquitecte municipal va valorar les parcel.les en el sentit
següent:
NÚM.
TIPOLOGIA
PARCEL·
LA
REPARCE
L.LACIÓ
1
Industria aïllada
Clau L
4

Indústria entre
mitgeres. Clau H

DADES
REGISTRALS

M²
SUPERFÍCIE

M² DE
PREU
PREU BASE
SOSTR UNITARI
DE
E
LICITACIÓ

Tom 2477, llibre
335, foli 203, finca
11784

6809 m²

Tom 2477, llibre
335, foli 218, finca
11787

4845,40 m²

6809 280 €/
1.906.520 €
m² m²
superfíc
ie
5.669 280 €/
1.356.712
m² m²
superfíc
ie
3.263.232

5.En data de 21 d’agost la Interventora municipal va emetre informe en relació al
valor de les parcel.les respecte als recursos ordinaris de la Corporació que suposa un
25,875 % sobre els recursos esmentats.
6.En data de 26 d’agost la Secretària municipal va emetre informe sobre el
procediment a seguir per realitzar l’alienació de les parcel.les i es van redactar els plecs
de clàusules administratives particulars que han de regir l’alienació de les parcel.les.
7.En data de 28 d’agost de 2009 es va demanar informe previ a la Direcció
General d’Administració Local amb caràcter previ a la venta de les parcel.les.
8.- Per acord del plenari municipal en sessió celebrada en data de 28 de setembre de
2009 es va aprovar la constitució del patrimoni municipal del sòl i habitatge on s’hi va
incloure aquestes dues parcel.les provinents del 10% d’aprofitament mig del Pla Parcial La
Caseta.
9.En data de 8 d’octubre de 2009 s’ha rebut informe favorable per la venta de les
parcel.les per part de la Direcció General d’Administració Local.
10.- Que el plenari municipal en sessió celebrada en data de 26 d’octubre de 2009 va
aprovar els plecs de clàusules administratives particulars que han de regir l’alienació de
les parcel·les núm. 1 (Registral 11784) i 4 (Registral 11787) del Pla Parcial “La Caseta” i
simultàniament es va convocar la licitació mitjançant concurs.
11.- Els plecs de clàusules administratives particulars es van sotmetre a exposició pública
des del dia 12 de novembre fins el dia 3 de desembre de 2.009, ambdós inclosos, sense
que es presentessin al.legacions al respecte.
12.- El termini per presentar ofertes per l’adquisició de les parcel.les núm. 1 (Registral
11784) i 4 (Registral 11787) del Pla Parcial “La Caseta”, incloses dins del Patrimoni
Municipal del sòl i habitatge, va ésser de 26 dies naturals, comptadors des del dia 11 de
novembre de 2.009 fins el dia 7 de desembre de 2.009. En l’esmentat termini no es van
presentar cap oferta.
D’acord amb l’esmentat, vist el dictamen favorable de la Comissió informativa d’hisenda
i plans estratègics de desenvolupament, règim interior i seguretat, el Ple de l’Ajuntament,
per unanimitat dels seus membres, acorda:
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PRIMER.- DECLARAR desert el concurs convocat per la venda de les parcel.les núm. 1
(Registral 11784) i 4 (Registral 11787) del Pla Parcial”La Caseta”, incloses dins del Patrimoni
Municipal del sòl i habitatge per no haver-se presentat cap licitador en el concurs
convocat a l’efecte.
INTERVENCIONS:
SR. JORDI CASALS:
En un ple anterior, nosaltres vàrem mostrar dubtes sobre el preu de sortida; vàrem
demanar si estava en relació al preu de mercat i vàrem demanar si podia tenir sortida la
venda d’aquestes parcel·les; al final ha quedat desert i segons un conveni signat el 2008
tenim tres mesos per signar públicament amb INCASÒL la venda d’aquestes parcel·les
per un valor de 252 €/m² -l’havíem tret a 280 €/m²-; els números són correctes, a prop del
preu que vàrem sortir, però nosaltres tenim el dubte de quina era la prioritat en tot això,
de si aconseguir els diners a través que s’ho quedés INCASÒL, per l’import més proper al
preu de sortida que vàrem treure, o si realment es volia que hi hagués una empresa que
optés a poder ocupar aquesta parcel·la. No sabem quina era la prioritat de l’equip de
govern i tampoc sabem quin és el treball previ que s’ha pogut fer; hi ha altres municipis
que han enviat dossiers a empreses quan han tret a subhasta parcel·les i s’hauria pogut
fer. Creiem que era una primera oportunitat. Sabem que més endavant hi haurà el
consorci Mas les vinyes que farà promoció de sòl públic industrial, però aquesta era una
oportunitat que també teníem i en un moment de destrucció de llocs de treball i més en
l’àmbit industrial a Torelló, segurament hauríem pogut fer molt més en aquest tema,
perquè aquesta subhasta no hagués quedat deserta. Teníem aquests temors, al final ha
quedat desert i ho lamentem.
SR. PERE GALOBARDES:
L’Ajuntament en el seu dia ja va decidir que aquestes parcel·les es posaven a la venda
precisament per tal que els recursos que s’obtinguessin es destinessin a altres fets; això va
ser aprovat en el seu moment i, per tant, no era aquesta la funció segona que explicaves
tu Jordi, si no que això està vehiculat a través dels polígons de promoció pública, on hi
haurà espai suficient per intentar fer totes propostes o afirmacions que tu deies.
El camí anava per aquí; malauradament, o per sort, o perquè el món funciona així, el
mercat és més ràpid que els processos administratius, entre d’altres coses i, per tant, la
situació d’aquest procés que es va iniciar ja fa molt temps, és com va quedar; tot i així,
iniciarem un nou procés, lògicament, però la funció d’aquestes dues parcel·les que ens
han vingut donades per l’aprofitament mig que ens toca, era lògicament destinar els
recursos a altres necessitats que Torelló té i no només en sòl industrial que ja està amb
altres propostes que tothom coneix i que s’estan desenvolupant.
VOTACIÓ:
S’aprova per unanimitat dels membres de la corporació.
3.4.- CANVI DEL SISTEMA DE PRESTACIÓ DEL SERVEI DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I
INTEGRACIÓ DEL PERSONAL DE GESTIOMAT A L’AJUNTAMENT DE TORELLÓ:
ACORD:
Antecedents:
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1.En data de 18 d’octubre de 1988 es va constituir la societat anònima municipal
Gestiomat, amb capital íntegrament municipal, l’objecte de la qual es definia en els
Estatuts fundacionals per promocionar el desenvolupament del sector industrial,
potenciant iniciatives generadores de riquesa i ocupació.
Posteriorment i com a conseqüència de les modificacions legals en dret mercantil, es va
adoptar l’acord de transformació de la societat municipal en societat limitada. L’objecte
de l’esmentada societat s’estableix en l’article 2 dels Estatuts, el qual es transcriu
literalment:
“L’objecte social de la societat és el de promocionar, recolzar i participar en activitats
que contribueixin al desenvolupament del sector industrial, potenciant iniciatives
generadores de riquesa i ocupació en general. Dins d’aquest objectiu social s’hi
comprenen, entre d’altres, les següents activitats:
- Entitat urbanitzadora que pugui arribar a acords, associacions o qualsevol
altre tipus de pacte amb propietaris del terreny i centralitzi, a més la
contractació i direcció de les obres necessàries d’urbanització, i per tant,
administri els recursos que naixin dels repartiments de càrregues entre
propietaris.
- Centralitzar el patrimoni del sòl que naixi d’aquesta actuació i en general del
patrimoni del sòl municipal, estarà capacitada per realitzar operacions de
compra-venda amb l’esmentat patrimoni i per a la centralització de la seva
gestió.
- Actuacions en operacions de naus industrials en les ocasions en què aquest
tipus d’actuació sigui convenient.
- Explotació i manteniment de serveis de caràcter municipal en els casos que
no els exerceixi l’Ajuntament i centralització i gestió d’entitats de conservació i
l’administració dels recursos derivats d’aquestes activitats.
- Fomentarà les relacions amb entitats públiques i privades que incideixin sobre
la implantació industrial i s’associarà amb elles en els casos que fos necessari
(Institut Català del Sòl, Caixes d’Estalvis i altres).
- Assessorarà i gestionarà ajudes a possibles implantacions com cooperatives,
indústries, obtenció de crèdits d’ajuda a la indústria, subvencions i altres. Es
procurarà la formació ocupacional i d’alt nivell.
- Promoció comercial i captació d’indústries mitjançant les Cambres de
Comerç i Indústria, l’assistència a certàmens industrials o qualsevol altre tipus
d’acció de promoció.
- Transformació i millora del patrimoni municipal.”
Des de la data de la seva fundació la societat ha anat evolucionant i ampliant les seves
funcions amb altres àmbits d’actuació, modificant la seva orientació a àmbits com la
promoció econòmica amb caràcter general, la promoció de l’ocupació, la promoció de
l’autoempresa, la formació pel treball, i l’educació, entre altres. S’ha de deixar de
prestar les activitats més lligades a exercici d’activitat econòmica per centrar-se
pròpiament en la prestació dels serveis de promoció econòmica lligats al funcionament
normal de l’Ajuntament.
Actualment la societat no està constituïda com a administració actuant, ni té
participació en l’àmbit de la gestió del patrimoni del sòl ni municipal. Actualment
Gestiomat tampoc té cap propietat immobiliària i tampoc es preveu que sigui necessari
en un futur.
D’altra banda, s’han creat Consorcis que tenen com a finalitat la promoció específica de
determinats sectors del sòl així com una oficina d’habitatge municipal que ha assumit
part de les tasques de promoció del sòl i l’habitatge.
Tot això ha fet que actualment aquesta forma d’exercici de l’activitat municipal no és

12

consideri la més eficient per a portar a terme els seus objectius, ja que suposa una sèrie
de duplicitats de funcions tals com la realització d’un pressupost propi, la liquidació de
comptes, la transferència de capital municipal entre l’ajuntament i la societat, sense
perjudici de les dificultats de gestió creuades entre la societat i l’ajuntament.
2.- Per provisió de l’Alcaldia de data 4 de desembre de 2.009 es va incoar expedient per
procedir a canviar la forma de prestació dels serveis de promoció econòmica per
canviar la prestació per part d’una societat íntegrament municipal per tal de prestar-los
directament a través de l’Ajuntament de Torelló.
3.- En data de 14 de desembre de 2009 es va informar als delegats de personal de
Gestiomat S.L de la proposta de canviar el sistema de prestar els serveis de promoció
econòmica , que actualment es presten a través de la societat municipal per prestar-los
directament per part de l’Ajuntament .
4.- En data de 21 de desembre de 2009 es va informar als representants dels treballados
de l’Ajuntament de Torelló de la proposta de canviar el sistema de prestació els serveis de
promoció econòmica, que actualment es presta a través de la societat municipal
Gestiomat S.L per prestar-los directament a través de l’Ajuntament .
FONAMENTS DE DRET
PRIMER.- CANVI DE LA FORMA DE PRESTAR EL SERVEI DE PROMOCIÓ ECONÒMICA.
D’acord amb l’article 246 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei municipal i de règim Local de Catalunya, els ens locals tenen plena
potestat per a constituir, organitzar, modificar i suprimir els serveis de llur competència
d’acord amb el que estableix la legislació de règim local i altres disposicions aplicables.
L’Article 188.5 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova EL Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals preveu que el canvi de forma de gestió d’un
servei exigeix la instrucció de l’expedient i la tramitació dels procediments, en els termes
aplicables a les quals es refereixi la instrucció del procediment en els aspectes aplicables,
a les quals es refereixen els articles 159 i 160 d’aquest Reglament.
Per realitzar el canvi de sistema cal sotmetre l’expedient a exposició pública pel termini
de 30 dies a través d’anuncis que s’inseriran al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
i al DOGC i al tauler d’anuncis de la Corporació. Simultàniament s’ha de donar audiència
als interessats.
A l’empara d’aquesta disposició, i en virtut dels principis d’eficàcia i eficiència
administrativa l’Ajuntament de Torelló opta per la dissolució i liquidació de la societat
limitada Gestiomat i la prestació del servei de promoció econòmica directament a través
de la mateixa organització ordinària de l’Ajuntament.
SEGON.- INTEGRACIÓ DEL PERSONAL DE GESTIOMAT A L’AJUNTAMENT DE TORELLÓ.
1.- Successió d’empreses
L’article 44.2 de l’Estatut dels treballadors disposa que s’entendrà que hi ha successió
d’empresa quan:
“La transmissió afecti a una entitat econòmica que mantingui la seva identitat, entesa
com un conjunt de medi organitzatiu a fi de portar a terme una activitat econòmica
essencial o accesòria”.
Cal també un segon requisit que és el següent:
“Que els elements cedits o tramesos de l’actiu de l’empresa constitueixin una unitat de
producció susceptible d’explotació o gestió separada. No és suficient la simple transmissió

13

de béns o elements patrimonials sinó que aquests han de constituir un suport econòmic
suficient per mantenir en vida l’activitat empresarial suficient
Entenem que en el supòsit de fet es dóna una successió d’empreses ja que tot l’actiu de
Gestiomat, que constitueix una unitat productiva, serà el mateix i serà el que s’utilitzarà
per seguir prestant, a través de l’Ajuntament, els mateixos serveis que es venien prestant
fins ara.
La successió d’empreses no suposa l’extinció dels contractes dels treballadors de
l’empresa d’origen, sinó que l’empresa, en aquest cas, l’Ajuntament, se subrogarà en els
drets, obligacions laborals de seguretat social i altres obligacions.
Els efectes derivats de la successió, tal com estableix l’article 44 de l’Estatut dels
treballadors, són els següents:
1. Els treballadors afectats se’ls continua aplicant el conveni col.lectiu que en el
moment de la transmissió estigui en vigor a l’empresa llevat de pacte en contrari.
Aquesta aplicació es manté fins a la finalització del conveni col.lectiu d’origen fins
a l’entrada en vigor d’altre conveni nou que resulti aplicable a l’entitat
econòmica transmesa.
2. En relació als representants dels treballadors s’estableixen les següents
obligacions:
En cas que l’empresa conservi la seva autonomia dins de l’Ajuntament de Torelló,
el canvi de mandat no extingeix el mandat dels representants legals dels
treballadors, que continuen exercint les seves funcions en els mateixos termes i
condicions que amb anterioritat. Com que en el nostre cas Gestiomat no
conservarà autonomia dins de l’empresa, el canvi extingirà el mandat dels
representants legals dels treballadors de Gestiomat.
Se’ls ha d’informar, tant per part de Gestiomat com per part de l’Ajuntament,
respecte als següents aspectes d ela transmissió:
-Data prevista
-Motius
-Conseqüències jurídiques, econòmiques i socials pels treballadors.
2.- Modificació de la Plantilla i la Relació de Llocs de Treball.
Cal modificar la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Torelló per tal d’incloure els
nous llocs de treball que ocuparien els treballadors integrats, així com les funcions,
tipologia de jornada, titulació, forma de provisió, complement de destí i complement
específic d’aquests llocs de treball
Cal modificar la plantilla de personal de l’Ajuntament de Torelló ja que aquesta ha
d’incloure tots els llocs reservats a funcionaris, personal laboral i eventual, aspecte que
suposa la modificació de la plantilla amb els nous llocs de treball, procedents de
Gestiomat. Aquesta modificació de plantilla ha d’anar acompanyada de l’aprovació del
corresponent crèdit que ha de cobrir la nova despesa derivada de la seva ampliació.
Una vegada realitzades aquestes modificacions el personal de la societat passaria a
formar part de la plantilla de l’Ajuntament. No obstant, caldria distingir entre personal
que actualment es troba contractat amb caràcter de fix a Gestiomat i el que es troba
contractat amb caràcter temporal. El personal temporal seguirà essent personal temporal
a l’Ajuntament de Torelló. El personal fix que s’incorpori a l’Ajuntament de Torelló
esdevindrà dins la categoria de personal “indefinit no fix “ ja que per assolir la condició
de fix en la plantilla de l’Ajuntament seria necessari que superessin el corresponent procés
selectiu per a proveir la plaça que ocupin.
Si els llocs de treball a ocupar pel personal de Gestiomat que s’integri a l’Ajuntament
s’estableix que el règim jurídic és el de laboral la selecció de la plaça es podrà portar a
terme per concurs.
Respecte les conseqüències econòmiques de la subrogació, cal tenir en compte que
l’empresa Gestiomat, S.L. es va adherir al Conveni Col.lectiu del personal laboral de
l’ajuntament de Torelló. L’article 19 a) del conveni, relatiu a les retribucions, estableix que
les retribucions bàsiques i complementàries del personal al servei de l'Ajuntament tindran
la mateixa estructura i seran de la mateixa quantitat que les establertes amb caràcter
bàsic per a la funció pública.
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Aquesta adequació no s’ha portat a terme a Gestiomat, i amb la subrogació es portarà
a terme l’adequació dels conceptes retributius a les disposicions del Conveni que els és
d’aplicació, mantenint identitat dels imports de les retribucions que actualment s’estan
percebent, d’acord amb el quadre que s’annexa. Així mateix, se’ls mantindrà l’antiguitat
per aplicació del conveni col.lectiu del personal laboral.
D’acord amb l’esmentat i vist el dictamen favorable de la Comissió informativa d’hisenda
i plans estratègics de desenvolupament, règim interior i seguretat, el Ple de l’Ajuntament,
per majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, acorda:
PRIMER.- APROVAR el canvi en la forma de prestació dels serveis de promoció econòmica
municipal per tal de canviar la forma de prestació actual, que es presta a través de
societat íntegrament municipal, per la prestació directa a través de la mateixa
organització de l’Ajuntament amb efectes a partir del dia 1 de març de 2.010.
L’Ajuntament es subrogarà en tots els drets i obligacions de l’empresa Gestiomat S.L. Els
serveis de promoció econòmica inclouen l’atenció a emprenadors ( Servei
d’Autoempresa, Programa Nòduls d’empresa), servei ocupacional i el servei de formació
pel treball, entre molts d’altres.
SEGON.- SOTMETRE a exposició pública l’expedient, a través d’edictes a inserir en el
DOGC, BOP i tauler municipal d’edictes, per tal que qualsevol persona pugui presentar les
reclamacions i al.legacions que estimi pertinents.
TERCER.- ACORDAR que el personal que actualment presta el seus serveis a Gestiomat
amb caràcter de fix s’integrarà a la plantilla de l’Ajuntament de Torelló amb caràcter
d’indefinit no fix, havent de concórrer al corresponent procés selectiu que es convoqui
per la provisió de la plaça corresponent. El personal que actualment presta els seus serveis
a Gestiomat amb caràcter temporal s’integrarà a l’Ajuntament de Torelló amb el mateix
caràcter. Es mantindran les retribucions que percebien a Gestiomat, aplicant els criteris
retributius previstos en el conveni col.lectiu del personal laboral de l’Ajuntament de Torelló
al qual estan adherits. Les bases que hauran de regir els processos selectius per cobrir les
places que s’incorporin a la plantilla de personal fix de l’Ajuntament de Torelló
s’aprovaran el segon trimetres de l’any 2010.
QUART.- Els efectes de la integració es produiran a partir del dia 1 de març de 2010
excepte per les Sres. Aurora Prats i Palou i la Sra. Montserrat Martí i Pradell que es
produiran amb efectes a 1 de maig de 2.010, ja que aquestes persones estan
desenvolupant les accions formatives per les quals es va obtenir subvenció del
Departament de Treball per resolució del Director Territorial de Barcelona de data 7-5-09
amb les referències següents: 44284/COMC/BA-L1, 44284/FC/BA/L1, 44284/SSCS/BA/l1) i
aquestes formacions s’acabaran d’executar per part de Gestiomat amb efectes a 30
d’abril de 2.010.
CINQUÈ.- PROCEDIR a dissoldre la Societat Gestiomat S.L , d’acord a la normativa de
règim mercantil, per acord del ple municipal constituït en Junta General d’Accionistes de
la Societat., trobant-se a partir d’aquest moment la Societat en liquidació, període durant
el qual la societat dissolta conservarà la seva personalitat jurídica mentre la liquidació es
realitzi. Durant aquest període la societat afegirà a la seva denominació l’expressió “en
liquidació”

INTERVENCIONS:
SR. MARC FONTSERÈ:
El que s’aprova avui és la dissolució d’una societat; no és pas l’avaluació de la feina
realitzada per Gestiomat durant els seus més de vint anys de funcionament. Tampoc és
un desmereixement a la feina portada a terme aquests últims anys des de l’empresa i
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molt menys, una desautorització a aquells que en un moment determinat de la història
d’aquest poble, van decidir apostar per la constitució d’una empresa per a portar a
terme determinades feines. No m’he parat a pensar si l’any 88 aquest equip de govern
que avui en proposa la dissolució, l’hagués engegat; és possible que atenent a la
legislació del moment, les necessitats de sòl industrial i d’altres, s’hagués pres la mateixa
decisió, no ho sabem! Estem gairebé a l’any 2010 i Torelló, durant aquests vint anys ha
canviat; serveis susceptibles de gestionar-se mitjançant una societat limitada, com poden
ser deixalles, neteja viària, teatre, ... durant aquests anys s’ha decidit que es gestionin des
d’altres ens –Consell comarcal, patronats, ...- o bé mitjançant concessions.
Un altre aspecte en què Gestiomat havia de ser clau, és en el tema de la creació, gestió i
comercialització de sòl industrial; aquest tema també s’ha resolt i, per cert! amb una
fórmula excel·lent, almenys des del nostre punt de vista, amb la constitució del consorci
de sòl industrial anant de bracet amb l’Incasòl i la Generalitat.
Gestiomat, també, va ser l’ens tractor –podríem dir que el líder- de la planificació
estratègica, no només de l’Ajuntament de Torelló, si no des de tot el territori comú a la Vall
del Ges, Orís i el Bisaura. Una vegada més ens trobem que ara ja fa uns anys es va
constituir el consorci que agafava el relleu de Gestiomat, fent una forta embranzida a
l’hora de parlar del creixement sostenible del territori. Per tant, i tenint en compte tots
aquests temes esmentats, que eren taques de Gestiomat i que ja en aquests moments es
duen a terme des de diferents regidories o bé des d’altres ens, ens queda que els
projectes gestionats –sens dubta no menyspreables, si no molt importants, tant pel
nombre com per les persones ateses- són serveis públics; és a dir: la gestió de polítiques
actives d’ocupació, la formació a l’emprenedor, l’escola d’adults, el PTT, ... són tots
serveis públics i creiem que s’han de portar a terme com a tals.
Per últim, no perdrem de vista que el que volem aconseguir és una reducció de costos,
una reducció de paperassa que, a més, no anirà en contra de la transparència pública,
si no el contrari: també volem millorar la gestió interna de l’Ajuntament i això sense que
se’n vegin afectats ni els treballadors, ni els ciutadans; de totes maneres, reconèixer que
hi ha un però i que és l’existència del Consell d’administració –abans se’n ha parlat- que
en aquests moments estava posant en contacte el govern municipal, els partits polítics i la
societat civil; ens comprometem i així ho hem fet saber a tots els grups polítics, -amb els
que compto- a crear un òrgan consultiu que substitueixi i rellevi el dissolt consell
d’administració i que pugui servir de nexe d’unió entre tot el teixit econòmic de Torelló.
SRA. MONTSE AYATS:
Com deia el regidor Marc Fontserè, des de 1988, Gestiomat i la Cooperativa han anat
desenvolupant diferents activitats, de promoció econòmica, d’ocupació, de formació,
de planificació estratègica; una sèrie d’activitats que des del nostre punt de vista van ser
potents i punteres en determinats moments; en els darrers anys, per això, i a propòsit de
l’aprovació dels pressupostos anuals o de les memòries, des del nostre grup, tot i que ja
valoràvem positivament la feina de la majoria de departaments, ja havíem manifestat en
diverses ocasions la manca de planificació, la sensació que s’anaven tapant forats i,
sobretot, la manca –des del nostre punt de vista- d’empenta i de lideratge de la societat,
que s’evidenciava, per exemple, amb la manca de nous programes.
En el seu moment es va optar per transformació de Gestiomat, que era una SA a una SL, i
des del nostre grup, ICV-CdG, ja vàrem manifestar el nostre desacord. Com deia el
regidor, és evident que els temps van canviant i que allò que en el seu moment eren
tendències i d’altra banda comportaven avantatges, com ho era la creació d’una
societat anònima com la nostra per a gestionar determinats temes municipals, avui ja no
són avantatges. També és cert, com deia ell, que la promoció econòmica dels municipis
ha anat o hauria d’haver anat evolucionant. Al nostre entendre, però, Gestiomat estava
estancada des de fa molt temps i ara, com a solució, es proposa de manera precipitada
traspassar les funcions de promoció econòmica a l’Ajuntament, i es fa mantenint el
mateix organigrama de funcionament, i el més greu, des del nostre punt de vista, sense
un projecte clar de cap on es vol anar. La novetat màxima que hem sentit o hem vist
aquests dies en els mitjans, és la creació d’un consell assessor de promoció econòmica.
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Des del nostre punt de vista, un projecte, que enteníem que darrere de qualsevol
liquidació d’una societat i de tot un projecte al darrere, hi hauria d’haver un projecte que
posés en valor aquelles funcions que estava assumint Gestiomat i que li donaven valor
afegit, i les que hauria d’afegir... és a dir, no parlar només de reducció de costos i de
paperassa, que no és menyspreable, però entenem que el que voldríem veure aquí és un
projecte sobre com enfocarem la promoció econòmica o altres activitats que estava
desenvolupant Gestiomat i això és el que no hem vist.
Per acabar, no entenem de cap de les maneres la precipitació amb què s’ha portat a
terme aquest tema; n’havien començat a parlar, i això ja li vaig manifestar al regidor el
dia que m’ho va comunicar, n’havíem començat a parlar fa un parell d’anys i ara, ho
hem volgut resoldre en quinze dies, amb un problema afegit: que avui s’haurien d’haver
aprovat els pressupostos i no s’ha fet; resulta que de pressa i corrent ham hagut d’aprovar
un pressupost, perquè Gestiomat pugui funcionar fins el 28 de febrer o fins l’u de març; si
tant clar es tenia, no sé per què s’ha actuat d’aquesta manera. D’altra banda, una altra
prova de la urgència amb què s’ha fet tot plegat, és que en les propostes d’urgència
d’avui hi ha la contractació de dues persones que en aquests moments estaven a
Gestiomat i se’ls acaba el contracte. Per tant, entenem que no s’ha fet amb la
planificació que tocava i, per tant, nosaltres no donarem suport ni a aquesta proposta, ni
a la següent.
SR. JORDI CASALS:
En l’àmbit de promoció econòmica, a Torelló, fa temps que se’n parla i explícitament, des
d’Esquerra hem estès la mà al regidor per treballar-ho conjuntament i fer un
replantejament –perquè semblava clar que hi hauria d’haver un replantejament, donat
que tenim una realitat diferent, unes complicacions diferents i que segurament sortirem
d’una forma diferent d’aquesta crisi en què estem-. Nosaltres hem estès la mà des de fa
temps i últimament ho hem tornat a fer. La pregunta de què fer amb Gestiomat, que
també voldria dir què fer amb la promoció econòmica de Torelló, ha sortit en diferents
moments, al ple o a la Junta d’Accionistes de Gestiomat, que és el mateix ple. A la
pregunta concreta de què farem amb Gestiomat, si es dissoldrà, si passarà a ser una
regidoria de promoció econòmica, la resposta sempre havia estat una evasiva i... no en
trèiem l’aigua clara. De cop i volta, sembla que les coses canvien; es fan uns
plantejaments diferents, fins i tot a nivell comarcal, amb els consorcis, des de la Diputació,
... s’estan replantejant les coses i a Torelló no podíem ser diferents. Aquest plantejament,
però, s’ha fet d’una forma precipitada; és a dir, se’ns ha comunicat; no ho hem treballat
conjuntament els diferents grups, malgrat que la mà estesa per part d’Esquerra
republicana hi ha estat sempre en el tema de promoció econòmica, obrint-nos al
replantejament i a fer propostes conjuntes.
Entenem que Gestiomat va tenir la seva funció –i ja ho ha explicat el regidor i la regidoria
d’Iniciativa en el seu moment- i que segurament ara no donaria les respostes més eficients
amb aquesta fórmula que teníem i segurament se’ns ha explicat i quan aprofundim
segurament encara ho tindrem més clar, passar-ho a l’Ajuntament podria facilitar les
coses.
Ara bé; a nosaltres no ens ha agradat la forma com s’ha fet; per exemple, als grups
polítics se’ns ha informat a última hora, a setmanes vista d’aquest ple i quan ja hi havia la
decisió presa. Fins i tot es va fer posteriorment de comunicar-ho als treballadors i entenc
que quan s’informa els treballadors és que la decisió està absolutament presa... ho
lamentem i més, pensant que nosaltres som els accionistes de Gestiomat.
Fins ara aquí s’ha parlat de passat –de què ha servit Gestiomat- i de com s’ha gestionat
aquesta liquidació de Gestiomat. A mi m’agradaria parlar de futur: i parlant de futur és
pel que nosaltres havíem estès la mà a l’equip de govern; des d’Esquerra republicana
entenem que s’ha de fer una reformulació, un replantejament global de la promoció
econòmica, donant continuïtat a les coses que ja donaven les respostes adients, canviar
les que no les donaven i, sobretot, donar resposta a la nova realitat. Aquí hi pot entrar
aquest consell assessor de promoció econòmica, que ja veurem quin funcionament
tindrà, qui en formarà part... esperem que funcioni millor que el Consell d’administració de
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Gestiomat, que era un lloc més informatiu que propositiu; esperem que tingui molt més
dinamisme, i esperem també, que des de l’equip de govern, des de la regidoria de
promoció econòmica, a partir d’ara es faci una aposta per treballar conjuntament amb
tots els grups polítics, perquè això anirà més enllà d’aquest mandat i segurament de
l’altre, en fer aquest replantejament i que no es limitin a només informar-nos. Creiem que
hem de buscar la nostra complicitat en poder fer aquest salt. Són nous temps, hi ha nous
reptes, es necessiten noves solucions i els d’esquerra esperem que entre tots les puguem
trobar.
Nosaltres si que donarem suport, malgrat no compartir com s’ha fet aquesta liquidació de
Gestiomat, i esperem –i això és una altra mostra de mà estesa al regidor de promoció
econòmica- que puguem construir entre tots plegats.
SR. MARC FONTSERÈ:
Em sap greu que no es valori la feina realitzada per Gestiomat aquests últims anys, que
són els que jo conec; m’ha semblat entendre que no hi havia serveis nous o projectes
nous; només et puc dir els nous de l’any passat –no els hauria de dir aquí, perquè no és el
que toca, però el projecte “Inserim”, que va atendre més de 100 joves, el projecte “anem
per feina” que vàrem dissenyar l’any passat i començarà a caminar aquest gener; hem
triplicat els serveis d’ocupació; estem engegant –conjuntament amb el consorci- l’escola
forestal, amb un gran èxit i l’empresa d’inserció esperem que sigui una realitat aquest any.
Per tant, de projectes nous, n’hi ha un munt; potser com mai n’hi havia hagut i em sap
greu, perquè només amb això que he dit ja es demostra que si que hi ha nous programes.
Si que hi ha manca de finançament: les administracions estan com estan; la Generalitat
està com està i ens costa rebre recursos, però els anem a captar i esperem poder
aconseguir que aquest any sigui encara millor.
La precipitació? Potser si que dóna la sensació que ha estat precipitat, per les
explicacions que doneu, però no ho ha estat. És una decisió que com heu dit, fa més de
dos anys que se’n parla, que s’està meditant; s’ha parlat amb altres ajuntaments propers;
s’ha parlat amb Diputació, amb Generalitat, amb vosaltres i si que a l’hora de prendre la
decisió vàrem decidir conscientment fer-ho d’aquesta manera. Ens vàrem equivocar? Jo
crec que no, però respecto la vostra opinió. Vàrem decidir fer-ho tot en un dia: consell
d’administració, treballadors i grups polítics. Va ser una decisió conscient i jo crec que era
bona.
I pel que fa als comentaris d’en Jordi en relació al Consell d’administració: si, és cert.
Potser el que es portava a terme eren unes reunions més informatives, però no era per
manca de voluntat política; les reunions anaven com anaven, la gent que estàvem allà
ningú posava traves a què tothom pogués explicar, proposar, ...
SRA. MONTSE AYATS:
Sobre el que s’ha dit, a l’hora de fer les valoracions, jo he dit que alguns programes
s’estaven treballant molt bé; jo em remeto a la informació que ens arriba a través de les
memòries anuals i que es presenten al ple i als pressupostos que aprovàvem i és en base
a això que he fet les afirmacions que he fet abans.
El tema dels dos anys? És cert que en vàrem parlar fa dos anys i, per tant, no entenc que
en aquests darrers quinze dies s’hagi hagut de resoldre tot de pressa i corrent i la prova la
tenim en una colla de coses que avui aprovem, com la contractació, ...
Per a nosaltres, continuo insistint que el més greu és que al costat del tancament d’un
projecte, no hi hagi un projecte clar de cap on es vol anar i per a nosaltres, això és
fonamental.
SR. JORDI CASALS:
Em sembla que la precipitació, potser per algú que hagi treballat els dos anys en la
liquidació o no de Gestiomat i de plantejar-s’ho, si s’ho ha fet ell mateix, no és precipitat,
però per a la resta de grups polítics, que fins ara no sabíem això i malgrat que ho havíem
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preguntat no se’ns havia donat la resposta que si que es liquidaria Gestiomat i es passaria
a l’Ajuntament i, per a nosaltres és precipitat i que se’ns informi la segona quinzena de
desembre que el liquida Gestiomat i que s’ha de tancar amb el pressupost, jo crec que si
que és precipitat.
En quant al consell assessor de promoció econòmica, jo crec que no ens podem rentar
les mans políticament des de l’equip de govern, pel fet que no hagi funcionat com hauria
d’haver funcionat. La responsabilitat és de qui lidera Gestiomat i la lidera l’equip de
govern. No podem esperar que hi hagi espontàniament una participació correcta, com
Déu mana, ... la dinamització s’ha de fer des de qui ho lidera i esperem que en el consell
assessor de promoció econòmica s’assumeixi aquest lideratge i es dinamitzi prou bé per
què tingui els resultats que tots voldríem.
SR. MIQUEL FRANCH:
Jo només voldria dir que si algú té alguna proposta, que la trameti al regidor de promoció
econòmica; és la manera de participar.
En el consell d’administració hi ha representants de tots els grups polítics representats al
ple. Jo l’altre dia hi vaig anar, perquè em semblava que hi havia de ser i cap
representant dels partits polítics va manifestar que hi estigués en contra o que ho veiés de
manera diferent; suposo que tothom té dret a dir les coses. Quan anem a un lloc per
participar, no ens hem de quedar asseguts i esperar que parlin els altres, si no que també
s’ha de parlar!
Per altra banda, l’exposició que ha fet en Marc Fontserè jo penso que és plena de
contingut, en el sentit que s’ha treballat molt bé des de promoció econòmica a Torelló.
Els que digueu que no, m’agradaria que poséssiu exemples; m’agradaria que, com a
mínim, valoréssiu els projectes que hem fet, cosa que no he vist ni a les Juntes generals, ni
tampoc els vostres representants en el consell d’administració.
SRA. MONTSE AYATS:
A mi em sembla que això de carregar contra els representants dels grups polítics... per
participar, s’han de tenir les eines i cal tenir prèviament la informació i així pots discutir en
igualtat de condicions; si arribes i t’expliquen que tancarem Gestiomat i és tota la
informació que tens en aquells moments per valorar, no és tan fàcil pronunciar-se.
SR. JORDI CASALS:
Comparteixo el que ha dit la Montse, però a més, afegir que en quant a les aportacions
que es fessin des dels grups, entenc que posar-se a renyar la gent quan hi ha manca
d’informació, i suposo que manca la informació a la reunió i a les converses que hagi
pogut tenir jo amb el regidor de promoció econòmica, que ens havíem emplaçat a fer
aportacions, a treballar conjuntament i al final ens trobem això, ens ho carreguem, i ja
està! Després ens hem emplaçat a treballat conjuntament el que pot ser el consell
assessor de promoció econòmica. Jo, insisteixo altra vegada: estem disposats, tal com li
vaig manifestar, i esperem que de cop i volta no ens tornem a trobar unes altres
propostes fetes, com ha estat aquesta liquidació de Gestiomat: Les aportacions ja
intentem fer-les i no les fem només en el ple, si no que també es fan en altres llocs.
SR. MIQUEL FRANCH:
Estan obertes les aportacions. A partir d’avui, 28 de desembre, podeu aportar tot allò que
considereu útil de cara al funcionament del consell de promoció econòmica.
SR. JORDI CASALS:
Crec que no es tracta de dir estan oberts els processos per fer aportacions, si no que crec
que s’ha de fer un treball més d’asseure’ns a taula i segurament perdre més temps que
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no pas entregar un document i fer les nostres aportacions. Jo crec que la dinàmica que
teníem, excepte en els resultats reals, però la dinàmica crec que hi és i em sembla molt
més encertat el que ha proposat en Marc Fontserè, de treballar i parlar-ne.
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: 16, dels regidors i regidores dels grups municipals del PSC-PM, de
CiU i d’ERC-AM.
Vots desfavorables: 1, de la regidora del grup municipal d’ICV-CdG.
Abstencions: 0.
3.5.- MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL:
ACORD:
Vist que en el punt anterior es proposa aprovar el canvi en la forma de prestació dels
serveis de promoció econòmica municipal per tal de canviar la forma de prestació
actual, que es presta a través de societat íntegrament municipal, per la prestació directa
a través de la mateixa organització de l’Ajuntament.
Vist que també es proposa la integració del personal que actualment presta els seus
serveis a Gestiomat, per la qual cosa es fa necessari l’adequació de la Relació de Llocs
de Treball de l’ajuntament de Torelló.
Vist l’informe jurídic emès en relació a aquest expedient.
Vist el dictamen favorable de la Comissió informativa d’hisenda i plans estratègics de
desenvolupament, règim interior i seguretat, el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta
del nombre legal de membres de la Corporació, acorda:
Primer.- APROVAR la modificació de la Relació dels Llocs de Treball de l’Ajuntament de
Torelló, que consta a l’expedient, per tal d’adequar el seu contingut a la integració del
personal de Gestiomat, sl., amb efectes d’1 de març de 2010.
Segon.- EXPOSAR- LA al públic mitjançant la inserció de l’anunci al Butlletí Oficial de la
Província i al tauler d’anuncis de la corporació durant el termini de vint dies hàbils, durant
el qual els interessats podran presentar-hi reclamacions.
La modificació se suspendrà en el cas que no s’aprovi definitivament el canvi de sistema
de gestió dels serveis de promoció econòmica.
L’aprovació inicial es considerarà definitiva, sense necessitat d’adoptar un nou acord,
amb efectes des de l’endemà de la finalització del període d’al.legacions, si no es
produeixen reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública, i es procedirà
a la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província.
VOTACIÓ:
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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: 16, dels regidors i regidores dels grups municipals del PSC-PM, de
CiU i d’ERC-AM.
Vots desfavorables: 1, de la regidora del grup municipal d’ICV-CdG.
Abstencions: 0.
3.6.- APROVACIÓ DE LA BAIXA D’UNA DESPESA A FAVOR DE L’ASSOCIACIÓ SANT TOMÀS:
ACORD:
Vist el document negatiu de despesa presentat per la regidoria de promoció econòmica,
vist el dictamen favorable de la Comissió informativa d’hisenda i plans estratègics de
desenvolupament, règim interior i seguretat, el ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels
seus membres, acorda:
Primer.- APROVAR la baixa de la despesa núm. 220080018217, per import de 6.498,44
euros, aprovada en el Ple de l’Ajuntament del dia 24 de novembre de 2008 a favor de
l’Associació Sant Tomàs – Parmo TAC Osona, per portar a terme la revegetació i
adequació de l’entorn de la ribera del riu Ter a Torelló, amb abonament a la partida 204533-6100000 (Projecte: 2009-2-204-2-1) del pressupost de despeses de l’any 2008.
Segon.- NOTIFICAR el present acord a les persones interessades.
VOTACIÓ:
S’aprova per unanimitat dels membres de la corporació.
3.7.- BAIXA D’UNA AUTORITZACIÓ DE DESPESA:
ACORD:
Vist el document negatiu de despesa presentat per la regidoria de règim intern i
administració pública, vist el dictamen favorable de la Comissió informativa d’hisenda i
plans estratègics de desenvolupament, règim interior i seguretat, el Ple de l’Ajuntament,
per unanimitat dels seus membres, acorda:
Primer.- APROVAR la baixa de l’autorització núm. 220080004350, per import de 1.283,99
euros, aprovada en el Ple de l’Ajuntament del dia 28 d’abril de 2008, pel subministrament
d’una centraleta telefònica, amb abonament a la partida 208-121-6260000 (Projecte:
2009-2-208-2-1) del pressupost de despeses de l’any 2008.
Segon.- NOTIFICAR el present acord al departament de règim intern de l’ajuntament.
VOTACIÓ:
S’aprova per unanimitat dels membres de la corporació.
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3.8.- APROVACIÓ DE LA RETRIBUCIÓ ACTUALITZADA DE SOREA, S.A.:
ACORD:
L’empresa SOREA, S.A., adjudicatària de l’arrendament del servei municipal de
subministrament d’aigua potable al Municipi de Torelló, va sol·licitar, el 16 d’octubre de
2009, l’actualització de la retribució que percep, per a la seva aplicació amb efectes de
l’1 de gener de 2009.
Vistos els informes preceptius, a proposta del regidor d’hisenda i plans estratègics de
desenvolupament, i vist el dictamen favorable de la Comissió informativa d’hisenda i
plans estratègics de desenvolupament, règim interior i seguretat, el ple de l’Ajuntament,
per unanimitat dels seus membres, acorda:
Primer.- APROVAR com a retribució actualitzada de SOREA, S.A. com a retribució en la
gestió del servei d’abastament d’aigua potable de Torelló, amb efectes de l’1 de gener
de 2009, les quanties següents:
Retribució de la gestió:
•

•

Ús domèstic
- Mínim
- Excés del mínim

0,3191 €/m³ facturat
0,4330 €/m³ facturat

Ús industrial

0,3448 €/m³ facturat

Retribució de la inversió

0,0150 €/m³ facturat

Segon.- NOTIFICAR el present acord a l’empresa SOREA, S.A., i als departaments d’obres i
serveis i intervenció de l’ajuntament.
INTERVENCIONS:
SR. JORDI CASALS:
Això que apugem respecte a l’any 2009 i apujar seguint els paràmetres d’una fórmula,
que és el que fa que l’increment sigui del 7%, si no anem errats, la qüestió és si estem
“condemnats” a pagar una puja del 7% any rere any o si podem mirar què és el que fa
que tingui una puja, jo crec que força important, del 7%.
SR. MIQUEL FRANCH:
Demanaré que la interventora expliqui com funciona aquesta fórmula, molt complexa i
molt difícil d’entendre i després et respondré la pregunta de què passarà els propers anys.

SRA. CARME URGELL:
Com molts sabeu, és una fórmula que hi intervenen diversos factors; un d’ells i el que fa
que pugi més la tarifa, és el servei elèctric i la resta és un tema de personal, que va en
funció d’un conveni de personal. La fórmula no ha variat i el que varia, en tot cas, és el
preu d’aquestes fórmules, que és el que fa que pugui un 7%. Però també cal dir que en
cas que no s’apliqués aquesta fórmula, el servei s’apujaria molt més, perquè el cost del
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servei un any rere any, evidentment, i en canvi el subministrament d’aigua a la població
disminueix any rere any i, per tant, aquest equilibri que fa uns anys s’establia amb aquesta
fórmula no hi és i, en realitat, la puja potser hauria de ser més important encara.
SR. MIQUEL FRANCH:
I pel que fa a la segona part de la pregunta: aquesta empresa si que té intenció d’apujar
molt més. A partir de l’1 de gener de 2010 ja té la intenció d’apujar i estem parlant amb
aquesta empresa, perquè l’Ajuntament té unes propostes diferents a les que proposa
l’empresa i jo confio que en un màxim d’un mes haurem pogut arribar a acords i en el seu
moment informarem a tots els grups municipals.
És molt positiu el que ha dit la interventora; penso que vol dir que les coses s’han fet
correctament des de la regidoria de medi ambient i és que el consum ha baixat i jo diria
que de manera molt correcta, comparativament amb altres municipis i penso que això és
positiu per al municipi; repercuteix a l’empresa, que voldria pujar molt més per poder
compensar.
VOTACIÓ:
S’aprova per unanimitat dels membres de la corporació.
3.9.- DELEGACIÓ A LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA D’ALGUNES FUNCIONS DE RECAPTACIÓ:
ACORD:
El Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, atribueix als municipis les facultats de gestió, liquidació,
inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, la titularitat dels quals
els hi correspon, preveient l’article 7.1 de l’esmentat text legal que dites facultats es
podran delegar en altres Entitats locals en quin territori estigui integrat el Municipi.
La delegació s’ha d’aprovar mitjançant acord del Ple de la Corporació, que haurà de
fixar l’abast i contingut de la delegació.
També l’article 8 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per
reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març preveu fórmules de col·laboració entre
Entitats locals, diferents de la delegació de funcions, per a la gestió, liquidació,
inspecció i recaptació dels tributs i demés ingressos municipals de dret públic.
A l’empara del que autoritza la normativa vigent i vist l’abast de la col·laboració que
la Diputació de Barcelona ofereix als Ajuntaments de la província, en matèria de
gestió dels seus ingressos, realitzada per l’Organisme de Gestió Tributària, (ORGT)
aquest Ajuntament amb anterioritat ha acordat delegar en la Diputació un conjunt
ample de funcions de liquidació i recaptació dels seus ingressos que alhora es creu
convenient ampliar.
L’anàlisi de la multiplicitat de funcions integrants de la gestió tributària, que va ser
delegada amb caràcter general en la Diputació de Barcelona, aconsella clarificar la
possibilitat que determinades actuacions de recaptació i gestió dels ingressos municipals
de dret públic es duguin a terme pels serveis municipals i s’aprovin pels òrgans
competents de l’ajuntament, ateses les facultats que reserva a l’Administració delegant
l’article 27 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases del règim local.
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Atès l’interès que representa per a aquesta Corporació l’exercici eficient de les
competències atribuïdes, i considerant, conforme a dret, procedir a la delegació
d'aquestes a l'empara del que es preveu als articles 7.1 i 8.4 del Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març,
article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i article
8.b) del Reglament General de Recaptació aprovat per R.D. 939/2005 de 29 de juliol, a
prposta del regidor d’hisenda i plans estratègics de desenvolupament i vist el dictamen
favorable de la Comissió informativa d’hisenda i plans estratègics de desenvolupament,
règim interior i seguretat, el ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels seus membres,
acorda:
Primer.- Delegar en la Diputació de Barcelona, a l’empara del que preveu l’article 7.1 del
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, les funcions de recaptació dels tributs i altres ingressos de dret
públic, que a continuació s’especifiquen:
I.- Dret de traspàs en les transmissions de les concessions administratives del mercat
municipal; Costes judicials provinents de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Les funcions que es deleguen són:
.-Pràctica de les notificacions col·lectives en valor- rebut i notificacions individuals en les
liquidacions per ingrés directe, practicades per l'Ajuntament
.-Dictar la provisió de constrenyiment.
.-Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
.-Liquidació d'interessos de demora.
.-Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
.-Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
.-Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.
Segon.- Especificar que, en relació al present acord, així com amb els adoptats amb
anterioritat a aquesta data, relatius a la delegació en la Diputació de Barcelona de
facultats d’inspecció, gestió i recaptació d’ingressos de dret públic, l’Ajuntament es
reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense necessitat d’avocar de forma expressa
la competència, les facultats d’aprovar determinades actuacions singulars de
recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar liquidacions per determinar els deutes
tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, de les liquidacions, respecte d’alguns dels
tributs o ingressos de dret públic la gestió dels quals ha estat delegada en la Diputació de
Barcelona, quan circumstàncies organitzatives, tècniques, o de distribució competencial
dels serveis municipals, ho facin convenient.
Tercer.- L'Ajuntament podrà convenir amb l'Organisme de Gestió Tributària de la
Diputació de Barcelona, la realització d'actuacions procedents de recaptació, respecte
a altres conceptes diferents dels assenyalats al punt anterior, amb subjecció als criteris
emanats per la Junta de Govern de l'ORGT.
Quart.- La durada o termini per al qual s'acorda la present delegació de funcions
s'estableix en un període de dos anys, prorrogable per reconducció tàcita d'any en any,
la qual es produirà, llevat que qualsevol d'ambdues administracions acordin deixar sense
efecte l'esmentada delegació, el que s’haurà de notificar en un termini no inferior a sis
mesos abans del cessament.
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Cinquè.- L'Ajuntament podrà emanar instruccions tècniques de caràcter general i
recavar, en qualsevol moment informació sobre la gestió, en els terminis previstos a
l'article 27 i concordants de la Llei 7/85, de dos d'abril, Reguladora de les Bases de Règim
Local.
Sisè.- La prestació dels serveis que es derivin de la delegació de funcions que
contempla la present resolució, comportarà l’aplicació de la taxa establerta a
l’Ordenança fiscal de l’Organisme de Gestió Tributària, que estigui vigent en el
moment de realitzar les actuacions; sense perjudici del que puguin establir les
disposicions transitòries de la mateixa, en cas que es modifiqui.
Setè.- Per a la realització i execució de les funcions delegades, la Diputació de
Barcelona s'atendrà a l'ordenament local, així com a la normativa interna dictada per
aquesta, en virtut del que preveu l'article 7.3 del Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març i de les seves
pròpies facultats d'autoorganització per a la gestió dels serveis atribuïts.
Vuitè.- El present acord s’haurà de notificar a la Diputació de Barcelona, als efectes que,
per la seva part, es procedeixi a l'acceptació de les delegacions conferides.
VOTACIÓ:
S’aprova per unanimitat dels membres de la corporació.
3.10.- CANVI DE 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. Per acord del Ple del 30 de novembre de 2009 es va aprovar el canvi de destí de
l’import de 202.819,84 € €, en la forma que consta en l’expedient.
4. 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
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extraordinari i suplement de crèdit, les despeses d’inversió es poden finançar amb
operacions de crèdit.
2. L’Ajuntament de Torelló té aprovat el pressupost de l’exercici corrent.
Per tot això, a proposta del regidor d’hisenda i plans estratègics de desenvolupament i
vist el dictamen favorable de la Comissió informativa d’hisenda i plans estratègics de
desenvolupament, règim interior i seguretat, el ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels
seus membres, acorda:
1. Desafectar l’import de 74.719,41 € 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

Import

102-452-6230000

Maquinària, instal·lacions i utillatge d’esports

102-452-6320000

Millora instal·lacions esportives

19.618,22 €

108-422-6220001

Llar d’infants “La Cabanya” obres
complementàries

39.489,33 €

204-533-6100000

Pla d’intervenció en entorns a protegir

306-443-6220000

Construcció nínxols Cementiri Municipal

139,88 €

5.246,21 €
10.225,77 €

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

Concepte

Import

208-121-6260000

Equips per a processos d’informació. Serveis
generals

3.200,00 €

301-432-6010005

Aparcament en superfície “El Sindicat”

3.992,48 €

306-443-6110000

Millores Cementiri Municipal

306-511-6010001

Senyalització semafòrica, geogràfica i
mobilitat

306-511-6110002

Condicionament del clavegueram

26.788,48 €

306-511-6250000

Mobiliari i estris d’obres i serveis

10.356,48 €

24.574,94 €
5.807,03 €

3. Comunicar aquest acord al Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. i a la tresoreria
municipal.
VOTACIÓ:
S’aprova per unanimitat dels membres de la corporació.
3.11.- BONIFICACIÓ DEL PAGAMENT DE LES TARIFES D’ABONAMENT MENSUAL AL SERVEI
MUNICIPAL DE PISCINA COBERTA, ENTÈS EXCLUSIVAMENT A L’ABONAMENT “TOT EL DIA” A
LES PERSONES QUE TINGUIN UNA MINUSVALIDESA IGUAL O SUPERIOR AL 33%
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ACORD:
ANTECEDENTS
El Ple de l’Ajuntament del dia 23 de febrer de 2009 va aprovar la proposta de tarifes
presentades per Sport Assistance S.L., que varen ser vigents a partir de l’obertura de les
noves instal·lacions de la piscina coberta municipal aquest any 2009.
Per tal de facilitar l’accés d’alguns col·lectius, el Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària
de data 25 de maig de 2009, va prendre entre d’altres, el següent acord primer:
“Eximir del pagament de les tarifes d’abonaments mensuals per edats o agrupacions
familiars a les persones que tinguin una minusvalidesa igual o superior al 33%, que haurà
d’acreditar-se mitjançant la presentació, en el moment de l’alta al servei municipal de
piscina coberta, del certificat de l'Institut Català d’Assistència i Serveis Socials de la
Generalitat de Catalunya.
En cas que l’interessat vulgui deixar d’utilitzar l'esmentat servei resta obligat a notificar-ho
a l’empresa que realitza la gestió de la piscina coberta municipal, a partir del moment
que així ho decideixi. En cas que es detecti que durant el termini d’un mes sencer
l’interessat no ha fet ús de les instal·lacions sense haver-ho comunicat prèviament a
l’empresa gestora, serà donat de baixa l’abonament gratuït automàticament. Sens
perjudici que el pugui tornar a obtenir si decideix tornar a utilitzar el servei.”
Després de sis mesos de prestació l’activitat, i atès que l’elevat nombre de persones que
gaudeixen de l’exempció supera la disponibilitat econòmica resultant d’aquest servei, vist
el dictamen favorable de la Comissió informativa d’hisenda i plans estratègics de
desenvolupament, règim interior i seguretat, el ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta
del nombre legal de membres de la Corporació, acorda:
Primer.- MODIFICAR l’acord primer adoptat pel plenari municipal de data 25 de maig de
2009, indicat en els antecedents, a partir del 31 de gener de 2010, en el sentit següent:
1.- BONIFICAR, a partir de l’1 de febrer de 2010, per import de 5,54 € al mes, la tarifa
d’adult d’abonaments mensuals per edats o agrupacions familiars, entès exclusivament a
l’abonament ”tot el dia”, a les persones que tinguin una minusvalidesa situada entre el
33% i el 59%, que haurà d’acreditar-se mitjançant la presentació, en el moment de l’alta
al servei municipal de piscina coberta, del certificat de l'Institut Català d’Assistència i
Serveis Socials de la Generalitat de Catalunya.
En cas que l’interessat vulgui deixar d’utilitzar l'esmentat servei resta obligat a notificar-ho
a l’empresa que realitza la gestió de la piscina coberta municipal, a partir del moment
que així ho decideixi. En cas que es detecti que durant el termini d’un mes sencer
l’interessat no ha fet ús de les instal·lacions sense haver-ho comunicat prèviament a
l’empresa gestora, serà donat de baixa l’abonament automàticament. Sens perjudici
que el pugui tornar a obtenir si decideix tornar a utilitzar el servei.
2.- BONIFICAR, a partir de l’1 de febrer de 2010, per import de 13,04 € al mes, la tarifa
d’adult d’abonaments mensuals per edats o agrupacions familiars, entès exclusivament a
l’abonament ”tot el dia”, a les persones que tinguin una minusvalidesa situada entre el
60% i el 74%, que haurà d’acreditar-se mitjançant la presentació, en el moment de l’alta
al servei municipal de piscina coberta, del certificat de l'Institut Català d’Assistència i
Serveis Socials de la Generalitat de Catalunya.
En cas que l’interessat vulgui deixar d’utilitzar l'esmentat servei resta obligat a notificar-ho
a l’empresa que realitza la gestió de la piscina coberta municipal, a partir del moment
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que així ho decideixi. En cas que es detecti que durant el termini d’un mes sencer
l’interessat no ha fet ús de les instal·lacions sense haver-ho comunicat prèviament a
l’empresa gestora, serà donat de baixa l’abonament automàticament. Sens perjudici
que el pugui tornar a obtenir si decideix tornar a utilitzar el servei.
3.- BONIFICAR, a partir de l’1 de febrer de 2010, per import de 19,04 € al mes, la tarifa
d’adult d’abonaments mensuals per edats o agrupacions familiars, entès exclusivament a
l’abonament ”tot el dia”, a les persones que tinguin una minusvalidesa igual o superior al
75%, que haurà d’acreditar-se mitjançant la presentació, en el moment de l’alta al servei
municipal de piscina coberta, del certificat de l'Institut Català d’Assistència i Serveis
Socials de la Generalitat de Catalunya.
En cas que l’interessat vulgui deixar d’utilitzar l'esmentat servei resta obligat a notificar-ho
a l’empresa que realitza la gestió de la piscina coberta municipal, a partir del moment
que així ho decideixi. En cas que es detecti que durant el termini d’un mes sencer
l’interessat no ha fet ús de les instal·lacions sense haver-ho comunicat prèviament a
l’empresa gestora, serà donat de baixa l’abonament automàticament. Sens perjudici
que el pugui tornar a obtenir si decideix tornar a utilitzar el servei.
Segon.- COMPENSAR de l’aplicació de les bonificacions esmentades, a l’empresa que
gestiona el servei de piscina coberta municipal, actualment Sport Assistance S.L., que
presentarà mensualment una factura en el registre General de l’Ajuntament, d’import
equivalent a les bonificacions concedides durant el mes en qüestió, en la que hi
adjuntarà el llistat de les persones que han tingut dret a les mateixes. També hi adjuntarà
els documents acreditatius que justifiquin la concessió, en cas d’alta al servei.
Tercer.- NOTIFICAR el present acord al Concessionari del servei, al departament
d’Intervenció i a la Regidoria d’Esports.
Quart.- ENCARREGAR al Concessionari, la notificació fefaent a cadascun dels usuaris del
servei, els quals en resultin afectats, dins la primera quinzena del mes de gener de 2010.
INTERVENCIONS:
SRA. MONTSE AYATS:
Des d’Iniciativa ciutadans del Ges ens abstindrem: el tema de les bonificacions i de la
piscina coberta entenem que s’ha fet amb una certa precipitació en alguns moments i
que potser caldria un estudi més acurat; entenem la situació que se’ns va explicar –és a
dir, recursos limitats per fer front a les bonificacions i nombre d’usuaris elevat- però no
tenim clar que aquesta sigui la millor solució; què passa amb els acompanyants? Potser
les bonificacions haurien de preveure... estem parlant de bonificacions i potser hauríem
de parlar d’exempcions en aquells casos en què hi hagi persones que utilitzin la piscina
per prescripció mèdica o, en tot cas, a nosaltres ens sembla que el que s’ha intentat és
trobar una fórmula per quadrar els recursos de què disposem amb les fórmules que hi
coincideixin i davant de pocs arguments tècnics per part nostra, ens abstindrem.
SR. JORDI CASALS:
Fa uns mesos vàrem aprovar les bonificacions. Després de constatar que no s’havia tingut
en compte en la planificació i no s’havia fet un plantejament estudiat i segons la realitat
social de les persones que en feien ús; ens vàrem asseure i vàrem parlar amb l’alcalde; al
final varen sortir aquestes bonificacions, semblants a les que hi havia i l’únic que es fa és
retocar-les per fer quadrar els números i el que estem fent és agafar una qüestió que
havia de ser temporal, momentània, i si no recordo malament vàrem parlar que es faria
un balanç global de tot plegat, sabríem quins usuaris té la piscina i que a finals d’any
sabríem quantes persones tenim abonades; tenim unes dades i, a més, molt positives,
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cosa que ens alegra, perquè tots estàvem patint una mica per veure com anava i per
sort, ha anat força bé. Creiem que vàrem començar malament i continuem igual,
perquè l’únic que fem són uns petits canvis a una sortida d’emergència que vàrem trobar
llavors.
Nosaltres creiem que faríem aquesta valoració global, saber les persones que hi anirien,
els diferents perfils i després podríem ajustar les bonificacions, no només com ho fem aquí
si no en diferents situacions i també sabem que l’expedient i és, però no estava a
disposició dels grups municipals, no pas, perquè no se’ns hagi volgut donar, si no perquè
físicament no estava amb els altres i nosaltres no l’hem pogut veure ni la setmana
passada ni avui i, per tot plegat, nosaltres ens abstindrem en aquest punt i ens agradaria
que es pogués fer una valoració global d’usuaris, de la realitat i de com donar respostes
als usuaris i a les diferents realitats que hi ha per fer una política de bonificacions que
realment doni resposta als usuaris reals.
SR. MIQUEL FRANCH:
Jo en primer lloc demano disculpes per l’expedient que faltava; jo ho he sabut aquesta
tarda i el motiu és que la persona que l’havia d’incorporar estava de vacances i no el va
incorporar; de totes maneres, l’expedient s’ha trobat aquesta tarda i ara ja és a la
carpeta a disposició de tothom.
Segona qüestió: si que és cert, i tu Jordi ho has reconegut, que vàrem dir que cap a final
d’any podríem veure exactament què passava amb els col·lectius que tenien
reduccions, perquè no sabíem la resposta que hi hauria per part de la gent i la resposta
és molt positiva: crec que en aquests moments se superen els 1.200 socis.
Per què modifiquem les bonificacions en el cas de les persones amb disminució? Ens hem
trobat amb una cosa molt curiosa: abans, la piscina que teníem, qui utilitzava la piscina
era un col·lectiu amb disminució d’unes 40 persones i totes de Torelló. Ens hem trobat que
hores d’ara hi ha 120 persones que han presentat certificat de disminució, si no és que en
aquests moments ja n’hi ha més. Això ha representat que la decisió que es va prendre a
l’Ajuntament que el cànon que l’Ajuntament ha d’ingressar per la concessió d’aquest
servei, de 25.000 euros l’any es destinava a la reducció en algunes tarifes. En el cas de la
gent gran, els càlculs han estat molt correctes: vàrem decidir aplicar un criteri de
bonificar, segons els ingressos dels interessats. En el cas de les persones amb disminució
també ens vàrem plantejar la possibilitat d’utilitzar aquest sistema, però era molt complex,
perquè una persona amb disminució no necessàriament té un sol ingrés per les seves
disminucions, si no que té un ingrés per la disminució, però també pot tenir-lo per estar
treballant i dins la disminució es donen situacions bastant complexes en el sentit que hi
pot haver el reconeixement des del 33% fins el 80% o 90%. Hem estat estudiant la situació i
si haguéssim continuat amb aquest sistema, l’aportació que hauria hagut de fer
l’Ajuntament l’any 2010 seria de 60.000 €, cosa que fuig de totes les previsions. Tenint en
compte que la piscina coberta no és un servei obligatori; tenint en compte tots els
arguments que acabo de donar, ha semblat correcte fer-ho amb aquest sistema i
haurem de mirar què passa exactament i això no té cap afectació en els usuaris de la
piscina, però si en el cànon que té l’Ajuntament i no és gaire lògic ni just, que en un servei
que no és obligatori i que ja hi destinem 25.000 € l’any i que ens augmenti més del 100%,
perquè seria una aportació que hauria de fer l’Ajuntament.
Hem estat estudiant a fons aquesta situació i la sorpresa també ens ha vingut pel fet que
d’aquestes 120 persones –estic donant dades aproximades- n’hi ha que no són de Torelló
i també sap una mica de greu que recursos municipals s’han d’utilitzar per a persones
que no estan vivint a Torelló. Havíem pensat demanar que presentessin els ingressos i qui
no volgués presentar-los, que autoritzés l’Ajuntament per fer la comprovació; va semblar
molt complex; ho vàrem estar parlant a l’Ajuntament i fer aquesta gestió era complicat i
calia destinar una persona moltes hores.
Ens ha semblat fer-ho així; notificarem aquesta situació a totes aquestes persones per tal
que es puguin adaptar.
També es va plantejar la possibilitat de bonificar igual a tothom, però no va semblar tan
correcte perquè la persona amb un 33% de disminució segurament té més possibilitats de
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poder accedir a un lloc de treball que la persona que té més del 70%. Finalment s’ha
acordat bonificar en un 15% els que tenen disminució entre el 33% i el 60%; els que tenen
entre 60% i 75%, bonificació del 35% i que tenen 75% o més, bonificació del 60%.
Precipitació? No, no s’ha fet amb precipitació; s’ha estudiat i s’ha mirat, però
l’Ajuntament hem d’aportar més diners dels 25.000 € per subvencionar qui vulgui anar a la
piscina? Potser en altres moments si, però en aquests moments no podem afegir 35.000 €
més als 25.000 que ja hi destinem.
SR. JORDI CASALS:
Nosaltres no hem parlat de precipitació; des d’esquerra el que dèiem és que segurament
no estava planificat tot el tema de les bonificacions quan vàrem engegar la piscina, i així
es va acceptar al ple i es van aplicar aquestes bonificacions de forma transitòria i només
a aquest col·lectiu.
Al marge del que s’ha esmentat com a usuaris “normals”, hi ha altres col·lectius que
vàrem posar damunt de la taula que podrien ser susceptibles d’algun tipus de bonificació
i que queden al calaix; és per això, d’aquesta manca de valoració global que segueixen
quedant al calaix sense parlar-ne, el motiu de la nostra abstenció.
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: 13, dels regidors i regidores dels grups municipals del PSC-PM i de
CiU.
Vots desfavorables: 0
Abstencions: 4, dels regidors i la regidora dels grups municipals d’ERC-AM i d’ICVCdG.
3.12.- APROVACIÓ DE L’INVENTARI GENERAL DE BÉNS DE L’AJUNTAMENT DE TORELLÓ
ACORD:

Per part de la Secretaria municipal s’ha preparat la documentació pertinent
corresponent a l’aprovació de l’inventari general de béns de l’Ajuntament referida a la
data 31/12/2009.
D'acord amb l’article 222 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el
text refós d ela Llei municipal i del règim local de Catalunya, cal procedir anualment a
l’aprovació de l’inventari general de béns, que correspon al Ple municipal d’acord amb
l’apartat 3 del mateix precepte.
L’article 14 del Decret Legislatiu 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el
Reglament de Patrimoni dels Ens Locals, estableix que s’ha d’aprovar l’inventari general
consolidat de l’Ajuntament que fa referència l’article 100 del citat reglament.
Per tant, en coherència amb el que s’ha exposat i d’acord amb el que disposa l’article
156.1 del citat TRLUC; en relació amb l’article 105 del citat Decret 336/1988, de 17
d’octubre, segons el qual correspon al Ple l’adopció dels acords relatius a l’inventari
general de la Corporació, vist el dictamen favorable de la Comissió informativa d’hisenda

30

i plans estratègics de desenvolupament, règim interior i seguretat, el ple de l’Ajuntament,
per unanimitat dels seus membres, acorda:
PRIMER.- APROVAR l’inventari general de béns de la corporació, actualitzat a data
31/12/2009 i formulat per la Secretària, que incorpora com annex l’inventari dels béns
propis dels organismes autònoms, societats municipals i altres ens dependents de
l’Ajuntament.
SEGON.- REMETRE còpia de l’esmentat inventari al Departament de Governació i
Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya i a la Subdelegació del Govern.
VOTACIÓ:
S’aprova per unanimitat dels membres de la corporació.
3.13.- RESOLUCIÓ DELS RECURSOS DE REPOSICIÓ INTERPOSATS CONTRA L’ACORD DEL
PLENARI MUNICIPAL DE DATA 26 D’OCTUBRE DE 2.009 D’IMPOSICIÓ I ORDENACIÓ
DEFINITIVA DE LES CONTRIBUCIONS ESPECIALS COM A CONSEQÜÈNCIA DE L’EXECUCIÓ DE
L’OBRA “PROJECTE MODIFICAT D’OBRES D’URBANITZACIÓ DEL CARRER GIRAVOLT, SAU,
JOAN DEORDAL I PUIGDASSALIT
ACORD:
ANTECEDENTS
1.Per decret de l’Alcaldia de data 13 de novembre de 2006 es va aprovar
inicialment el Projecte d’obres d’urbanització dels carrers del Giravolt, Sau, Joan Deordal
i Puigdassalit, redactat pels Serveis Tècnics Municipals amb un pressupost d’execució de
contracta de 560.120,12 €. El projecte va ésser sotmès a informació pública en el BOP de
Barcelona núm. 305 de data 22 de desembre de 2006 i al tauler municipal d’anuncis pel
termini de 30 dies sense que es presentessin reclamacions en aquest període.
2.Per decret de l’Alcaldia de data 7 de febrer de 2007 es va aprovar definitivament
el projecte d’obres referit i es va publicar l’acord en el BOP núm. 41 de data 16/02/2007 i
al DOGC núm. 4825 de 20/2/2007.
3.Per decret de l’Alcaldia de data 20 de febrer de 2008 es va aprovar la
modificació del projecte per adequar el pressupost aprovant-se la modificació amb un
pressupost d’execució de contracta de 596.808,75 euros. Aquesta modificació es va
publicar en el BOP núm. 61 de 11 de març de 2008 i en el DOGC núm. 5091 de data 14-32008 essent ferm l’acord al no haver-se presentat recursos contra el mateix.
4.El ple de l’Ajuntament en sessió celebrada en data de 28 d’abril de 2008 va
acordar
imposar i ordenar simultàniament les contribucions especials com a
conseqüència de l’execució de l’obra “Projecte modificat d’obres d’urbanització dels
carrers Giravolt, Joan Deordal, de Sau i Puigdassalit” l’establiment i exigència de les quals
es legitimava per l’obtenció d’un benefici o per l’augment del valor dels immobles de
l’àrea beneficiada.
5.Per acord del plenari municipal en sessió celebrada en data de 29 de setembre
de 2008 es va acordar aprovar definitivament l’acord d’imposició de contribucions
especials per a l’obra “Projecte modificat d’obres d’urbanització dels carrers Giravolt,
Joan Deordal, Sau i Puigdassalit”.
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6.Per acord del plenari municipal en sessió celebrada en data de 30 de març de
2009 es va acordar estimar el recurs de reposició interposat per cinc interessats i declarar
la caducitat de l’expedient.
La declaració de la caducitat no comporta que no es pugui iniciar de nou la imposició i
ordenació de contribucions especials.
7.Per decret de l’Alcaldia de data 11 de maig de 2009 s’ha acordat iniciar
l’expedient per tramitar de nou l’expedient per la imposició i ordenació de contribucions
especials pel finançament de l’execució definides en el projecte tècnic que porta per
títol “Projecte d’obres d’urbanització dels carrers del Giravolt, Sau, Joan Dordal i
Puigdassalit”.
8.El plenari municipal en sessió plenària celebrada en data de 29 de juny de 2.009
va acordar imposar les contribucions especials com a conseqüència de l’execució del
projecte d’obra “Projecte modificat d’obres d’urbanització del carrer Giravolt, Sau, Joan
Deordal, Puigdassalit”, l’establiment i exigència de les quals es legitima per l’obtenció
d’un benefici o per l’augment del valor dels immobles de l’Àrea beneficiada i es va
acordar aprovar provisionalment l’acord d’ordenació concreta del tribut.
9.- Es va exposar al públic l’acord aprovat pel plenari municipal en sessió celebrada en
data de 29 de juny de 2009 durant un termini de 30 dies, per mitjà d’edictes que es van
inserir al BOP núm. 162 de data 8 de juliol de 2.009, en el Diari El Periódico de 6 de juliol de
2009 i en el tauler municipal d’edictes restant l’expedient exposat al públic des del dia 9
de juliol fins el dia 13 d’agost. Simultàniament es va notificar l’acord als interessats
10.- Durant el període d’exposició pública es van presentar 10 al·legacions:
Núm.
Data
al.legació
1
15-7-2009

Registre
entrada
4690/09

2
3
4
5
6
7
8
9
10

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

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

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

11.- En data de 25 de setembre de 2009 l’arquitecte municipal ha emès informe en
relació a les al.legacions presentades amb els números 2 a 10.
12.En data de 9 d’octubre de 2009 la secretària municipal ha emès informe en
relació als aspectes jurídics de les al.legacions presentades en relació a l’al.legació núm.
1 i el punt 1 de l’al.legació núm. 9.
13.- Per acord del plenari municipal en sessió celebrada en data de 26 d’octubre de
2.009 es va aprovar la imposició i ordenació definitiva de les contribucions especials com
a conseqüència de l’execució de l’obra “Projecte modificat d’obres d’urbanització del
carrer Giravolt, Sau, Joan Deordal i Puigdassalit” i es va aprovar definitivament la relació
de contribuents. En aquest acord es van estimar totalment o parcialment les al.legacions
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núms 2,3, 4, 5,6 7, 9 i 10 i es van desestimar les al.legacions núms. 1,8 i part de la núm. 9.
14.- L’acord adoptat pel plenari municipal es va publicar en el BOP núm. 265 de data 5
de novembre de 2.009 i en el tauler d’edictes municipal.
15.- Es va notificar l’acord adoptat pel plenari municipal en sessió celebrada en data de
26 d’octubre de 2009 a tots els interessats que figuren com a subjectes passius de les
contribucions especials a liquidar.
16.- Que s’han presentat dos recursos de reposició contra les quotes provisionals
aprovades pel plenari municipal en sessió celebrada en data de 26 d’octubre de 2009
per part dels següents interessats:
Núm. De
recurs de
reposició
1

Data

Interessat
Registre
d’entrada

7-12-2009

7590

2

9-12-2009

7643

Josefina ortuño Celma, Josep Bassaganya
Puigdemunt, Jesús Calonge i Blasco, Carme
Alcalà Carrillo i Moisès Vilar Castany.
Josep Ma. Benedè

17.- En data de 16 de desembre de 2.009 s’ha emès informe jurídic en relació als 2
recursos de reposició interposats.
18.- En data de 16 de desembre s’han emès informe de l’arquitecte municipal en relació
al recurs de reposició núm. 2 presentat per tractar-se de temes tècnics.
FONAMENTS DE DRET:
Com a fonaments de dret primer es reprodueix el fonament de dret primer de l’informe
de Secretaria que consta a l’expedient.
PRIMER.Anàlisi de l’al.legació núm. 1 presentada per part de la Sra. Josefina
Ortuño Celma, el Sr. Josep Bassaganya Puigdemunt, el Sr. Jesús Calonge i Blasco, la Sra.
Carme Alcalà i Carrillo i el Sr. Moisès Vilar Castany.
1.1- Com a fase introductòria cal fer esment a la procedència dels terrenys propietat dels
recurrents.
L’Ajuntament de Torelló en sessió celebrada en data de 16 d’octubre de 1964 va acordar
acceptar la cessió gratuïta que el Sr. Bartolomé Balasch va fer a l’Ajuntament d’uns
terrenys d’una extensió de 7.591,37 m², que es corresponen amb la finca registral 1710 de
Torelló, en el que es deia que es destinarien per construir habitatges de renda limitada
essent la urbanització dels mateixos a càrrec de l’Ajuntament. Aquesta donació fou
elevada a escriptura pública en data de 12/11/1964.
Posteriorment per acord del plenari municipal en sessió celebrada en data de 11 de
desembre de 1967 s’acorda segregar 3.808 m² de la finca anteriorment cedida, que
comporta la inscripció d’una nova finca registral la 2.406 del municipi de Torelló, i cedir-la
al Ministerio de la Vivienda perquè hi construeixi 40 habitatges protegides anant a càrrec
de l’Ajuntament les despeses d’urbanització. En virtut de Reial Decret 2.626/82 de u
d’octubre es traspassen a la Generalitat de Catalunya les funcions i serveis de
l’Administració de l’Estat en matèria d'habitatge. Es traspassen a la Generalitat els terrenys
propietat del Ministeri per construir habitatge públic, d’acord a un Annex que
complementa el Reial Decret, entre els que s’hi troben els terrenys de Torelló cedits
prèviament al Ministeri, registral 2.406. En data de 3 d’abril de 1.985 s’inscriuen els terrenys
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a favor de l’Institut Català del Sòl que era l’Organisme creat per la Generalitat per la
promoció de l'habitatge.
Posteriorment l’Ajuntament de Torelló compra de nou la finca a l’Institut Català del sòl pel
preu de 868.500 pessetes en virtut d’acord del ple municipal en sessió celebrada en data
de 13-7-1984 i es formalitza en escriptura pública en data de 16-11-1985.
D'aquesta finca registral 2.406 se segreguen 1.246 metres quadrats resultant una finca
independent, la Registral 6506, corresponent a la parcel.la situada al C/ Giravolt 38-42
que es va permutar a favor dels consorts Sr. Josep Ortuño Portabella i Sra Pilar Celma
Morello i formalitzat en escriptura pública el 18 d’octubre de 1988. Aquesta venda es va
fer per permuta i en l’escriptura no es fa constar que les despeses d’urbanització aniran a
càrrec de l’Ajuntament, però precisament es fa constar que els metres de la parcel.la
propietat de l’Ajuntament que se cedeixen als particulars són superiors a la parcel.la
cedida per part dels Srs. Ortuño-Celma a favor de l’Ajuntament ja que la parcel.la dels
cònjuges Ortuño-Celma disposa de tots els serveis urbanístics i la de l’Ajuntament no.
D’aquesta finca registral 2.406 aquests terrenys es van segregar en cinc parcel.les
independents de 450 m² i es va segregar una part de finca de 312,75 m² que es va
agrupar a la Registral 1710 per fer-ne una d’independent de 540,94 m². Aquestes finques
es van vendre per part de l’Ajuntament de Torelló prèvia subhasta en relació a la finca 46
i 48 del C/ Giravolt i la venda directa en relació a les finques 50,52,54 i 56 del C/ Giravolt,
prèvia autorització del Departament de Governació, un cop declarada deserta la
subhasta per aquestes quatre finques. Les parcel.les es van vendre per un preu de
parcel.la sense incloure costos d’urbanització a favor dels següents interessats:
-Finca 8412, corresponent a la parcel.la situada al C/ Giravolt, 46, de 450 m² a favor del Sr.
Jesús Calonge Blasco i Sra. Montserrat Sabatés i per una quantia de 6.715.000 pessetes i
formalitzat en escriptura pública de dos de juliol de mil nou-cents noranta-nou . Aquesta
venda es va fer per subhasta pública i en l’escriptura no es fa constar que les despeses
d’urbanització aniran a càrrec de l’Ajuntament.
-Finca 8450, corresponent a la parcel.la situada al C/ Giravolt, 48, de 450 m² a favor de
Manuel Granados García i Maria Carme Alcalá Carrillo per una quantia de 6.613.210
pessetes i formalitzat en escriptura pública de dinou d’octubre de mil nou-cents norantanou . Aquesta venda es va fer per subhasta pública i en l’escriptura no es fa constar que
les despeses d’urbanització aniran a càrrec de l’Ajuntament.
-Finca 8451, corresponent a la parcel.la situada al C/ Giravolt, 50, de 450 m², a favor del
Sr. Pere Surribas Jaumira i Josefa Ortuño Celma per una quantia de 6.613.200 pessetes i
formalitzat en escriptura pública de data de dinou d’octubre de mil nou-cents norantanou. Aquesta venda es va fer per venda directa i en l’escriptura no es fa constar que les
despeses d’urbanització aniran a càrrec de l’Ajuntament.
-Finca 8452 , corresponent a la parcel.la situada al C/ Giravolt, 52, de 450 m² a favor del
Sr. Josep Bassaganya Puigdemunt i Montserrat Faja Armengol per una quantia de
6.700.000 pessetes i formalitzat en escriptura pública de data dinou d’octubre de mil noucents noranta-nou. Aquesta venda es va fer per venda directa i en l’escriptura no es fa
constar que les despeses d’urbanització aniran a càrrec de l’Ajuntament.
-Finca 8801 , corresponent a la parcel.la situada al C/ Giravolt, 54, de 450 m² a favor del
Sr. Antoni Pujol Sarsanedas per una quantia de 7.400.000 pessetes.
-Finca 8803, corresponent a la parcel.la situada al C/ Giravolt, 56, de 540,94 m² , a favor
del Sr. Antoni Pujol Sarsanedas per una quantia de 7.828.325 pessetes.
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No consta als arxius municipals, còpia de les escriptures públiques formalitzades per la
venda de les parcel.les situades al C/ Giravolt 54 i 56. Aquestes parcel.les es van vendre a
través de venda directa prèvia convocatòria de subhasta que va quedar deserta. Cal
esmentar que consta un conveni entre l’Ajuntament de Torelló i el Sr. Antoni Pujol de
data 21 de novembre de 2001 en el que es fa constar com antecedent que respecte a
les dues parcel.les venudes el Sr. Pujol haurà de fer front a les contribucions especials
corresponents a la urbanització del carrer esmentat, carrer que està ubicat a l’àmbit del
sòl urbà de Torelló.
En cap d’aquestes escriptures, ni els plecs de clàusules que van regir la subhasta es
menciona que l’Ajuntament assumirà els costos d’urbanització de les parcel.les i, en
canvi, consta expressament en el conveni signat amb el propietari de les parcel.les
venudes i ubicades al C/ Giravolt 54 i 56 que el comprador hauria d’assumir les
contribucions especials que s’aprovessin per la urbanització del carrer Giravolt.
1.2.- Fonament de dret primer dels reclamants que fa referència a la prescripció de la
imposició i ordenació de les contribucions especials segons informe municipal.
Els reclamants manifesten que en l’informe jurídic de secretaria que consta a l’expedient
de data 12 de març de 2009 en relació a la caducitat de l’expedient de contribucions
especials incoat per acord del ple de data 28 d’abril de 2008, s’assenyala que
“l’expedient realment ha prescrit” . Realment es pot observar que és un “lapsus” ja que
en tot l’informe es fa constar la caducitat de l‘expedient menys en aquest apartat.
Per altra banda, el que realment compte és que l’acord adoptat pel plenari municipal en
sessió celebrada en data de 30 de març de 2.009 es va acordar declarar la caducitat de
l’expedient de contribucions especials. Per tant, un cop acordada la caducitat de
l’expedient res no impedeix tornar a iniciar un nou expedient tal com es va acordar per
acord del plenari municipal en sessió celebrada en data de 29 de juny de 2.009.
1.3.- Fonament de dret segon dels reclamants en el que fan referència a les
consideracions prèvies efectuades en l’acord recorregut.
Els reclamants discrepen de les consideracions prèvies que fa l’acord recorregut en el
seu fonament de dret “primer” apartat 1.2 en relació al següent:
1.- L’Ajuntament entén que les finques dels sotasignats tenen la condició de sòl urbà no
consolidat.
2.- L’Ajuntament manifesta que no consta a l’expedient, degudament signat, l’informe
al que fan referència els reclamants de data gener de 2007 que va fer el secretari
municipal.
En relació a la primera qüestió plantejada els reclamants manifesten que els terrenys de la
seva propietat tenen la consideració de sòl urbà consolidat, perquè el valor cadastral és
molt alt i perquè el projecte que es vol executar no és un projecte d’urbanització ni és
cap instrument de gestió urbanística pel qual s’estigui modificant el règim del sòl i per
aquests dos motius justifiquen que els terrenys de la seva propietat tenen la consideració
de sòl urbà consolidat.
Els terrenys propietat dels reclamants tenen la consideració de sòl urbà no consolidat en
base al següent fonament jurídic:
D’acord a l’article 30 del Decret
consolidat els terrenys que:

Legislatiu 1/2005 tenen la condició de sòl urbà

a) Tenen la condició de solar d’acord a l’article 29.
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b) Els terrenys que només manca per assolir la condició de solar, assenyalar les
alienacions i rasants o bé completar o acabar la urbanització en els termes
assenyalats per l’article 29.a., tant si han estat inclosos amb aquesta finalitat en un
polígon d’actuació urbanística o en sector subjecte a un pla de millora urbana
com si no hi ha estat inclosos
Els terrenys propietat dels al.legants no tenen la condició de solar per no tenir establertes
les rasants, ni afronten amb una via que compti amb enllumenat públic ni es troba
íntegrament pavimentada, inclosa la zona de pas de vianants, tal com es pot observar
en les fotografies que consten a l’expedient.
L’article 31determina que tenen el caràcter de sòl urbà no consolidat el sòl urbà altre que
el consolidat. Per tant, els terrenys propietat dels al.legants tenen la consideració de sòl
urbà no consolidat al no reunir la parcel.la la condició de solar per no tenir els serveis
bàsics d’urbanització que preveu l’article 29 a) ni tenir fixades les rasants.
La condició de sòl urbà no consolidat no està condicionada a què els terrenys estiguin
inclosos en àmbits d’actuació urbanística i així ho preveu el Decret Legislatiu 1/2005 en
el seu article 44.2 al preveure:
“ Els propietaris o propietàries de sòl urbà no consolidat no inclòs en àmbits d’actuació
urbanística estan obligats a cedir gratuïtament a l’ajuntament, de manera prèvia a
l’edificació, únicament els terrenys destinats a carrers o qualsevol altre tipus de via de
sistema de comunicació o a llurs ampliacions que siguin necessàries perquè aquest sòl
adquireixi la condició de solar “
El que determina que un sòl sigui urbà no consolidat és el fet que no compti amb tots els
serveis urbanístics i no estiguin assenyalades alienacions i rasants a banda que tingui
pendent de cedir terrenys per a destinar-los a carrers o a xarxa viària, independentment
que es trobi inclòs en un polígon d’actuació urbanística.
Els terrenys dels propietaris reclamants no tenen la consideració de sòl urbà consolidat per
no disposar de tots els serveis a què fa referència l’article 29.a) del Decret legislatiu 1/2005
ni tenir assenyalades les rasants.
Per altra banda, la valoració cadastral que s’hagi pogut efectuar als terrenys no
comporta el seu reconeixement com a sòl urbà consolidat. Tampoc s’ha provat quina
valoració s’ha donat a nivell cadastral a aquests terrenys ja que només es diu que
“sembla que tingui la classificació de zona residencial de luxe”.
En relació a la segona qüestió referent a què en l’acord del ple adoptat en data de 26
d’octubre de 2009 es feia esment a què en les al·legacions presentades pels reclamants
en fase d’exposició pública de l’expedient, es parlava d’un informe del secretari
municipal de data de gener de 2.007 que enteníem que no podíem tenir en compte,
perquè no consta signat a l’expedient que consta a l’ajuntament.
Els reclamants aporten una còpia d’un fax enviat des de l’Ajuntament a un dels
recurrents, en el que es pot comprovar que l’informe secretaria estava signat. No
obstant, ens hem de refermar en el què vam dir en l’acord del plenari municipal
celebrat el dia 26 d’octubre de 2.009 en el sentit que a l’expedient de l’ajuntament
aquest informe no consta signat.
De totes maneres cal dir que el contingut d’aquest informe jurídic de gener de 2007 no
afecta a l’argumentació jurídica que sosté l’Ajuntament en aquest expedient.
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1.4.-El Fonament de dret tercer dels al.legants.- fa referència a l’acord municipal
d’acceptació de donació gratuïta amb condició onerosa, vigent, vàlid, eficaç i executiu
que vincula a l’Ajuntament de Torelló.
Els al.legants basen el fonament de dret primer en dir que l’acte adoptat pel plenari
municipal del dia 16/10/1964 és un acte administratiu, vàlid, executiu i que produeix
efectes des de la data en què fou dictat i al.leguen els articles 56 i 57 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic i procediment administratiu comú que preveu que
els actes de les Administracions Públiques, subjectes al dret administratiu, es presumiran
vàlids i produiran efectes des de la data en què es dicten.
Els reclamants manifesten que al haver-se adoptat l’acord d’acceptació de la donació
per acord del plenari municipal en sessió celebrada en data de 16/10/1964 és vàlid i
executiu i l’Ajuntament ha de complir-lo per no haver estat anul.lat ve per la via de
l’article 102 de la Llei 30/1992 (procediment de revisió) o bé per la via de l’article 103 de la
Llei 30/1992 (procediment de lesivitat). Els reclamants manifesten que en l’adquisició dels
béns immobles s’aplica la teoria dels actes separables que, segons manifesten, suposa
que l’expedient administratiu que es va tramitar per adquirir la finca per donació quedi
subjecte a dret administratiu i el tràmit formal d’atorgament de l’escriptura pública de
donació quedi subjecte a dret privat.
Estem plenament d’acord amb que les donacions se’ls aplica la teoria dels actes
separables. Aquesta teoria dels actes separables va sorgir del dret francès i fou rebuda
per la nostra Jurisprudència contenciosa-administrativa (assumpte de l'Hotel d’Andalusia
Palace de Sevilla: Aute de 17 d’octubre de 1961 i sentència de 4 de febrer de 1965,
confirmatòria de la dictada per l’Audiència Territorial de Sevilla el 13 de desembre de
1962) i va passar íntegrament a la llei de Contractes de l’Estat de 1965.
La teoria dels actes separables comporta que en els contractes privats, entre els quals s’hi
inclouen les donacions, la seva preparació i adjudicació es regiran per les normes de la
contractació pública i, en quant als efectes i extinció, per les normes del dret privat.
L’ordre jurisdiccional civil serà el competent per resoldre les controvèrsies que sorgeixin
entre les parts en els contractes privats. No obstant, es consideren actes jurídics separats
els que es dicten en relació amb la seva preparació i adjudicació del contracte i, en
conseqüència, només aquests actes podran ésser impugnats davant l’ordre jurisdiccional
contenciós administratiu.
La teoria dels actes separables comporta que, en els contractes privats, la validesa o
invalidesa dels actes administratius preparatoris i dels actes d’adjudicació es decideix
d’acord a les regles del dret administratiu i la regulació dels seus efectes i extinció es
regeix pel dret privat.
Els reclamants estan demanant que s’apliqui el dret administratiu als efectes i compliment
del contracte privat, donació, i en virtut de la teoria dels actes separables el compliment
del contracte privat s’ha de regir per les regles del dret privat i no per les previsions de la
Llei 30/1992 i, en concret, la revisió d’ofici dels actes de l’Administració.
Entenem que els al.legants parteixen d’un error de base fonamentat en què els efectes
de la donació acceptada per acord del ple adoptat en data de 16/10/1964 era un acte
administratiu subjecte al dret administratiu ja que l’acord era un contracte privat adoptat
per l’Ajuntament de Torelló, però sotmès al dret privat i, per tant, els efectes i compliment
d’aquell contracte no li era d’aplicació la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic i procediment administratiu comú sinó el codi civil al tractar-se de l’acceptació
d’una donació i, per tant, subjecte al dret privat.
Per altra banda, al.leguen que l’acord d’imposar contribucions especials per les obres
d’urbanització del C/ Giravolt és contrària a dret i vulnera els principis generals del dret i,
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en concret, els principis de bona fe i de confiança legítima. No podem estar d’acord,
perquè els actuals propietaris de les parcel.les adquirides a l’Ajuntament i situades al C/
Giravolt 38-56 quan van adquirir les parcel.les en la informació que consta al Registre de
la Propietat en cap cas fa referència a què l’Ajuntament de Torelló assumís una obligació
de fer envers els compradors.
Els reclamants al.leguen que els reclamants coneixien l’obligació que havia contret
l’Ajuntament de Torelló d’urbanitzar el tram del C/ Giravolt, en base a la donació
efectuada pel Sr. Bartolomé Balasch, en base a la informació que consta al Registre de
la Propietat i que, per aquest motiu, l’al.leguen ara en el moment d’aprovar l’expedient
de contribucions especials.
De la informació que consta al Registre de la Propietat en cap cas es va inscriure aquesta
obligació de l’Ajuntament de Torelló com a condició d’eficàcia o suspensiva vers la
donació ja que, d’haver estat així, s’hagués fet constar en les escriptures de venda a
favor dels reclamants per part del Notari davant del qual es van formalitzar les escriptures.
En aquest cas, també s’hagués fet constar que l’Ajuntament de Torelló havia de destinar
els terrenys objecte de la donació a la construcció d'habitatges de protecció oficial. Els
al.legants reclamen ara que l’Ajuntament ha de fer front a les despeses d’urbanització de
les seves parcel.les, en base a la donació efectuada pel Sr. Balasch, senzillament perquè
no volen abonar les contribucions especials i en el moment d’escripturar les vendes de les
parcel.les propietat de l’Ajuntament a favor seu encara no sabien que s’imposarien
contribucions especials per la urbanització del C/ Giravolt.
Per altra banda, tampoc en l’expedient de venda de les parcel.les ni en les escriptures
formalitzades davant Notari es va fer constar res que l’Ajuntament de Torelló assumiria
envers els compradors les despeses d’urbanització del vial del C/ Giravolt 38-56 més
tenint en compte que la venda es va fer pel preu del terreny, sense comptar les despeses
d’urbanització. Val a dir que si la venda s’efectua sense valorar les despeses
d’urbanització i a més a més aquestes despeses haguessin d’ésser assumides per
l’Ajuntament comportaria un enriquiment injust a compte de tots els contribuents del
municipi de Torelló.
Els mateixos reclamants afirmen que com que es va signar un conveni entre l’Ajuntament
de Torelló i el Sr. Antoni Pujol, propietari de les parcel.les 54 i 56 del C/ Giravolt, en què es
feia constar de forma expressa que el Sr. Pujol es faria càrrec de les despeses
d’urbanització, en aquest cas, el Sr. Pujol si que ha de fer front a les despeses
d’urbanització del carrer i els recurrents no.
Aquesta teoria realment trenca amb el principi general que l’Administració ha de servir
amb objectivitat els interessos generals i, en conseqüència, si el Sr. Pujol ha de pagar les
despeses d’urbanització del C/ Giravolt també les han de pagar els recurrents per
trobar-se en la mateixa situació jurídica i perquè no hi ha cap acord de l’Ajuntament de
Torelló que els eximeixi de fer front a aquestes despeses ni s’hagi previst així en les
escriptures de venda de les parcel.les.
Els reclamants manifesten que en els plecs de clàusules de la subhasta, mitjançant el qual
alguns dels sotasignats van adquirir les seves finques, no estableix cap norma que obligui
als adquirents a fer-se càrrec de les despeses d’urbanització. En aquest sentit, cal
esmentar que consta a l’expedient l’informe de l’arquitecte municipal valoratiu de les
parcel.les on queda clar que les parcel.les es valoren sense comptar amb la urbanització
de les mateixes i enlloc es diu que l’Ajuntament de Torelló hagi de fer-se càrrec
d’aquestes despeses ja que, si fos així, comportaria un enriquiment injust pels
compradors a compte de tots els contribuents del municipi de Torelló. Si no es diu ni en els
plecs de clàusules ni en les escriptures de venda dels terrenys que l’Ajuntament ha
d’assumir les despeses d’urbanització no es pot entendre el contrari, tal com afirmen els
reclamants.
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1.5.- Fonament de dret quart.- Fa referència a què l’acord d’imposició i ordenació de
contribucions especials és contrari a la doctrina dels actes propis.
En aquest punt es torna a fer referència a què ningú pot anar en contra dels seus propis
actes en perjudici de tercers de bona fe. Es torna a incidir en el què ja s’ha mencionat en
el punt 1.4 i donem per reproduïdes les al.legacions esmentades en aquest sentit.
1.6.-Fonament de dret cinquè.- Donació “modal” i obligació de complir la condició
imposada.
La part recurrent manifesta que les donacions poder ser de diferents classes.
Donació pura: És aquella que es realitza sense cap condició, és a dir, com a donació
pura i simple, com a acta de transmissió o de disposició de la cosa, sense cap altre mòbil
accessori, vinculat a l’acte de liberalitat.
Donació condicional: és aquella en què el naixement o extinció dels efectes de la
donació està subordinada a la verificació d’un succés o fet futur o incert.
Donació onerosa: manifesta que és la contemplada en l’article 622 CC que estableix que
les donacions amb causa onerosa es regiran per les regles dels contractes i les
remuneratòries per les disposicions del present títol en la part que excedeixin del valor del
gravamen imposat.
Manifesta que la doctrina majoritària i també el Tribunal Suprem estimen que el concepte
genèric de condició que recull el Codi Civil engloba les donacions “ modals” i a les
“mixtes”.
La part recurrent entén que la donació que es va pactar entre el donant i l’Ajuntament
de Torelló és una donació modal ja que el donant imposa a l’Ajuntament un deure de
realitzar una determinada prestació (la urbanització del carrer).
La donació formalitzada entre l’Ajuntament de Torelló i el Sr. Bartolomé Balasch en data
de 12 de novembre de 1964 es preveu expressament que el Sr. Balasch dona a
l’Ajuntament de Torelló la finca en l’estat actual en què es troba essent de compte de
l’Ajuntament de Torelló la urbanització de la finca.
La transcripció de l’escriptura formalitzada és la següent:
“DONACION : Don Bartolomé Balasch Company cede gartuitamente y dona al
Ayuntamiento de Torelló, la finca segregada i descrita en el precedente apartado, en el
estado en que actualmente se encuentra, siendo a cuenta del Ayuntamiento la
urbanización de la misma (...) El Sr. Pedro Ullastre fa constar que l’Ajuntament adquireix
la finca per construir habitatges de protecció oficial per l’Obra Social El Sindicat o per
altre Organisme”.
Entenc que és una donació pura ja que el cedent dona a l’Ajuntament de Torelló la finca
de la seva propietat en l’estat en el qual es troba als efectes que la urbanització vagi a
càrrec del cessionari i no se li puguin reclamar obligacions pendents al cedent.
Si fos una donació modal, com a firma el reclamant, d’acord a la jurisprudència
consolidada en aquest sentit el termini per reclamar el compliment de les donacions
modals és d’un any ja que el Tribunal Suprem ha efectuat un gir essencial respecte del
termini de caducitat per la revocació de les donacions de caràcter modal passant de
l’anterior criteri de quatre anys a un any.
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Es podria reclamar el compliment de l’obligació a què es va comprometre l’Ajuntament
en el termini previst en el codi civil 1964 del Codi Civil que preveu un termini de prescripció
de quinze anys pel cas d’accions personals que no tinguin un termini fixat específic, com
és el cas de les donacions pures, i, per tant, el termini per reclamar el compliment
d’aquesta obligació de fer a l’Ajuntament de Torelló hauria prescrit. Si la donació és
modal, tal com afirmen els reclamants, l’acció per requerir el compliment hauria prescrit
en el termini d’un any.
Cal dir que la sentència que cita la part demandant STS de 10 de juny de 1998 no és
aplicable al cas concret ja que la sentència feia referència a un cas concret referent en
què un particular cedeix una superfície de 265,50 m² a l’Ajuntament com a vial, a canvi
de no pagar les despeses per raó de l’apertura del carrer. Els particulars cedeixen a
l’Ajuntament els terrenys que estant afectats per vialitat a canvi de no pagar
contribucions especials. Posteriorment aquests particulars venen les parcel.les a tercers i el
TS resolt en el sentit que els compradors se subroguen amb els drets i obligacions del
cedent i, en conseqüència, tampoc els hi pot reclamar a aquest tercer el pagament de
les contribucions especials.
El cas de l’Ajuntament de Torelló no és exactament igual ja que el Sr. Balasch cedeix el
terreny gratuïtament a l’Ajuntament de Torelló i, per aquest motiu, l’Ajuntament assumeix
l’obligació de fer-se càrrec de la urbanització, però, no com a condició d’eficàcia de la
donació. Cal destacar que posteriorment, una part d’aquests terrenys que l’Ajuntament
havia rebut, concretament 3.808 m², els cedeix al Ministerio de l'Habitatge per la
construcció d'habitatges de protecció oficial, aquests terrenys es traspassen a l’Institut
Català del Sòl i l’any 1984 l’Ajuntament els compra a aquest Organisme. És a dir, els
terrenys que inicialment l’Ajuntament havia rebut gratuïtament per part del Sr. Bartolomé
Balasch per la construcció d'habitatges de preu limitat surten del patrimoni de
l’Ajuntament i els torna adquirir l’any 1984 per compra de l’Institut Català del sòl.
Per altra banda, l’Ajuntament va vendre part del terreny que li va estar cedit l’any 1964,
prèvia parcel.lació en set parcel.les, els anys 1988, 1999 i 2000 a sis propietaris que
actualment es troben com a subjectes passius, ells o altres adquirents de les parcel.les
situades al C/ Giravolt 38-56, de les contribucions especials que es volen imputar i se’ls va
vendre en preu de sòl sense urbanitzar i no es va fer constar en les escriptures que
l’Ajuntament s’havia de fer càrrec de la urbanització i, per tant, entenem que ara no es
pot demanar a l’Ajuntament que no pot repercutir les contribucions especials amb
aquests veïns.
Entenem que els únics legitimats per exigir a l’Ajuntament el compliment del previst en la
donació efectuada pel Sr. Balasch l’any 1964 només ho serien el propi donant o bé els
seus hereus i no els tercers adquirents de les parcel.les venudes per l’Ajuntament.
Per altra banda, en l’acord del ple adoptat en data de 20 d’octubre de 1964 també es
feia referència a què els terrenys es destinarien a habitatges de renda limitada i al mateix
temps es deia que la urbanització dels mateixos aniria a compte de l’Ajuntament. Cal dir
que tampoc es va complir la destinació dels terrenys a la construcció d'habitatges de
preu taxat, però, en aquest cas, els reclamants no la mencionen i només volen fer complir
la part que fa referència al no pagament de les despeses d’urbanització als efectes de
poder obtenir un benefici particular.
Entenem que la donació era pura ja que no es preveia que el seu incompliment pogués
suposar la nul.litat de la donació i, en qualsevol, cas l’exercici per obligar al seu
compliment només el podria demanar el donant o els seus hereus i les accions per
exercitar-les estarien prescrites per haver transcorregut més de 15 anys. En tot cas, dins del
termini dels quinze anys el donant o els seus hereus haguessin `pogut exercitar l’acció per
declarar la nul.litat de la donació en base a què els terrenys no s’havien destinat a la
construcció d'habitatges de protecció oficial.
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Per altra banda, cal dir que aplicant el mateix criteri que al.leguen els interessats al fer
referència a la Sentència STS de 10 de juny de 1998 els interessats se subrogarien en els
drets i deures de l’Ajuntament que va rebre els terrenys i haurien de fer front a les
despeses d’urbanització dels terrenys adquirits.
En aquest apartat els recurrents tornen mencionar que com que l’Ajuntament no ha
revisat i anul.lat l’acte d’acceptació de la donació el compliment del mateix el pot
exigir qualsevol ciutadà. En aquest sentit, donem altra vegada per reproduïts els
raonaments exposats en el punt 1.4 i aplicant la teoria dels actes separables el
compliment i efectes dels contractes privats es regeixen pel dret privat i, en
conseqüència, no els hi són aplicables els articles 102 i 103 d ela Llei 30/1992. Al tractarse d’un contracte entre dues parts l’incompliment per una part només pot ésser exigit per
l’altra i, en tot cas, en base a les regles del dret privat. No consta a l’Ajuntament que
s’hagi denunciat per part del Sr. Balasch o els seus hereus l’incompliment dels efectes del
contracte de la donació acceptada pel plenari municipal l’any 1964 .
Els recurrents estan mancats de legitimitat per demanar el compliment d’un contracte
privat del què no en són parts i a més a més només exigeixen que l’Ajuntament
assumeixi les despeses d’urbanització dels terrenys objecte de permuta, però, no fan
referència al condicionant de la donació que era que els terrenys s’havien de destinar a
la construcció d'habitatges de protecció oficial. Es podria plantejar per la via civil la
revocació de la donació, però tota la donació, no només pel fet que l’Ajuntament no
pagués les despeses d’urbanització del vial sinó per no haver-se destinat el terreny a la
construcció d'habitatges de protecció oficial, però, sempre en base a les regles del dret
privat i pels interessats que estan legitimats per fer-ho.
1.7.-Fonament de dret sisè.- Responsabilitat patrimonial de l’administració.
En aquest apartat es demana que l’Administració respongui pels danys soferts pels
particulars. S’explicita àmpliament la teoria de la responsabilitat patrimonial de
l’administració, però, sense entrar a determinar quins danys han sofert els reclamants.
En aquest apartat hem de dir que, en base als fonaments exposats anteriorment,
entenem que l’Ajuntament de Torelló ha actuat correctament i que els reclamants han
d’ésser subjectes passius de les contribucions especials, igual que la resta de propietaris
de la resta de carrers beneficiats per les obres, ja que del contrari, es produiria un
enriquiment injust per part dels interessats ja que haurien obtingut unes parcel.les a un
preu sense urbanitzar i se’ls pagaria els costos d’urbanització per part de l’Ajuntament i a
compte de tots els contribuents del municipi de Torelló.
1.8.- Fonament de dret setè.- Altres qüestions
1.8.1.- S’al.lega que no s’han tingut en compte la deducció de les despeses dels serveis
que ja han satisfet els propietaris. Cal desestimar aquesta al.legació ja que en l’acord del
ple adoptat el 29 de juny es fa constar expressament en el punt 3.5 de l’acord i en el punt
4.2.5 de l’acord adoptat pel plenari municipal en sessió celebrada en data de 26
d’octubre de 2.009 que “Pel cas d’existència de serveis urbanístics previs que siguin
aprofitables en l’execució de l’obra, la minoració de cost que aquesta circumstància
comporti es deduirà de la quota del subjecte passiu que pugui acreditar fefaentment el
preu i pagament de les despeses originals, un cop es realitzi la liquidació definitiva de les
contribucions especials”.
1.8.2.- En tercer lloc, s’al.lega que no s’ha tingut en compte la ponderació del benefici
general i del benefici especial dels subjectes passius. En aquest punt hem de destacar
que el benefici general i especial s’ha tingut en compte en base a l’informe del tècnic
municipal, les fotografies que consten a l’expedient i en el mateix acord del ple en què es
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justifica que al mancar bàsicament tots els serveis d’urbanització fa que s’imputi el 90%
del cost de les obres als titulars de parcel.les situades en els carrers que són objecte del
projecte d’obres i, per tant, aquest extrem ha quedat del tot justificat. S’ha
complementat aquesta justificació amb l’informe del tècnic municipal emès en data de
25 de setembre de 2009. De les mateixes al.legacions que fan els interessats es manifesta
que no s’ha fet mai una urbanització dels vials sinó que cada veí ha anat executant de
manera provisional i parcialment les obres necessàries per poder tenir els serveis mínims
d’urbanització per viure en els habitatges situats en aquesta zona.
Cal dir que en el cas que analitzem es produeix un benefici especial pels subjectes passiu
de les contribucions especials ja que, per un costat, les obres suposen un increment de
serveis pels usuaris al preveure la construcció de tots els serveis bàsics d’urbanització que
fins ara no tenien i, per altra banda, aquest comporta un innegable increment del valor
dels immobles dels veïns afectats. Aquest increment de valor de les parcel.les afecta
només a les finques dels particulars que són els propietaris a qui se’ls dota de tots els
serveis d’urbanització a qui no se’ls va exigir mai aquesta obligació quan, d’acord al
Decret Legislatiu 1/2005 i també en l’anterior Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel
qual s’aprova la refosa dels textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística
havia d’anar a càrrec dels particulars propietaris de sòl urbà. Amb aquestes obres s’està
executant totes les obres d’urbanització, que no s’havien fet mai per la part privada, que
havia d’haver assolit el 100% del cost i ara amb la imposició de les contribucions especials
l’Ajuntament de Torelló es fa càrrec del 10% del cost de les obres que havien d’haver
assumit els titulars de les parcel.les situades en sòl urbà.
Amb aquestes obres no es beneficia l’interès general ja que l’equipament municipal
situat al final de la urbanització, es correspon amb una muntanya, amb una forta
pendent que no pot ésser objecte de cap edificació i les obres que s’executen no
comporten cap increment de valor d’aquest equipament.
1.9.- Fonament de dret vuitè referent a les obres condicionades.
En aquest fonament de dret els recurrents manifesten que no es pot imposar com a
condició d’una llicència d’edificació la urbanització del carrer i fan referència a un
seguit de sentències (STS de 29 de maig de 1984, RJ 1984/3149, STSJ de Galícia de 11 de
juny de 1998, 5159/1995) en les que es posa de relleu que les llicències són actes reglats
i només es poden condicionar a aspectes previstos per la llei.
Estem d’acord amb les afirmacions dels recurrents i podrem comprovar que l’Ajuntament
de Torelló ha actuat en tot moment amb subjecció a la legalitat vigent.
L’article 41 del Decret legislatiu 1/2005 preveu que el sòl urbà pot ésser edificat, d’acord
amb les determinacions del planejament urbanístic i mitjançant l’atorgament de la
llicència d’edificació corresponent si assoleixen la condició de solar. S’admet que les
obres d’edificació siguin simultànies a les d’urbanització o de reurbanització si prèviament
es presta la garantia i s’executen els elements d’urbanització que siguin determinats per
reglament.
El Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel qual s’aprova la refosa dels textos legals
vigents a Catalunya en matèria urbanística preveia el mateix contingut que l’article
anterior en el seu article 120 que preveia que “El sòl urbà, a més de les limitacions
específiques que imposi el planejament no podrà ésser edificat fins que la respectiva
parcel.la mereixi la qualificació de solar, llevat que s’asseguri l’execució simultània de la
urbanització i de l’edificació mitjançant les garanties que reglamentàriament es
determinin.
D’acord a la normativa urbanística queda clar que per poder edificar el sòl urbà cal que
prèviament es dotin dels serveis urbanístics a la parcel.la per tal que aquesta adquireixi la
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condició de solar. És una obligació dels propietaris el fer front al 100% de les despeses
d’urbanització de la parcel.la.
Hem comprovat les llicències d’obres concedides en els últims anys (a partir de l’any
2002) al C / Giravolt 38-56, i que són les parcel.les que provenen de part dels terrenys
inicialment donats a l’Ajuntament per part del Sr. Balasch i hem pogut constatar el
següent:
-Per Resolució de l’Alcaldia de data 24 de juliol de 2.002 es va concedir llicència d’obres
núm. 190/2002, al Sr. Antoni Pujol Sarsanedas per la construcció d’un habitatge aïllat al C/
Giravolt 52-54. En la llicència es fa constar que “aquesta parcel.la no disposa dels serveis
mínims i les obres d’urbanització s’han de realitzar a partir d’un projecte municipal, amb
un expedient de contribucions especials. Per tant tot i que les obres de construcció es
poden iniciar, no es podrà ocupar l’habitatge fins a no haver realitzat la urbanització del
carrer”.
-Per Resolució de l’Alcaldia de data 15 d’octubre de 2.003, es va concedir llicència
d’obres a favor del Sr. Jesús Calonge i Montserrat Sabates per la construcció de la Fase 1:
Construcció de carcassa en habitatge unifamiliar aïllat al C/ Giravolt 46-Carrer Sau,9. En
la llicència es fa constar que cal obrir el carrer Sau i dotar-lo dels serveis urbans mínims. A
tal efecte es presentarà un plànol complementari del carrer a on es marquin les obres a
realitzar per tal que pugui ser valorat per l’enginyer municipal. S’ha de constituir un dipòsit
previ (en efectiu o a través d’un aval bancari) per garantir l’execució dels serveis
d’aquest carrer Sau. El valor exigit per l’aval fou de 3.170,20 €. Posteriorment per Resolució
de l’Alcaldia de data 4 de desembre de 2003 es va concedir llicència d’obres núm.
616/2003, al Sr. Jesús Calonge i Montserrat Sabatés per la construcció de la segona fase:
acabats interiors de l’habitatge unifamiliar aïllat de l’habitatge situat al C/ Giravolt 46,
Sau, 9. En la llicència es fa constar que l’habitatge no podrà ésser ocupat fins a no
disposar dels serveis urbans mínims executats a través del projecte d’obres municipal o
per la propietat.
-Per Resolució de l’Alcaldia de data 23 de setembre de 2004 es va concedir llicència
d’obres a favor del Sr. Moisès Vilar Castany i Sra Susanna Moreno Nogué per la
construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat al C/ Giravolt, 50. Es feia constar
expressament que el carrer Giravolt no està urbanitzat. Per tant, cal realitzar els serveis
urbans fins a connectar a les xarxes generals i la vorera al tram de la parcel.la. S’ha de
constituir un dipòsit previ (en efectiu o a través d’un aval) per garantir els serveis
urbanístics que manquen per un import de 1.533,50 €.
Queda clar que en totes les llicències concedides per edificar en les parcel.les venudes
per l’Ajuntament es feia constar que no hi havia els serveis d’urbanització i que calia
executar-los com a propietaris de sòl urbà no consolidat.
Com hem vist els propietaris de sòl urbà, prèviament a l’edificació, tenen l’obligació de
dotar la parcel.la de tots els serveis d’urbanització, perquè adquireixi la condició de solar i
han d’assumir el 100% dels costos d’urbanització. A més a més, aquests propietaris van
adquirir les parcel.les sense imputar el cost de la urbanització i, per tant, ara no poden
al.legar que no se’ls pot repercutir contribucions especials ja que comportaria un
enriquiment injust que haurien d’abonar tots els contribuents del municipi de Torelló.
Queda del tot justificat que l’Ajuntament exigís en l’atorgament de la llicència d’obres un
aval per garantir les despeses d’urbanització a càrrec dels propietaris com ve admetent
la Jurisprudència. En aquest sentit, cal destacar entre d’altres la STS J de les Illes Canàries,
les Palmes, núm. 574/2001 JUR 2002\80527 en el sentit següent:
“FUNDAMENTO JURÍDICO SEGUNDO
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(...)
Así las cosas, la posibilidad de establecer condiciones a las licencias de
obras ha sido admitida por pacífica Jurisprudencia, si bien, en todo caso,
debe tratarse de condiciones legítimas y ajustadas a la legislación
urbanística.En este sentido, la sentencia del Tribunal Supremo de 9 de octubre de 1.995,
ya advertía que 11 Si bien del artículo 178.2 del TRLS se infiere la prohibición
de someter las licencias a las condiciones propias, es decir, la sumisión de la
eficacia de las mismas a un suceso futuro e incierto, de dicho precepto no se
infiere la imposibilidad legal de someterlas a las denominadas conditio iuris,
ya que mientras las primeras tienen siempre y solo su origen en la voluntad de
quien las instituye, las segundas no son sino explicaciones de las exigencias
del ordenamiento jurídico que se incorporan a la autorización concreta en
calidad de parte integrante de ella,
TERCERO.- Y es por eso que la cuestión queda reducida a examinar si
estamos ante una condición ajustada o no a la legislación urbanística, y, al
respecto, cabe hacer las siguientes puntualizaciones:
A) El deber de los propietarios afectados por un proceso urbanizador de
afrontar los gastos derivados de la urbanización, es decir, de la
transformación del suelo urbanizable en urbano para su incorporación a la
trama de la ciudad, constituye una carga en sentido rigurosamente técnico,
esto es, un deber al que el ordenamiento jurídico condiciona un efecto
favorable, en este caso, el aumento de valor de los terrenos como
consecuencia de su modificación material y jurídica, de forma que,
completado dicho proceso y adquirida por las parcelas la condición de solar
nace el derecho a la edificación, por lo que existe un derecho de los
propietarios del suelo urbano de completar la urbanización hasta la
adquisición de la condición de solares y a edificar en estos con respeto a la
legislación urbanística y al planeamiento.B) Ello no obsta a que el artículo 39 del RGU reconozca también el derecho a
la edificación cuando se asegure la ejecución simultanea de la urbanización
y de la edificación, a cuyo fin el artículo 40 del mismo reglamento determina
cuales deben ser las garantías de la realización de las obras de urbanización
para autorizar en suelo urbano la edificación de terrenos que no tengan la
condición de solar y no se incluyan en unidades de ejecución, entre las que
se encuentra que " se preste fianza, en cualquiera de las formas admitidas
por la legislación local, en cuantía suficiente para garantizar la ejecución de
las obras de urbanización, en la parte que corresponde, (letra b),
C) En el apdo 3 del artículo 40 RGU se señalan las consecuencias del
incumplimiento del deber de urbanización simultáneo a la edificación, que
son: la caducidad de la licencia, sin derecho a indemnización, impidiéndose
el uso de lo edificado, sin perjuicio del derecho de terceros adquirentes al
resarcimiento de los daños y perjuicios que se les hubieren irrogado, así como
la perdida de la fianza prestada para asegurar la ejecución de las obras de
urbanización pendientes.Puede, decirse, por tanto, que el establecimiento de la fianza en una
cuantía del 6 (seis) por ciento del coste estimado de las obras de edificación,
se ajusta a derecho, sin que se trate de una cantidad excesiva, sino, por
contra, moderada y razonable pues se calcula sobre el coste de las obras de
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edificación, aunque, en realidad, lo que asegura es la terminación de la
urbanización, pareciendo que la parte actora pretende confundir al Tribunal
cuando alude a importe de la fianza sobre obras de urbanización y dedica
una parte de su argumentación a rechazar su elevada cuantía, cuando
sobre las garantías que, en su día se hayan exigido al promotor de la
urbanización nada puede ni debe decir la Sala en este proceso por ser una
cuestión ajena al mismo.Podem comprovar com al atorgar les llicències d’obres per part de l’Ajuntament i
condicionar-les a dipositar un aval per garantir que s’executarien les despeses
d’urbanització per part dels propietaris és ajustada a dret per preveure-ho expressament
la normativa d’aplicació i la mateixa jurisprudència.
Cal esmentar que els recurrents eren coneixedors que havien de sufragar les despeses
d’urbanització per tal que la parcel.la adquirís la condició de solar ja que no van recórrer
l’acte d’atorgament de la llicència sotmès a condició i van dipositar l’aval davant de
l’Ajuntament i, per tant, ara no poden al.legar que no hagin de fer front a les despeses
d’urbanització ni a les contribucions especials
SEGON.- al.legació presentada per part del Sr. Josep Ma. Benedé presentada en data de
9 de desembre de 2.009, Registre d’entrada 7643/2009.
2.1.En primer lloc al.leguen que com que l’Ajuntament de Torelló ha realitzat
diferents obres finançades amb contribucions especials, respecte de les quals no s’ha
repercutit el cost del 90% de les obres als subjectes passius demanen que es repercuteixi
un percentatge inferior al 90% als subjectes passius beneficiaris del projecte
d’urbanització del carrer Giravolt, Sau, Joan Deordal i Puigdassalit.
En aquest punt cal manifestar que el percentatge a repercutir amb els subjectes passius
es fa en funció del benefici particular dels subjectes passius i, en el cas, del projecte
d’urbanització del carrer Giravolt, Sau, Joan Deordal i Puigdassalit ha quedat acreditat
que el benefici de les obres ho és en favor de les parcel.les de titularitat privada per
dotar-les d’uns serveis que fins ara no tenien i ha quedat justitifcat la repercussió als
contribuents del 90% del cost sufragat per l’Ajuntament. El percentatge a distribuir entre
els subjectes passius s’ha de basar amb el benefici especial que obtenen aquests i no en
comparacions amb percentatges aplicats en altres obres perquè els supòsits de fet varien
en cada cas.
2.2.- Es fa referència al fet del perquè no s’han obtingut subvencions i que es podia haver
inclòs l’obra dins del Pla de Barris.
En aquest apartat cal esmentar que l’obra no es podia incloure dins del Pla de Barris
perquè aquesta no es troba inclosa dins de l’àmbit territorial del Pla de Barris i, per tant, no
era subvencionable en aquest programa. Per altra banda, l’Ajuntament no ha obtingut
altres subvencions per aquestes obres i, per aquest motiu, la base imposable de les
contribucions especials és fa en base al cost total del projecte.
2.3.- Es fa referència a què les obres d’urbanització del CAP i del C/ Puigdassalit
pertanyen a l’Ajuntament i demanen que es repercuteixin a tots els contribuents del
municipi i no només als que viuen als carrers a urbanitzar.
En aquest apartat cal manifestar que davant de la zona d’equipament del C/
Puigdassalit i el CAP no es pavimenta i, per tant, aquest cost no està previst en el projecte.
No obstant el cost de l’encreuament del carrer, entre el C/ Puigdassalit i el C/ Sau, es
repercuteix entre tots els veïns i l’Ajuntament hi participa com un veí més .
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2.4.- Que l’any 1992 es va aprovar inicialment un projecte d’obres per executar el
projecte d’urbanització d’aquests carrers i com que ara el cost és molt més elevat
demana que es tingui en compte la divisió del cost del projecte per cadascun dels
carrers i no en global per tots els carrers.
El cost actual del projecte és molt més elevat que el projecte del 1992 degut al temps
transcorregut i al fet que en el projecte aprovat l’any 1992 només contemplava el C/ Sau
i Joan Deordal i el projecte actual contempla altres carrers. Com que és un projecte
global de tota la zona s’han repercutit les contribucions especials entre tots els
contribuents en relació a la totalitat del projecte sense que s’hagi distribuït el cost per vials
al executar la totalitat del projecte com una unitat.
2.5.- Que si les ordenances fiscals d’aigua de l’any 2003 i 2004 no arribaven el cost
d’escomesa d’aigua a 30 € que es justifiqui el cost de 1656,72 € que ens imputen en
aquests moments en el projecte de les contribucions especials.
En aquest apartat cal dir que l’escomesa d’aigua que preveu l’Ordenança fiscal es
refereix a l’escomesa per donar d’alta un comptador per poder connectar a la xarxa de
distribució d’aigua potable municipal. En canvi l’escomesa a què fa referència
l’expedient de contribucions especials fa referència
al cost de la xarxa de
subministrament d’aigua potable nova a construir prevista en el projecte d’obres.
D’acord amb l’esmentat i vist el dictamen favorable de la Comissió informativa d’hisenda
i plans estratègics de desenvolupament, règim interior i seguretat, el ple de l’Ajuntament,
per majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, acorda:
PRIMER.- DESESTIMAR el recurs de reposició núm. 1 presentada per part de la Sra. Josefina
Ortuño Celma, Sr. Josep Bassaganya Puigdemunt, Sr. Jesús Calonge Blasco, Sra. Carme
Alcalà Carrillo i el Sr. Moisès Vilar Castany en base al fonament de dret primer.
SEGON.- DESESTIMAR el recurs de reposició núm. 2 presentada per part del Sr. Josep Ma.
Benedè en base al fonament de dret segon.
TERCER.- MANTENIR l’acord adoptat pel plenari municipal en sessió plenària celebrada
en data de 26 d’octubre de 2009 sobre la imposició i ordenació definitiva de les
contribucions especials com a conseqüència de l’execució de l’obra “Projecte modificat
d’obres d’urbanització del carrer Giravolt, Sau, Joan Deordal i Puigdassalit.
QUART.- NOTIFICAR aquests acords a les persones interessades.
INTERVENCIONS:
SR. JORDI CASALS:
Aquest punt ve derivat d’un moment que ja hem parlat moltes vegades al ple i
continuant amb el que hem anat fent, nosaltres votaríem en contra d’aquest punt,
perquè forma part d’un procés en el qual no estem d’acord com s’ha plantejat des d’un
inici.
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:
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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, Srs. Jordi Casals i
Albert Soldevila.
Abstencions: 1, del regidor del grup municipal d’ERC-AM, Sr. Lluís Sabatés, per ser
part implicada, atenent a la seva relació familiar amb uns dels interessats en
l’expedient.
3.14.- DONAR COMPTE DELS CONVENIS DE COL·LABORACIÓ AMB DIVERSES ENTITATS,
APROVATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 14 DE DESEMBRE DE 2009:
ACORD:
L’article 3.1 del Reglament d’atorgament de subvencions i convenis de l’ajuntament,
disposa que es donarà compte al Ple de la signatura dels convenis que hagi aprovat la
Junta de Govern Local i, per tant, també els acords de modificació que adopti aquest
òrgan; i és per aquest motiu, que es dóna compte de l’aprovació de diversos convenis
amb entitats del municipi i/o amb activitat al municipi, aprovats per la Junta de Govern
Local del dia 14 de desembre de 2009, i que es relacionen a continuació:
A. Regidoria de joventut i infància:
1. Ludoteca
2. Agrupament escolta Comte Jofre i Verge de Rocaprevera
B. Regidoria d’educació:
1. Escola Vall del Ges
2. AMPA escola Sagrats Cors
3. Escola Fortià Solà
4. AMPA escola Fortià Solà
5. AMPA escola Vall del Ges
6. Escola Marta Mata
7. AMPA escola Rocaprevera
8. AMPA IES Cirvianum de Torelló
9. Escola Sagrats Cors
10. PTT-PQPI
C. Regidoria de cultura:
1. Bisbat de Vic, Cor de la Parròquia de Montserrat i Pabordes de Rocaprevera
2. A.C.A.T.
3. Agrupació fotogràfica
4. Festival de cinema de muntanya
5. Coral Cervià
6. Dansaires
7. Deixebles de Sant Feliu
8. Casal Català la Desperta
9. Diables del Ges
10. G.A.T.
11. Colla gegantera
12. PIOC
13. Puntaires
14. Comissió de Reis
15. Agrupació sardanista
16. Tradicat
17. Xarxa de teatre
D. Regidoria d’esports:
1. Societat ocellaire del barri de Montserrat
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2. Club Atlètic Ges
3. Club Bàsquet Torelló
4. Club Ciclista Torelló
5. Club Futbol Torelló
6. Tennis taula Torelló
7. Club Tennis Torelló
8. Club Volei Torelló
9. IES Cirvianum de Torelló
10. Associació de pescadors esportius
11. Societat ocellaire de Torelló
12. Torelló esquí club
13. Club futbol Vall del Ges
14. Natació Club Torelló
E. Regidoria de ciutadania activa:
1. Associació amics del ferrocarril
2. Comissió del mercat del trasto
3. Col·leccionistes de plaques de cava
4. Torelló associació cultural
5. AAVV Plaça Joanot Martorell i la Cabanya
6. AAVV barri de Montserrat
F. Regidoria d’obres i serveis:
1. ADF Vol-Ges
2. Bisbat de Vic – Comissió parroquial de Rocaprevera-1
3. Bisbat de Vic – Comissió parroquial de Rocaprevera-2
4. Consell comarcal d’Osona – camins rurals
G. Regidoria de benestar social:
1. Associació gent gran en marxa
2. Associació Sant Tomàs
3. Centre Mèdic Psicopedagògic d’Osona
4. Osona amb els nens
5. ADFO
INTERVENCIONS:
SR. JORDI CASALS:
Nosaltres, a la Junta de Govern Local, se’ns va dir que s’havia parlat amb totes les entitats
de les noves condicions i que totes hi havien estat d’acord.
No sé si en aquests moments és el mateix, però hi ha alguna entitat amb la qual ens hem
posat en contacte i ens han dit que no era així; no sé si totes les entitats estan d’acord en
les condicions del conveni que aquí aprovem i que després hauran de signar.
SR. MIQUEL FRANCH:
Ha estat així. En el moment de la signatura, si hi ha alguna entitat que no hi està d’acord,
no se signarà el conveni, però a mi, tots els regidors m’han manifestat que les entitats,
després d’explicar-los-ho, han mostrat la seva conformitat.
Els membres de la Corporació, es donen per assabentats de l’aprovació dels convenis
relacionats en el punt precedent.

4/ DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I URBANISME,
PROMOCIÓ ECONÒMICA, SOCIETAT DEL CONEIXEMENT I MEDI AMBIENT:
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4.1.- APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE EXECUTIU PER LA REORDENACIÓ D’ESPAIS LLIURES
URBANS A LA PLAÇA NOVA DE TORELLÓ:
ACORD:
VIST el projecte executiu per la reordenació d’espais lliures urbans a la Plaça Nova de
Torelló, redactat per l’arquitecte Miquel Ricard Vergara. Aquest projecte incorpora el
projecte d’instal·lacions redactat per l’enginyer tècnic industrial Sr. Anibal Pérez Sorolla.
Vist que el projecte d'obres conté l'estudi de seguretat i salut que preveu l'article 5 del
Reial Decret 1627/1.997, de 24 d'octubre, mitjançant el qual s'estableixen disposicions
mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.
Vist el procediment d'aprovació dels Projectes d'obres que ve regulat en els articles 36 i ss
del Decret 179/1.995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i
serveis dels ens locals.
El projecte conté la documentació que estableix el Reglament d’obres, activitats i
serveis de les entitats locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, no és necessari
demanar informe a cap altra Administració pública sobre el seu contingut ni és
preceptiva la seva notificació individualitzada.
Atès que el pressupost d'execució per contracta del projecte ascendeix a una quantia
de total de 1.391.823,93 euros i que l’import excedeix del 10% dels recursos ordinaris del
pressupost de l’Ajuntament per l’exercici 2009, cal la seva aprovació pel plenari
municipal.
A proposta de la regidoria d’urbanisme, i vist el dictamen favorable de la comissió
informativa de territori i urbanisme, de promoció econòmica i societat del coneixement i
medi ambient, el ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta del nombre legal de
membres de la Corporació, acorda:
PRIMER.- APROVAR INICIALMENT el projecte executiu per la reordenació d’espais lliures
urbans a la Plaça Nova de Torelló, redactat per l’arquitecte Miquel Ricard Vergara,
juntament amb l'Estudi de Seguretat i Salut en les obres. Així mateix s’incorpora el projecte
d’instal·lacions redactat per l’enginyer tècnic industrial Sr. Anibal Pérez Sorolla.
SEGON.- SOTMETRE a informació pública pel termini de 30 dies el Projecte aprovat inserint
Edictes al BOP, DOGC i al tauler d'Edictes de la Corporació per tal que qualsevol persona
interessada pugui formular les al·legacions que estimi pertinents.
INTERVENCIONS:
SR. LLUÍS BASSAS:
El projecte bàsicament és el mateix que ja s’havia presentat públicament; no varia a
grans trets res; només hi ha aspectes més detallats, com el tema de l’enllumenat, que
s’havia discutit el tema de l’enllumenat per terra i que d’alguna manera el que ha fet
l’arquitecte és assessorar-se en empreses que es dediquen als lets i qüestions d’aquestes
per tal que això no esdevingui llavors un conflicte constant en el manteniment. Per la
resta, el projecte és el que ja s’havia presentat.
Durant aquest període de temps, des que es va presentar fins ara, s’ha donat peu a les
opinions de tothom i l’únic contacte que hem tingut ha estat amb la gent del teatre
Cirvianum, que qüestionaven més o menys la posició de l’escenari; se’ls va explicar els
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motius i ho van entendre i no hi ha hagut cap més intervenció qüestionant el projecte en
si.
L’arquitecte l’ha entregat i comença el període d’exposició pública en què altra
vegada, tothom qui ho vulgui pot dir el que li sembli, però en principi no hi ha hagut cap
problema i sembla que es tirarà endavant així.
SRA. MONTSE AYATS:
Voldríem fer una pregunta. Sobre el projecte tècnic no hi intervindrem, perquè no hi
entenem, perquè no som tècnics, però voldríem saber quan és previst que es liciti
aquesta obra; l’altre dia, a la comissió es va parlar d’un termini d’execució de 12 mesos,
aproximadament, però el fonamental és saber quan és previst licitar-ho.
A nosaltres ens sembla que això és fonamental, perquè el tema de la plaça Nova s’ha
allargat molt en el temps; inicialment es va començar amb un projecte que havia
d’incloure un pàrquing subterrani; després es va abandonar aquesta possibilitat; ara hem
replantejat utilitzar part d’aquell per al nou projecte, però el que si és clar és que la
deixadesa i el deteriorament actual de la plaça són un fet que constatem cada dia; a
qualsevol que li dius que aquesta és la plaça Nova de Torelló se li escapa un somriure
pensant: ostres! Si aquesta és la plaça Nova... per a nosaltres, el que és fonamental és
que d’alguna manera hi hagi un termini clar de licitació de les obres i també hi ha una
altra qüestió que per a nosaltres és fonamental i és que la remodelació de la plaça, tal
com especifica el projecte, d’alguna manera serà una excusa per resoldre els temes de
mobilitat i de trànsit al casc antic i per això la pregunta de quan serà la licitació.
SR. LLUÍS BASSAS:
El tema de la licitació és més qüestió de temps d’exposicions, que la secretària
segurament els sap tots de memòria, però ara hem parlat d’un mes d’exposició pública i
després es podrà començar la licitació que també té uns terminis que s’han de seguir.
SR. MIQUEL FRANCH:
Demana a la secretària que informi dels terminis a partir de l’aprovació del projecte que
es fa avui.
SRA. MONTSERRAT FREIXA:
Seria: exposició pública de 30 dies i aprovació definitiva.
A partir d’aquí i de disposar del finançament, comença la licitació de l’obra: per a la
licitació, en primer lloc hi ha l’aprovació dels plecs de clàusules; convocatòria del concurs
i la seva exposició pública, que és de 26 dies naturals; a continuació l’obertura de les
pliques; hi ha dues meses, la primera és la que obre els sobres amb la documentació
tècnica, que acostuma a reunir-se en un termini de deu dies després que finalitzi el de 26
dies. En el termini de 4 dies més, es procedeix a l’obertura del segon sobre. A continuació
es va la valoració tècnica i en base a aquesta, l’adjudicació provisional, que s’ha de
publicar al perfil del contractant i exposada al públic pel termini de 15 dies, a
continuació, es fa l’adjudicació definitiva i a partir d’aquí, cal aprovar el pla de seguretat
i després l’acta de comprovació del replanteig, signatura del contracte i comencen les
obres; en total, uns tres mesos ben bons des que s’aproven els plecs de clàusules.
SR. LLUÍS BASSAS:
Sumen tots els terminis que ha dit, anem a finals de març.
SRA. MONTSE AYATS:
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Bé, però, tenim el finançament? Perquè com que tampoc tenim el pressupost de 2010 i
no ens sabem res i una de les claus és saber si tenim o no el finançament per a fer-la.
SR. LLUÍS BASSAS:
En el pressupost es tindrà en compte, suposo.
SR. MIQUEL FRANCH:
Si no hi ha el finançament no es pot licitar.
SRA. MONTSE AYATS:
Ja ho suposo, però com que hem parlat de licitació i llavors hem derivat cap a temes
tècnics, però en definitiva, del que es tracta és: farem la plaça l’any vinent, o no?
SR. MIQUEL FRANCH:
Si. Suposo que també tens ganes que es faci aquesta plaça pel que deies al
començament, que ja és una plaça molt antiga i complicada.
El que passa és que nosaltres no podem avançar-nos més del compte en tot això; si algun
ajuntament ho fa, ho desconec, però hem de fer els passos correctament; és una obra
molt important per a Torelló, és al centre de la població; el finançament es planteja a dos
anys, perquè part d’aquesta obra es farà el 2010 i l’altra part el 2011, volem fer tots els
processos adequadament i correctament.
Ja saps que després de les errades que he tingut, no acostumo gaire a posar terminis,
perquè acostumo a equivocar-me bastant.
SRA. MONTSE AYATS:
Bé, però després de les respostes, si que s’entén que l’any vinent no tindrem plaça.
SR. LLUÍS BASSAS:
No, però s’estarà fent.
SR. MIQUEL FRANCH:
És molt senzill, Montse: si en Lluís Bassas que ha treballat en aquest tema t’ha dit que pot
tardar 12 mesos a fer-se... tots sabem sumar i sempre surten inconvenients en aquestes
obres tan importants.
SR. LLUÍS BASSAS:
La plaça estarà els primers mesos de 2011, això està clar!
SR. MIQUEL FRANCH:
Jo no sóc tan atrevit i diria que estarà dins del 2011; jo tiraria més aviat cap al final de
2011.
SR. JORDI CASALS:
En l’exposició d’aquest punt del regidor, ha fet una explicació parcial; hi ha hagut
algunes parts que no s’han explicat. Suposo que són maneres de veure a l’hora de fer la
política municipal i engegar projectes com aquest tan important, com ha dit l’alcalde:
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estem parlant de la plaça central de Torelló, d’una plaça Nova que ja no és nova i bé,
nosaltres teníem ganes que es fes la plaça Nova.
SR. MIQUEL FRANCH:
La plaça Nova que no és nova... quan sigui nova, seguirà dient-se plaça Nova, no li
canviarem pas el nom.
SR. JORDI CASALS:
La qüestió és que el procés va començar quan es va ensenyar als grups municipals un
projecte amb un pàrquing a sota, però prèviament s’havia parlat que es faria d’una
forma participativa; posteriorment vàrem demanar si l’equip de govern i el regidor es
comprometia a fer aquest procés participatiu, ja que era la plaça que en dèiem central
de Torelló i per a nosaltres, les places són espais públics de convivència i més a Torelló,
que és un lloc on es fan moltes activitats al carrer i és important que la gent es pogués
implicar en aquest projecte; podíem ser innovadors i en un equipament tan social i de
convivència com podia ser la plaça Nova, hauria estat molt positiu que hi hagués hagut
aquest procés participatiu. Es va fer una jornada informativa, que se li va dir participativa,
però després que en un ple es va acceptar que era informativa, perquè es tenia una visió
tècnica d’aquesta plaça.
Per a nosaltres és una oportunitat perduda no haver-ho treballat d’aquesta manera, i per
a nosaltres també és un projecte, perquè per a nosaltres el procés participatiu fins que
s’inaugura la plaça no és reeixit. Ens podríem plantejar qüestions estètiques, de
posicionament, però el projecte és el que és; tenim una plaça que segurament és una
bona plaça de nit; que estarà il·luminada amb llums a terra, però que de dia serà una
plaça gris i que tindrà unes característiques que s’ha elegit entre l’arquitecte i l’equip de
govern.
Val que hi ha hagut exposició pública, que s’haurien pogut fer aportacions, però la
participació ciutadana no s’aconsegueix d’aquesta manera.
És per això que nosaltres no compartim com s’ha portat a terme aquest projecte i com
hem dit, com que comença des de la implicació de la ciutadania fins a la inauguració
de l’obra, i a més, amb un compromís del regidor d’urbanisme de l’equip de govern que
es faria aquest procés participatiu, nosaltres, no hi votarem en contra, perquè creiem que
la plaça Nova s’ha de fer, però tampoc hi podem donar suport i és per això que nosaltres
ens abstindrem.
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: 0
Abstencions: 3, dels regidors del grup municipal d’ERC-AM.

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

Data

Concepte

Departament

AD-91/2009

16/12/2009 AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE DESPESES

Intervenció

AD-92/2009

16/12/2009 AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE DESPESES

Intervenció

AD-93/2009

16/12/2009 AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE DESPESES

Intervenció

AD-94/2009

16/12/2009 AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE DESPESES

Intervenció

AD-90/2009

16/12/2009 AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE DESPESES

Intervenció

EXP 713/09

15/12/2009 CONCESSIÓ PLACA DE GUAL

Urbanisme

EXP 714/09

15/12/2009 CONCESSIÓ PLACA DE GUAL

Urbanisme

15/12/2009 Inscriure al registre gral. Parelles de Fet

Secretaria

15/12/2009 Inscriure al Registre gral. de parelles de fet

Secretaria

2/2009 SELEC

15/12/2009 Adscripció lloc de treball Encarregat de la
Brigada per promoció interna

RRHH

F/2009/182

15/12/2009 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS F/2009/182 Intervenció

P/2009/159

15/12/2009 ORDRE DE PAGAMENT P/2009/159

Intervenció

P/2009/161

15/12/2009 ORDRE DE PAGAMENT P/2009/161

Intervenció

24/2009

15/12/2009 APROVAR LA MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST Intervenció
PER TRANSFERÈNCIES DE CRÈDITS
15/12/2009 SOL·LICITUD AJUT ECONÒMIC

Benestar Social

92/2009 RH

15/12/2009 Nòmina. Atorgament ajut social per
naixement de fill/a

RRHH

AD-88/2009

15/12/2009 AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE DESPESES

Intervenció

AD-89/2009

15/12/2009 AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE DESPESES

Intervenció

VALORACIÓ
BÉNS
T/06061682

15/12/2009 NOMENAR TÈCNIC MPAL. PER VALORACIÓ
BÉNS GRUPO RENTA JBP, S.L.

Intervenció

7/2009 selec

15/12/2009 Nomenament funcionaris en pràctiques

RRHH

IBI

15/12/2009 AIXECAR SUSPENSIÓ I CONCEDIR NOU
TERMINI PAGAMENT IBI

Intervenció

IBI/TAXA
CLAVEGUERA
M

15/12/2009 AIXECAR SUSPENSIÓ I CONCEDIR NOU
TERMINI IBI I TAXA CLAVEGUERAM

Intervenció

2/2009

15/12/2009 MODIFICACIÓ DESTÍ PART CRÈDIT LLARG
TERMINI FINANÇAMENT INVERSIONS 2009

Intervenció

AD/-83/2009

15/12/2009 BAIXA AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE
DESPESA

Intervenció

1996/180

15/12/2009 SOL·LICITUD TARGETA D'APARCAMENTS PER
A PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA

Benestar Social

16/09-i

14/12/2009 Legitimació comunicació

Activitats

10/09-i

14/12/2009 Legitimació canvi no substancial

Activitats

EXP 536/09

14/12/2009 AIXECAMENT SUSPENSIÓ OBRES

Urbanisme

46/09

14/12/2009 Proposta sanció

Policia Local

536/09

14/12/2009 LLICENCIA D'OBRES

Urbanisme

46.1/09

14/12/2009 Persones jurídiques

Policia Local

90/09

14/12/2009 Denegar

Policia Local

91/09

14/12/2009 Denegar

Policia Local
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Referència

Data

Concepte

Departament

92/09

14/12/2009 Anul·lar

Policia Local

93/09

14/12/2009 Denegar

Policia Local

94/09

14/12/2009 Denegar

Policia Local

95/09

14/12/2009 Anul·lar

Policia Local

96/09

14/12/2009 Anul·lar

Policia Local

AD-87/2009

14/12/2009 AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE DESPESES

Intervenció

090026562

14/12/2009 Denegar

Policia Local

P090019885

14/12/2009 Anul·lar

Policia Local

P090012474

14/12/2009 Treball benefici comunitat

Policia Local

P090093789

14/12/2009 Treball benefici comunitat

Policia Local

ART / SEC /
001/08

14/12/2009 DECLARACIÓ DE CADUCITAT D'UN
EXPEDIENT

Secretaria

14/12/2009 Acceptar renúncia del nínxol núm. 533 4a.
Est

Secretaria

14/12/2009 Aprovar venda directe parcel.la sobrera
Camí del Canal

Secretaria

9/2009Selecció

11/12/2009 Aprovar llista provisional admesos i exclosos
coordinador Pla de barris

RRHH

01/2009-D

11/12/2009 Resolució expedient disciplinari

RRHH

44/09

11/12/2009 Proposta sanció

Policia Local

44.1/09

11/12/2009 Persones jurídiques

Policia Local

45/09

11/12/2009 Proposta sanció

Policia Local

15/09-i

11/12/2009 Legitimació comunicació

Activitats

2001/54

11/12/2009 SOL·LICITUD RENOVACIÓ TARGETA
PROVISIONAL D'APARCAMENT

Benestar Social

8/09-i

11/12/2009 Legitimació comunicació

Activitats

140/2008RRHH

11/12/2009 Comissió de serveis. Sol.licitud 2a. Pròrroga

RRHH

35/08-III

11/12/2009 Permís mpal

Activitats

92/2009-RRHH

11/12/2009 Nomenament funcionari interí sergent

RRHH

EXP 347/09

11/12/2009 RESTAURACIÓ DE LA REALITAT FÍSICA
ALTERADA

Urbanisme

EXP 654/09

11/12/2009 LLICÈNCIA DE 1A OCUPACIÓ

Urbanisme

9/09-II,2

11/12/2009 Llicència ambiental

Activitats

11/12/2009 Canvi titularitat nínxol núm. 104 2a. Est

Secretaria

11/12/2009 Canvi titularitat nínxol núm. 533 4a. Est

Secretaria

11/12/2009 Canvi titularitat nínxol núm. 131 2a. Est

Secretaria

657/09

11/12/2009 RENÚNCIA D'OBRES

Urbanisme

12/08-i

10/12/2009 Legitimació comunicació

Activitats

10/12/2009 Aprovar baixa despesa Contractació gestió Contractació
servei Llar Blancaneus
10/12/2009 Aprovar baixa despesa cistelles de basquet Contractació
471/09

10/12/2009 Llicencia d'obres

Urbanisme

38/2008

10/12/2009 RENÚNCIA PART SUBVENCIÓ AODL segons
exp. B-598/08

Intervenció

F/2009/176

10/12/2009 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS F/2009/176 Intervenció
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Referència

Data

Concepte

Departament

AD-84/2009

10/12/2009 AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE DESPESES

Intervenció

AD-85/2009

10/12/2009 AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE DESPESES

Intervenció

AD-86/2009

10/12/2009 AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE DESPESES

Intervenció

24/2009

10/12/2009 INICI EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE
Intervenció
CRÈDITS NÚM. 24/2009, PER TRANSFERÈNCIES

LLAR
D'INFANTS LA
CABANYA

10/12/2009 APROVAR LA CERTIFICACIÓ NÚM. 10 OBRA Intervenció
"CONSTRUCCIÓ D'UNA LLAR D'INFANTS A LA
ZONA DE LA CABANYA"

54/09

09/12/2009 Adjudicar contractació obres reforma
enllumenat públic Montserratí

Contractació

51/09

09/12/2009 Adjudicar contractació obres adequació
paviments C.Manlleu-Colomer

Contractació

53/09

09/12/2009 Adjudicar contractació obres obertura rasa Contractació
per aigües pluvials C. Manlleu

618/09

09/12/2009 Ocupació via pública

23/2009

09/12/2009 APROVAR LA MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST Intervenció
PER TRANSFERÈNCIES DE CRÈDITS

PISOS
BAIXADA DE
L'ARXIU

09/12/2009 APROVAR LA CERTIFICACIÓ NÚM. 3 OBRA
"REFORMA INTERIOR DE 3 HABITATGES I
ELEMENTS COMUNS DE L'EDIFICI DE LA
BAIXADA DE L'ARXIU, 1"

Intervenció

09/12/2009 SOL·LICITUD AJUT ECONÒMIC

Benestar Social

Activitats

F/209/171

09/12/2009 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS F/2009/171 Intervenció

A/2009/14

09/12/2009 BAIXA RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS
A/2009/14

Intervenció

09/12/2009 Ampliar servei neteja Escoles, Modificació
contracte

Contractació

09/12/2009 Incoació expedient ordre d'execució neteja Secretaria
solar carrer Matagalls
679/08

09/12/2009 LLICENCIA D'OBRES

Urbanisme

09/12/2009 Baixa no subjecció rebuts

Secretaria

660/09

09/12/2009 LLICENCIA DIVISIÓ HORITZONTAL

Urbanisme

20/09-III

07/12/2009 Impuls annex III

Activitats

F/2009/179

07/12/2009 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS F/2009/179 Intervenció

18/09-III

07/12/2009 impuls annex III

Activitats

17/09-III

07/12/2009 impuls annex III

Activitats

4/09-i

07/12/2009 Legitimació comunicació

Activitats

04/12/2009 Adjudicació definitiva contracte gestió
expedients administratius

Secretaria

04/12/2009 Adjudicació definitiva contracte de serveis
projecte executiu espai urbà plaça Nova

Secretaria

1/2009Selecció

04/12/2009 Aprovar llista definitiva exclosos i admesos
TAG

RRHH

2003-28

04/12/2009 RENOVACIÓ TARGETA D'APARCAMENT
PROVISIONAL PER A PERSONES AMB
MOBILITAT REDUÏDA

Benestar Social

6/09-II,2

04/12/2009 Pròrroga llicència ambiental

Activitats

09-12-04

04/12/2009 DECRET INCOAR BAIXA OFICI SRS.GARCIA -

Recepció
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Referència
Garcia-Flores

Data

Concepte
FLORES C.CONGOST, 15 D 3-2

Departament
Espona

09-12-04
Belmamoun

04/12/2009 DECRET INCOAR BAIXA OFICI
SR.BELMAMOUN C.GES D'AVALL, 30 1ER.

Recepció
Espona

14/09-I

04/12/2009 LEGITIMACIÓ COMUNICACIÓ

Activitats

MUSEU
TORNERIA
VALL DELS
GES

03/12/2009 APROVAR LA CERTIFICACIÓ NÚM. 1 OBRA
Intervenció
"ADEQUACIÓ CENTRE DE DINAMITZACIÓ DE
LA TORNERIA DE FUSTA DE LA VALL DELS GES
PER A LA SUPRESSIÓ DE LES BARRERES
ARQUITECTÒNIQUES I FOMENT DE
L'ACCESSIBILITAT"

LOCAL
03/12/2009 APROVAR LA CERTIFICACIÓ NÚM. 7 OBRA
D'ENTITATS
"PROJECTE DE REFORMA EDIFICI PLAÇA
PLAÇA NOVA,
NOVA, 11 COM A EQUIPAMENT PÚBLIC PER
11
A LOCAL D'ENTITATS"

Intervenció

MILLORES
MERCAT
MUNICIPAL

03/12/2009 APROVAR LA CERTIFICACIÓ NÚM. 2 OBRA
"MILLORES AL MERCAT MUNICIPAL"

Intervenció

ART / SEC

03/12/2009 APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA D.L.I.

Secretaria

703/09

03/12/2009 LLICÈNCIA D'OBRES

Urbanisme

AD/-60/2009

03/12/2009 BAIXA AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE
DESPESA

Intervenció

AD/-50/2009

03/12/2009 BAIXA AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE
DESPESA

Intervenció

AD/-40/2009

03/12/2009 BAIXA AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE
DESPESA

Intervenció

44/2009 RRHH

03/12/2009 Finalització relació laboral

RRHH

AD-82/2009

03/12/2009 AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE DESPESES

Intervenció

AD-83/2009

03/12/2009 AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE DESPESES

Intervenció

P090090713

02/12/2009 Denegar

Policia Local

P090036560

02/12/2009 Denegar

Policia Local

090028860

02/12/2009 Denegar

Policia Local

P090039985

02/12/2009 Anul·lar

Policia Local

P090079104

02/12/2009 Anul·lar

Policia Local

P090019128

02/12/2009 Denegar

Policia Local

23/2009

02/12/2009 INICI EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE
CRÈDITS NÚM. 23/2009

Intervenció

24/2009

02/12/2009 Festa celebració casament

Joventut

743-2008

02/12/2009 Aprovació definitiva Estatuts i Bases i
Constitució de la Junta de Compensació
del PP La CREU II

Urbanisme

F/2009/174

02/12/2009 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS F/2009/174 Intervenció

F/2009/180

02/12/2009 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS F/2009/180 Intervenció

UA Malianta

02/12/2009 U A núm. 9 Molí de Malianta- canvi sistema
de gestió per compensació.

Urbanisme

2004/241

02/12/2009 SOL·LICITUD RENOVACIÓ TARGETA
PROVISIONAL D'APARCAMENT

Benestar Social

P/2009/156

01/12/2009 ORDRE DE PAGAMENT P/2009/156

Intervenció

37/2009

01/12/2009 Plans d'ocupació 2009

RRHH

56

Referència

Data

Concepte

Departament

DIVERSOS
A/2009/13

01/12/2009 BAIXA RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS
A/2009/13

Intervenció

F/2009/168

01/12/2009 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS F/2009/168 Intervenció

P/2009/155

01/12/2009 ORDRE DE PAGAMENT P/2009/155

Intervenció

P/2009/157

01/12/2009 ORDRE DE PAGAMENT P/2009/157

Intervenció

P/2009/154

01/12/2009 ORDRE DE PAGAMENT P/2009/154

Intervenció

01/12/2009 SOL·LICITUD D'AJUT ECONÒMIC

Benestar Social

62/01-II,1

01/12/2009 Caducitat expd.

Activitats

4/07-II,1

01/12/2009 Llicència ambiental

Activitats

705/09

01/12/2009 Denegar ampliació horària

Activitats

30/11/2009 Canvi titularitat nínxol núm. 1563a. Oest

Secretaria

P/2009/153

30/11/2009 ORDRE DE PAGAMENT P/2009/153

Intervenció

687/09

30/11/2009 PRORROGA LLICENCIA D'OBRES

Urbanisme

695/09

30/11/2009 LLICENCIA D'OBRES

Urbanisme

TAXA
CLAVEGUERA
M

30/11/2009 LIQUIDACIÓ TAXA CLAVEGUERAM 3er.
TRIMESTRE 2009

Intervenció

F/2009/172

30/11/2009 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS F/2009/172 Intervenció

F/2009/177

30/11/2009 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS F/2009/177 Intervenció

F/2009/181,

30/11/2009 RECONEIXEMENT OBLIGACIONS F/2009/181

Intervenció

ART / SEC /
054/09

30/11/2009 DENEGACIÓ ÚS DE LOCALS

Secretaria

TAXA AIGUA

30/11/2009 APROVAR PADRONS SUBMINISTRAMENT
AIGUA MUNICIPI, 3er. TRIMESTRE DE 2009

Intervenció

22/2009-RRHH

27/11/2009 Jornada laboral. Renúncia reducció i
acceptació modificació jornada

RRHH

63/2009
DIVERSOS

27/11/2009 Assignació de tasques unitat de recepció

RRHH

FRACCIONAM 27/11/2009 CONCESSIÓ FRACCIONAMENT IIVTNU
ENT IIVTNU

Intervenció

P/2009/149

27/11/2009 ORDRE DE PAGAMENT P/2009/149

Intervenció

F/2009/170

27/11/2009 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS F/2009/170 Intervenció

F/2009/173

27/11/2009 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS F/2009/173 Intervenció

F/2009/175

27/11/2009 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS F/2009/175 Intervenció

2009/321

27/11/2009 SOL·LICITUD TARGETA D'APARCAMENT
PROVISIONAL PERA PERSONES AMB
MOBILITAT REDUÏDA

Benestar Social

P/2009/152

27/11/2009 ORDRE DE PAGAMENT P/2009/152

Intervenció

P/2009/150

26/11/2009 ORDRE DE PAGAMENT P/2009/150

Intervenció

P/2009/151

26/11/2009 ORDRE DE PAGAMENT P/2009/151

Intervenció

F/2009/178

26/11/2009 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS F/2009/178 Intervenció

2004/170

26/11/2009 SOL·LICITUD DE TRANSPORT ADAPTAT

Benestar Social

22/09-III

26/11/2009 Canvi titularitat

Activitats

AD-81/2009

26/11/2009 AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE DESPESES

Intervenció

AD-80/2009

26/11/2009 AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE DESPESES

Intervenció
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Referència

Data

Concepte

Departament

22/2009

26/11/2009 Ball Popular carpa

Joventut

23/2009

26/11/2009 Entrenament Carpa segons les condicions
meterologiques

Joventut

2007/242

26/11/2009 SOL·LICITUD TARGETA PROVISIONAL PER A
PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA

Benestar Social

686/09

26/11/2009 Pròrroga llicència d'obres

Urbanisme

09-11-26
PatchrouBounou

26/11/2009 DECRET INCOAR BAIXA OFICI
Recepció
SRS.PATCHROU-BOUNOU C.INDUSTRIA, 37 2-2 Espona

EXP 678/09

26/11/2009 LLICÈNCIA DE 1A OCUPACIÓ

F/2009/166

25/11/2009 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS F/2009/166 Intervenció

P/2009/148

25/11/2009 ORDRE DE PAGAMENT P/2009/148

Urbanisme
Intervenció

25/11/2009 Çacceptar renúncia nínxol núm. 37 1a, Oest Secretaria
25/11/2009 Inscripció al registre Gral. de Parelles de Fet

Secretaria

2009/299

25/11/2009 SOL·LICITUD TARJETA PROVISIONAL
D'APARCAMENT PER A PERSONES AMB
MOBILITAT REDUÏDA

Benestar Social

2008/146

25/11/2009 SOL·LICITUD RENOVACIÓ TARJETA
PROVISIONAL D'APARCAMENT

Benestar Social

2007/113

25/11/2009 RENOVACIÓ TARJETA PROVISIONAL
D'APARCAMENT PER A PERSONES AMB
MOBILITAT REDUÏDA

Benestar Social

AD-79/2009

25/11/2009 AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE DESPESES

Intervenció

89/2009-RRHH

25/11/2009 Jornada laboral, acceptació proposta de
modificació

RRHH

43/09

24/11/2009 Proposta sanció

Policia Local

43.1/09

24/11/2009 Persones jurídiques

Policia Local

88/09

24/11/2009 Denegar

Policia Local

89/09

24/11/2009 Denegar

Policia Local

28/01-III

24/11/2009 Control inicial

Activitats

60/01-III

24/11/2009 Control inicial

Activitats

10/08-III

24/11/2009 CONCESSIÓ PRORROGA CONTROL

Activitats

28/07-II,2

24/11/2009 Pròrroga Control inicial

Activitats

09-11-24
Garvizu

24/11/2009 DECRET INCOAR BAIXA OFICI SRS.GARVIZU
C.ESTUDIS, 13 3-1

Recepció
Espona

COMPENSACI
Ó DEUTES
TRIBUTARIS

24/11/2009 COMPENSACIÓ DE DEUTES TRIBUTARIS
CONSTRUCCIONS JOSEP DACHS, S.L.

Intervenció

P/2009/147

24/11/2009 ORDRE DE PAGAMENT P/2009/147

Intervenció

24/11/2009 SOL·LICITUD AJUTS ECONÒMICS

Benestar Social

24/11/2009 Resolució compareixença recurs c.a. núm.
510/2009 E

Secretaria

2007/48

24/11/2009 SOL·LICITUD RENOVACIÓ TARJETA
PROVISIONAL D'APARCAMENT PER A
PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA

Benestar Social

09-11-23 Levin
Rodriguez

23/11/2009 DECRET INCOAR BAIXA OFICI SR.LEVIN
RODRIGUEZ C.CABRERA, 47 BX.

Recepció
Espona

21/09-III

23/11/2009 canvi titularitat permís

Activitats
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Referència

Data

Concepte

Departament

2007/242

23/11/2009 SOL·LICITUD DE LA TARGETA D'APARCAMENT Benestar Social
PROVISIONAL PER A PERSONES AMB
DISMINUCIÓ

MS RI

23/11/2009 MERCAT SETMANAL REQUERIMENT IMPAGATS Urbanisme
2009

78/01-III

21/11/2009 Tancament expd. Permís municipal

Activitats

04/04-III

20/11/2009 Denegar canvi no substancial

Activitats

41/08-III

20/11/2009 control incial

Activitats

20/11/2009 Duplicat títol nínxol núm. 105 5a. Est-Central

Secretaria

1/2009
Diversos

20/11/2009 Nòmina. Factor específic nòmina novembre RRHH
2009

2/2009
Diversos

20/11/2009 Nòmina. Gratificacions nòmina novembre
2009

RRHH

48/2009
Diversos

20/11/2009 Nòmina. Productivitat absentisme policia
nòmina novembre'09

RRHH

655/09

19/11/2009 Prorroga llicencia d'obres

Urbanisme

651/09

19/11/2009 Pròrroga Llicència d'obres

Urbanisme

671/09

19/11/2009 LLICENCIA D'OBRES

Urbanisme

EXP 680/09

19/11/2009 CONCESSIÓ PLACA DE GUAL

Urbanisme

21/2009

19/11/2009 INICI EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE
Intervenció
CRÈDITS NÚM. 21/2009, PER TRANSFERÈNCIES
DE CRÈDITS

22/2009

19/11/2009 INICI EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE
CRÈDITS NÚM. 22/2009, PER GENERACIÓ
D'INGRESSOS NO TRIBUTARIS

Intervenció

RRHH/JHP

18/11/2009 Nomenament funcionària interina
(manteniment nomenament)

RRHH

20/2009

18/11/2009 INICI EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE
CRÈDITS NÚM. 20/2009 PER SUPLEMENT.

Intervenció

38/07-III

18/11/2009 permís mpal

Activitats

20/08-III

18/11/2009 control inicial

Activitats

EXP 668/09

18/11/2009 REQUERIMENT NETEJA SOLAR

Urbanisme

contr 42/09

18/11/2009 Adjudicació provisional subministrament
programari

Contractació

2003-252

18/11/2009 SOL·LICITUD DEL SERVEI DE TRANSPORT
ADAPTAT

Benestar Social

2007/87

18/11/2009 SOL·LICITUD RENOVACIÓ TARJETA
D'APARCAMENT PROVISIONAL PER A
PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA

Benestar Social

18/11/2009 Concessió nínxol núm. 2322 2a. Part Nova

Secretaria

2006/92

18/11/2009 SOL·LICITUD DE TRANSPORT ADAPTAT

Benestar Social

P/2009/146

18/11/2009 ORDRE DE PAGAMENT P/2009/146

Intervenció

17/11/2009 SOL·LICITUD D'AJUT ECONÒMIC

Benestar Social

P/2009/144

17/11/2009 ORDRE DE PAGAMENT P/2009/144

Intervenció

P/2009/145

17/11/2009 ORDRE DE PAGAMENT P/2009/145

Intervenció

F/2009/165

17/11/2009 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS F/2009/165 Intervenció

86/2009 RH

16/11/2009 Embargament de retribucions

RRHH
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Referència

Data

Concepte

Departament

Exp.536/09

06/11/2009 Requeriment obre sense llicència

Urbanisme

19/2009

05/11/2009 Inici exp. Modificació crèdit núm. 19/2009
transferències de crèdit entre partides
capítol 1 de despeses

Intervenció

19/2009

05/11/2009 Aprovar la modificació de crèdit 19/2009
Intervenció
per transferències de crèdits de partides del
capítol I de despeses

2003-52

03/11/2009 Sol.licitud del Servei de Transport Adaptat

Benestar Social

Els membres de la Corporació, es donen per assabentats de la signatura dels decrets
relacionats en el punt precedent.
5.2 DONAR COMPTE DE LES ACTES DE LA JUNTA DE GOVERN
•
•
•

Sessió ordinària del dia 9 de desembre de 2009
Sessió ordinària del dia 14 de desembre de 2009
Sessió ordinària del dia 21 de desembre de 2009

Els membres de la Corporació, es donen per assabentats de les actes de la Junta de
Govern local relacionades en el punt precedent.
5.3 DONAR COMPTE DE DECRETS DE L’ALCALDIA DIVERSOS
5.3.1
Resolució del 9 de desembre de 2009.
Modificació de crèdits núm. 23/2009.
Consignació de despeses amb crèdits en baixa
Partida inicial

Nom

Consignació
inicial

Proposta de
baixa

Consignació
definitiva

106-313-2140000 Manteniment de
vehicles de
benestar social

1.000,00 €

1.000,00 €

0,00 €

106-313-2210301 Subministrament
de combustibles
de vehicles

1.000,00 €

500,00 €

500,00 €

10.000,00 €

450,00 €

9.550,00 €

106-313-2260800 Activitats de
benestar social
Total baixes de crèdits: ...

1.950,00 €

Consignació de despeses amb crèdits en alta
Partida inicial

Nom

Consignació
inicial

Proposta d’alta

Consignació
definitiva
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106-313-2220300 Comunicacions
via fax. Benestar
social

908,15 €

Total altes de crèdits: ...

1.950,00 €

2.858,15 €

1.950,00 €

Els membres de la Corporació, es donen per assabentats del decret extractat en el punt
precedent.
5.3.2
Resolució del 15 de desembre de 2009.
Modificació de crèdits núm. 24/2009.
Consignació de despeses amb crèdits en baixa
Partida inicial

Nom

Consignació
inicial

Proposta de
baixa

Consignació
definitiva

208-121-2130102 Manteniment
calefacció
serveis generals

2.200,00 €

300,00 €

1.900,00 €

208-121-2130201 Manteniment
extintors serveis
generals

2.341,50 €

850,00 €

1.491,50 €

208-121-2200100 Premsa, revistes,
llibres,... serveis
generals

3.040,10 €

300,00 €

2.740,10 €

208-121-2270600 Prevenció de la
legionel·losi

34.126,00 €

400,00 €

33.726,00

208-121-2270603 Manteniment
del soft
informàtic

58.610,00 €

1.600,00 €

57.010,00 €

Total baixes de crèdits: ...

3.450,00 €

Consignació de despeses amb crèdits en alta
Partida inicial

Nom

208-121-2160000 Manteniment
equips
informàtics

Consignació
inicial

Proposta d’alta

Consignació
definitiva

4.809,64 €

200,00 €

5.009,64 €

208-121-2220100 Comunicacions
postals serveis
generals

13.500,00 €

1.000,00 €

14.500,00 €

208-121-2220300 Comunicacions
via fax, serveis
generals

705,00 €

1.500,00 €

2.205,00 €

208-121-2230000 Missatgeria,

800,00 €

150,00 €

950,00 €
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serveis generals
208-121-2260200 Publicitat i
propaganda.
Serveis generals

5.300,00 €

Total altes de crèdits: ...

600,00 €

5.900,00 €

3.450,00 €

Els membres de la Corporació, es donen per assabentats del decret extractat en el punt
precedent.

5.4 DONAR COMPTE DE LES NOTES DE REPARAMENT DE LA INTERVENCIÓ MUNICIPAL
En compliment del que disposen els articles 215 i següents del text refós de la Llei
d’Hisendes Locals, es dóna compte al ple corporatiu, i de forma específica, de les notes
de reparament 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/2009-151 de 26 de novembre de
2009, en la que consten incloses les nòmines del personal d’aquesta Corporació del mes
de novembre de 2009.
Els membres de la Corporació, es donen per assabentats del les notes de reparament
esmentades en el punt precedent.

6/ MOCIONS I PROPOSTES D’URGÈNCIA:
Atesos els esdeveniments recents aquesta mateixa setmana, i de conformitat amb el que
es disposa a l’article 82.3 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats locals, a
proposta de l’alcaldia, el ple de l’ajuntament, per unanimitat dels seus membres, acorda
la inclusió per urgència de l’assumpte següent:
6.1.- APROVACIÓ D’UNA DESPESA A FAVOR DE LA FUNDACIÓ PRIVADA CINEMA DE
MUNTANYA DE TORELLÓ:
ACORD:
D’acord amb el document de despesa que ha presentat la regidoria d’esports, a
proposta del regidor d’hisenda i plans estratègics de desenvolupament, el ple de
l’Ajuntament, per unanimitat dels seus membres, acorda:
Primer.- APROVAR la despesa per import de 12.000,00 euros a favor de la FUNDACIÓ
PRIVADA CINEMA DE MUNTANYA DE TORELLÓ, en concepte de subvenció per a
l’organització del Festival de Cinema de Muntanya de l’any 2009 (segons subvenció
rebuda de la Diputació de Barcelona), amb càrrec a la partida 102-452-489.00.00 del
pressupost de despeses vigent. Codi: 1020910
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Segon.- NOTIFICAR el present acord a les persones interessades. El beneficiari disposa de
sis mesos a comptar des de la recepció de la notificació per a acceptar l’ajut i
comunicar la seva acceptació a l’ajuntament, segons model previst a l’efecte. En el cas
que les aportacions superin el 100% de les despeses, la subvenció de l’Ajuntament
s’ajustarà a la baixa.
VOTACIÓ:
S’aprova per unanimitat dels membres de la corporació.

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 seus membres, acorda
la inclusió per urgència de l’assumpte següent:
6.2.- CONTRACTACIÓ DE PERSONAL – JOAQUIM FREIXA CASTELLÓ:
ACORD:
En l’ordre del dia del Ple de 28 de desembre de 2009 es presenta una proposta de canvi
en la forma de prestació dels serveis de promoció econòmica municipal per tal de
canviar la forma de prestació actual, que es presta a través de societat íntegrament
municipal, per la prestació directa a través de la mateixa organització de l’Ajuntament
amb efectes a partir del dia 1 de març de 2.010, per la qual cosa es proposa també la
dissolució de la societat Gestiomat, SL.
En la mateixa proposta s’estableix que el personal que actualment presta els seus serveis
a Gestiomat amb caràcter temporal s’integrarà a l’Ajuntament de Torelló amb el mateix
caràcter i que es mantindran les retribucions que percebien a Gestiomat, aplicant els
criteris retributius previstos en el conveni col.lectiu del personal laboral de l’Ajuntament de
Torelló al qual estan adherits.
En data 31 de desembre de 2009 finalitza el contracte del sr. Joaquim Freixa Castelló el
qual està vinculat a la subvenció del departament de Treball de la Generalitat de
Catalunya exp.131-05-2008 de suport als programes dels ens locals de foment i
assessorament a la creació d'empreses.
Tanmateix, és necessari continuar prestant aquest servei que d’altra banda, està
subvencionat pel Servei d’autoempresa de la Generalitat de Catalunya, i que donada
la situació de transició en el canvi de sistema de gestió, es considera necessari per
evitar transferències des de l’ajuntament a Gestiomat que la contractació a partir del
dia 1 de gener de 2010, sigui a càrrec directament de l’ajuntament, ja que la
subvenció la demanarà l’ajuntament de Torelló, i hauria de transferir el finançament a
la societat si Gestiomat continua prestant aquest servei.
Es proposa en aquest Ple també la modificació de la relació de llocs de treball, per
integrar el personal de gestiomat a l’ajuntament, i la proposta de pressupost de l’any
2010, preveu la despesa d’aquest lloc de treball.
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Tanmateix, el pressupost i la plantilla per al 2010 en aquests moments estan en període
d’elaboració. El Ple és l’òrgan competent per a adoptar el compromís de dotació
pressupostària.
Vist l’article 15.b) del Real Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors i el RD 2720/1998 de 18 de desembre
que el desenvolupa.
L’article 22 del Decret 214/1990, de 30 de juliol estableix que en casos de màxima
urgència, que s’ha de fonamentar en la resolució que adopti l’òrgan competent, es pot
contractar directament el personal laboral per a treballs concrets, existeixi o no lloc de
treball inclòs en la relació, sempre que hi hagi crèdit suficient i la contractació no
excedeixi el termini màxim fixat en la modalitat contractual laboral emprada. En aquest
supòsit es requereix el requisit de la publicitat i la donació de compte que conté l’article
98. 1 d’aquest Reglament.
Per tot l’exposat anteriorment, i de conformitat amb les atribucions que em confereix
l’article 21 de la Llei 7/1985 de bases de règim local legislació vigent en matèria de règim
local, i l’article 53 del decret legislatiu 2/2003 pel que s’aprova el text refós de la llei
municipal de règim local de Catalunya, és per tot això que el ple de l’Ajuntament, per
unanimitat dels seus membres, acorda:
Primer.- CONTRACTAR el sr. Joaquim Freixa Castelló, per desenvolupar les tasques
d’autoempresa, com a tècnic/a de promoció econòmica, amb efectes 1 de gener de
2010, a jornada completa, adscrit al departament de promoció econòmica. La tipologia
del contracte serà el contracte per excés de feina, fins a la regularització de la plantilla i
la relació de llocs de treball. El sr. Freixa percebrà la retribució fixada a Gestiomat, en tant
no estigui aprovada la modificació del lloc de treball de tècnic/a de promoció
econòmica.
Segon.- ADOPTAR el compromís de dotar la corresponent partida pressupostària en el
pressupost de despeses de l’ajuntament de Torelló per a l’any 2010.
Tercer.- ADOPTAR el compromís de procedir a les adaptacions dels corresponents
instruments de planificació i gestió de recursos humans: plantilla i relació de llocs de treball
per al 2010, d’acord amb les previsions d’aquest acord.
Quart.- FER PÚBLICA aquesta contractació al Butlletí Oficial de la Província i en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb l’article 94.3 del Decret 214/1990, de
30 de juliol.
Cinquè:- NOTIFICAR aquesta resolució a la persona interessada, al departament de
promoció econòmica, als departaments d’Intervenció i Recursos Humans i al Comitè
d’Empresa.
VOTACIÓ:
S’aprova per unanimitat dels membres de la corporació.

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
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proposta de l’alcaldia, el ple de l’ajuntament, per unanimitat dels seus membres, acorda
la inclusió per urgència de l’assumpte següent:
6.3.- CONTRACTACIÓ DE PERSONAL – M. JOSEP PAYÁN:
ACORD:
En data 17 de novembre de 2009 la regidora de Benestar Social va emetre una
proposta en la qual posava de manifest que segons la nova Llei 12/2007 dels Serveis
Socials, aquests tenen com a finalitat assegurar el dret de les persones a viure
dignament durant totes les etapes de la vida mitjançant la cobertura de llurs
necessitats personals bàsiques i de les necessitats socials, en el marc de la justícia social
i del benestar de les persones.
Els serveis socials de l’ajuntament de Torelló al llarg dels anys han anat creixent. Aquest
fet ha comportat una nova organització, basada principalment en la proximitat, per
això s’ha distribuït una part dels professionals per zones geogràfiques i s’ha redefinit les
funcions.
Pel que fa l’atenció a les persones immigrades s’ha definit un programa de diversitat i
ciutadania, per la qual cosa la regidora proposa que la plaça creada de mediadora a
mitja jornada passi a jornada sencera amb la denominació de tècnic/a en diversitat i
ciutadania.
A partir d’aquest document s’ha elaborat la proposta de pressupost de l’any 2010, que
preveu l’amortització en la plantilla i la relació de lloc de treball, del lloc de treball de
mediadora a mitja jornada i la correlativa creació, també en la plantilla i en la relació
de llocs de treball de l’ajuntament, del lloc de treball de tècnic/a en diversitat i
ciutadania a jornada completa, amb l’objectiu d’adequar el contingut del lloc de
treball en els instruments de gestió i planificació del personal a la realitat del contingut
del lloc de treball.
Actualment la persona que presta els serveis a mitja jornada a l’ajuntament com a
mediadora, presta també la meitat de la jornada al Consorci de la Vall del Ges, Orís i
Bisaura, essent l’àmbit d’actuació el terme del municipi de Torelló i el finançament de
la despesa corre a càrrec també de l’ajuntament. Amb la modificació de la plantilla i
la relació de llocs de treball, a banda de l’adaptació del contingut es regularitzarà la
situació d’aquest lloc de treball, simplificant la gestió de la prestació del servei i el seu
finançament.
Tanmateix, el pressupost, la plantilla i la relació de llocs de treball per al 2010 en
aquests moments estan en període d’elaboració i a partir del dia 1 de gener de 2010
està previst que el Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura, deixi de realitzar la
prestació del servei, i per tant, és necessari que es busquin solucions que permetin que
el servei se segueixi prestant sense interrupció donada la situació social actual, ja que
en el pressupost prorrogat no hi ha consignació pressupostària per atendre la despesa
de la meitat de la jornada que haurà d’assumir directament de l’ajuntament. El Ple és
l’òrgan competent per a adoptar el compromís de dotació pressupostària.
Actualment el lloc de treball està ocupat per la sra. Maria Josep Payan Duran que
realitza les dues mitges jornades en què està configurada la prestació del servei.
Vist l’article 15.c) del Real Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors i el RD 2720/1998 de 18 de desembre
que el desenvolupa.
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L’article 22 del Decret 214/1990, de 30 de juliol estableix que en casos de màxima
urgència, que s’ha de fonamentar en la resolució que adopti l’òrgan competent, es pot
contractar directament el personal laboral per a treballs concrets, existeixi o no lloc de
treball inclòs en la relació, sempre que hi hagi crèdit suficient i la contractació no
excedeixi el termini màxim fixat en la modalitat contractual laboral emprada. En aquest
supòsit es requereix el requisit de la publicitat i la donació de compte que conté l’article
98. 1 d’aquest Reglament.
Per tot l’exposat anteriorment, i de conformitat amb les atribucions que em confereix
l’article 21 de la Llei 7/1985 de bases de règim local legislació vigent en matèria de règim
local, i l’article 53 del decret legislatiu 2/2003 pel que s’aprova el text refós de la llei
municipal de règim local de Catalunya, és per tot això que el ple de l’Ajuntament, per
unanimitat dels seus membres, acorda:
Primer.- CONTRACTAR la sra. Maria Josep Payan Duran, per desenvolupar les tasques de
tècnic/a en diversitat i ciutadania amb efectes 1 de gener de 2010, a jornada completa,
adscrita al departament de Benestar Social. La tipologia del contracte serà el contracte
d’interinitat fins a la cobertura reglamentària del lloc de treball. La sra. Payan percebrà la
retribució establerta a la Relació de Llocs de treball pel lloc de mediadora a jornada
completa, en tant no estigui aprovada la modificació del lloc de treball de tècnic/a en
diversitat i ciutadania.
Segon.- ADOPTAR el compromís de dotar la corresponent partida pressupostària en el
pressupost de despeses de l’ajuntament de Torelló per a l’any 2010.
Tercer.- ADOPTAR el compromís de procedir a les adaptacions dels corresponents
instruments de planificació i gestió de recursos humans: plantilla i relació de llocs de treball
per al 2010, d’acord amb les previsions d’aquest acord.
Quart.- FER PÚBLICA aquesta contractació al Butlletí Oficial de la Província i en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb l’article 94.3 del Decret 214/1990, de
30 de juliol.
Cinquè:- NOTIFICAR aquesta resolució a la persona interessada, a la coordinadora de
benestar social,
als departaments d’Intervenció i Recursos Humans i al Comitè
d’Empresa.
VOTACIÓ:
S’aprova per unanimitat dels membres de la corporació.

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 seus membres, acorda
la inclusió per urgència de l’assumpte següent:
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6.4.- ACORD PER LA INTERPOSICIÓ DE JUDICI ORDINARI CONTRA LA SRA. PALMIRA TORRA
SEGARRA PER L’EXERCICI D’ACCIONS PEL RECONEIXEMENT DE LA TITULARITAT MUNICIPAL DE
LES FINQUES SITUADES AL C/ SANT ROC, 48 I 50 I C/ MATAGALLS, 2.
ACORD:
ANTECEDENTS:
1.En els arxius de l’Ajuntament de Torelló consta que en data de 1 de desembre de
1943 es va signar un contracte privat entre l’Ajuntament de Torelló, representat per
l’Alcalde Sr. Miquel Bassas Arumí, i el Sr. Josep Ma. Parés Bartra, actuant en nom propi i
dels seus germans Parés, en virtut del qual se cedia a l’Ajuntament de Torelló la superfície
necessària de terrenys per la construcció d’un dipòsit de subministrament d’aigua,
equivalent a una circumferència de 14 metres de diàmetres ubicat a la muntanya de
Sant Roc. Així mateix cedien a l’Ajuntament un pas d’un metre aproximadament
d’ample, des de la carretera provincial de Manlleu a Sant Pere de Torelló i el dret de pas
subterrani de canonades necessàries per conduir
l’aigua fins a dit dipòsit. Per
contrapartida, l’Ajuntament s’obliga a abonar als propietaris la quantitat de set-centes
pessetes i a abonar dos-cents o dos-cents cinquanta litres d’aigua al Mas Colomer,
propietat dels germans Parés. Consta l’ordre de pagament efectuada a favor dels
germans Parés per part de l’Ajuntament, en data de 21 de desembre de 1943. Aquesta
parcel.la es correspon amb la finca situada al C/ Sant Roc, 50 amb referència cadastral
núm. 9849004DG3594N0001XS , i figura en el cadastre com a propietari de la mateixa
l’Ajuntament de Torelló.
Aquest contracte privat no es va escripturar mai al Registre de la Propietat. Es va construir
el dipòsit els anys 40 i va es va mantenir i utilitzar per l’ajuntament fins els anys 1970 que va
quedar fora de servei i es va utilitzar posteriorment com a magatzem de l’empresa que
gestiona el servei de l’aigua.
Aquesta finca forma part de la Registral núm. 235, Tom 2046, llibre 224 de Torelló, finca 235
propietat actualment de la Sra. Palmira Torra Segarra que l’adquireix l’any 1984.
2.Per acord del Govern de la Generalitat de Catalunya de data 9 de desembre de
1.993 es va aprovar definitivament la modificació del Pla General d’ordenació del terme
municipal de Torelló, consistent en canviar la qualificació jurídica de verd públic a ver
privat d’una franja de 10 metres de fondària de les parcel.les situades al darrere del C/
Congost i C/ Matagalls, amb una superfície de 1.721,25 m² i a canvi els propietaris
d’aquesta franja de terrenys, la Sra. Palmira Torra i el seu difunt espòs, havien de cedir a
l’Ajuntament la resta de zona verda, qualificada com a verd públic, corresponent a la
resta de zona verda de l’interior d’illa dels carrers Congost i Matagalls (5.876,75 m²) i
l’equipament municipal del C/ Sant Roc d’uns 945 m² fent constar expressament que
quedava pendent la seva executivitat fins que es formalitzés en escriptura pública, les
cessions gratuïtes dels terrenys afectats de zona verda pública (5.876,75 m²) i la cessió
gratuïta dels terrenys qualificats com de zona d’equipament ubicada al C/ Sant Roc (945
m²) .
Aquesta cessió no s’arriba a formalitzar mai en escriptura.
Per acord de la Comissió de Govern en sessió celebrada en data de 10 de setembre de
1998 es va acceptar la cessió gratuïta i obligatòria dels terrenys que havia de cedir la
propietat en base a l’acord d’aprovació de la modificació de planejament aprovada
pel Govern de la Generalitat de Catalunya en data de 9 de desembre de 1993, però no
es formalitza en escriptura pública.
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Tant la zona verda pública, com la zona verda privada que es requalifica com la zona
d’equipaments, situada al C/ Sant Roc, 48 i 50, formen part de la Registral núm. 235, Tom
2046, llibre 224 de Torelló, finca 235 propietat actualment de la Sra. Palmira Torra Segarra
que l’adquireix l’any 1984.
La zona d’equipaments del C/ Sant Roc es corresponen amb les parcel.les situades al C/
Sant Roc 48 i C/ Sant Roc 50 (aquesta última és la parcel.la que va comprar l’Ajuntament
als germans Parés el 1 de desembre de 1943 i que se n’ha fet referència en el fonament
de dret primer). La modificació de planejament aprovada el 29 d’abril de 2009 fa
referència al canvi de qualificació jurídica de les dues finques situades al C/ Sant Roc 4850 amb una superfície aproximada de 945 m² i en el cadastre consten les dues finques
amb una superfície aproximada de 1105 m² (650 m² el C/ Sant Roc-48 i 455 m² el C/ Sant
Roc, 50). La finca situada al C/ Sant Roc, 48 amb referència cadastral
9849003DG3594N0001DS, consta en el cadastre immobiliari amb una superfície de 650 m²
i la parcel.la ubicada al C/ Sant Roc 50, amb referència cadastral núm.
9849004DG3594N0001XS, consta una superfície de 455 m².
Aquesta zona d’equipament, l’havia de cedir la propietat conjuntament amb la zona
verda dels darreres del C/ Matagalls, a canvi de requalificar com a verd privat el darrere
de les cases del C/ Matagalls per destinar-les a pati. La propietat va patrimonialitzar
l’aprofitament privat, dels patis que donaven al darrere de les cases del C/ Matagalls i C/
Congost i, per contra, no va cedir a l’Ajuntament de Torelló la zona verda dels darreres
del C/ Matagalls ni la zona d’equipament públic del C/ Sant Roc, 48-50.
3.En data de 5 de novembre de 2007 l’Ajuntament interposa judici ordinari contra la
Sra. Torra i en data de 3 de juny de 2009 es dicta sentència desestimatòria de la
demanada presentada per part de l’Ajuntament de Torelló contra la Sra. Palmira Torra
Segarra, demanda que es fonamentava en l’obligació d’elevar a escriptura pública el
contracte formalitzat l’any 1943 i la modificació de planejament aprovada l’any 1993.
4.- Considerem que cal procedir a reclamar de nou la propietat de les tres finques,
ubicades al C/ Sant Roc, 48, 50 i C/ Matagalls, 2, en base a l’adquisició per usucapió, en
relació al terreny ubicat al C/ Sant Roc, 50, i per haver complert l’Ajuntament amb
l’obligació a què es va comprometre amb la modificació de planejament aprovada
l’any 1993 en relació a les finques ubicades al C/ Sant Roc 48 i C/ Matagalls, 2.
FONAMENTS DE DRET
PRIMER.- L’article 22.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local, en concordança amb l’article 52.2k) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i del règim local de Catalunya preveu que
el plenari municipal és l’òrgan competent per l’exercici d’accions judicials
D’acord amb l’esmentat, el ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels seus membres,
acorda:
PRIMER.- INTERPOSAR judici ordinari contra la Sra. Palmira Torra Segarra per reclamar la
propietat de l’Ajuntament de les finques ubicades al C/ Sant Roc, 48 i 50 i C/ Matagalls, 2
que actualment figuren al Registre de la Propietat com a titulars de la Sra. Palmira Torra
Segarra.
SEGON.- NOMENAR a l’advocat Sr. Javier Coromina Baxedas, col.legiat núm. 14679,
perquè defensi a l’ajuntament de Torelló en aquest judici.
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TERCER.- FACULTAR l’alcalde-president per tal que designi el procurador que representi
l’ajuntament entre un dels que l’ajuntament hagi atorgat poders per actuar en nom de
l’Ajuntament de Torelló.
QUART.- FACULTAR l’alcalde-president tan àmpliament com en dret sigui menester per
executar els presents acords.
VOTACIÓ:
S’aprova per unanimitat dels membres de la corporació.

7/ PRECS I PREGUNTES:
SRA. MONTSE AYATS:
7.1
Voldríem saber què està passant amb els horaris nocturns de la piscina coberta.
Inicialment, quan et volies matricular, es parlava que l’horari de funcionament de les
piscines era de les 7 del matí a les 11 del vespre.
En el plec de condicions i en el ple de l’Ajuntament del dia 23 de febrer de 2009,
quedava clar que l’horari de vespre era de les 21:00 a les 22:45. Sembla ser, pel que han
comentat alguns usuaris, que l’empresa ja va determinar fa un temps que es tancava a
les 22:30, però a més, ara, proposen escurçar aquest horari encara mitja hora més; que
nosaltres sapiguem, no hi ha cap document aprovat per l’Ajuntament en què es parli de
cap altre horari que no sigui aquest de les 22:45; els diferents grups estem treballant en la
normativa general d’ús i règim intern de la piscina coberta; allà surt les 22:30, però que jo
sàpiga, aquest document no està aprovat; suposo que també el tema dels horaris no és
un tema que s’hagi aprovat per cap decret d’alcaldia.
En tot cas, ens agradaria saber quina és la posició de l’Ajuntament, perquè hem de tenir
en compte que si es tira endavant aquest nou horari amb tantes restriccions, fins a quin
punt té sentit parlar d’horari nocturn que té un cost molt semblant als altres horaris i, per
tant, entenem que s’haurien de mantenir els horaris aprovats pel ple de l’Ajuntament i
voldríem saber quina és la situació o com es veu des de l’Ajuntament.

Respon el Sr. Miquel Franch: Hauré de mirar-ho; si hi ha una proposta de reducció mirarem
per què, a què és degut, si és que no hi ha gent a aquesta hora... no ho sé, ho mirarem i a través
de la regidoria d’esports es donarà explicació sobre aquest tema.
7.2
No és ni un prec ni una pregunta: és un desig que el 2010 sigui un bon any, tant per als
companys i companyes, polítics i tècnics de l’Ajuntament, per als mitjans de
comunicació, per al públic i també per a tots els torellonencs i torellonenques.
SR. ALBERT SOLDEVILA:
7.3
Comentaré coses rares que tenim al poble: hi ha contenidors que ens afecten a la
visibilitat en diferents llocs, com per exemple a la plaça Sant Fortià, el del carrer Capsavila

69

amb el carrer Nou; tenim passo de vianants o mal pintats o que no hi són o que estan fora
de lloc, com podria ser al llarg del carrer Puig-roví, al carrer Puigdassalit amb el carrer Sant
Bartomeu o al Vallespir amb el carrer Sant Roc –aquest inclús ha sortit a la premsa- o
parlar de parades de bus que tenim provisionals o, fins i tot senyals incoherents o posades,
que no se sap per qui són posades, però no es treuen, com al call de la Torrentera: al final
hi ha un senyal de prohibit girar i si no gires, has de sortir de recules, o el de l’Esclat, que no
es pot girar a l’esquerra, quan tothom ho està fent i a l’Ajuntament no se sabia que
s’havia posat.
Bàsicament es tracta de saber com s’ha de fer per tal que a Torelló no tinguem aquestes
coses rares.

Respon el Sr. Jaume Vivet: Tot això que ens has dit, erm sembla que és una repetició del que
ja has anat dient durant l’any:
En relació als contenidors i la mala visibilitat, ja vàrem dir que de moment no els tocaríem pas,
perquè en aquella rotonda, si s’hi entra a la velocitat que s’hi ha d’entrar, es veu, no és greu,
però si corres més del que toca hi pot haver problema.
Passos de vianants: han fet una repintada general; en algun lloc s’han equivocat; la policia hi ha
estat al darrere contínuament per redreçar-ho; alguns els han hagut d’esborrar... si en queda
algun, mirarem d’esmenar-ho.
Les parades provisionals de bus? En deu quedar una, que és la de Can Comella. L’altre dia a la
Comissió informativa discutíem si era millor allà, si era millor a dalt, ... no recordo si era a la
comissió informativa o en alguna altra reunió, però sé que va sortir el tema i no era clar on era
la millor ubicació; es va dir que si el bus es posava bé allà, hi quedava millor que en un altre lloc.

Sr. Lluís Bassas: El problema és que el bus no es posa bé i el que fa és taponar el trànsit; el
que si que podríem fer és parlar amb l’empresa d’autobusos demanant-los que facin el favor de
posar-se bé i no entorpir el trànsit, perquè si es posen bé, es pot seguir circulant i aquell és un
bon punt per a la parada.

Sr. Jaume Vivet: I aquests senyals que dius que ningú sap qui les ha posat; no sabem si ha
estat Diputació –em refereixo a la de l’Esclat-; la del Call de la Torrentera tampoc sap ningú
qui l’ha posat; la brigada segur que no les hem posat, segur.
Sr. Lluís Bassas: Ens ho hem estat mirant i es corregirà el que faci falta.

Sra. Cristina Sala: De totes maneres, la del Call de la Torrentera és difícil de no executarho, però a l’Esclat, malgrat que la gent hi passi, el senyal hi és; que la gent hi passi no vol dir
que legitimi, al contrari, que si es passa es desobeeix un senyal i això val la pena de tenir-ho
clar, ens agradi o no ens agradi el senyal allà.
Sr. Albert Soldevila: Però hem d’entendre que està prohibit trencar a l’esquerra, allà?

Sra. Cristina Sala: jo diria que el senyal indica que està prohibit trencar a l’esquerra.
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Sr. Albert Soldevila: Doncs quasi bé s’hauria de passar alguna notificació, perquè alguna
hora hi haurà algun ensurt, algú en direcció contrària tindrà un accident i serà culpa del
que haurà trencat.

Sra. Cristina Sala: Els senyals, són senyals; si està mal posada ja el traurem, però mentre hi
és, fa la funció de senyal i, per tant, si la fletxa està cap a l’esquerra barrada en diagonal, el
senyal vol dir que no es pot trencar cap a l’esquerra, ...
Sr. Albert Soldevila: Aniria bé que el poble ho sàpiga.

Sra. Cristina Sala: el poble, ho ha de saber si té llicència per conduir.
7.4
Desitjar un bon Nadal a tothom; que tingueu tots un bon any i que els Reis ens portin a tots
tot allò que esperem i desitgem.
SR. LLUÍS SABATÉS:
7.5
Dos precs relacionats amb el tema del Carnaval: un tracta de la problemàtica que ja ens
estem trobant tots els carrossaires amb la nova ubicació de les naus on construir les
carrosses i sobretot pel que fa a aparcaments: ja hi ha hagut algun canvi d’impressions
amb la policia local, perquè en moments de molta afluència és difícil trobar espais per
deixar els cotxes; la gent ve de molts indrets de Torelló i inclús de fora de Torelló i és una
mica complicat ubicar tots els vehicles en aquella zona. Tot i així, encara no estem en el
moment àlgid de construcció de les carrosses.
No sé si des de l’Ajuntament, per mirar de solucionar aquests temes que hi pugui haver
diferents inconvenients, es pot preveure algun lloc o... ja sabem que el codi de circulació
l’hem de conèixer tots i que a vegades aparquem en llocs on no s’hauria d’aparcar, però
quina actitud tindrà l’Ajuntament envers aquesta problemàtica.

Respon el Sr. Lluís Bassas: Jo no ho veig gaire clar, perquè allà es concentren en unes hores
determinades del dissabte al vespre i hores d’aquestes, uns 200 vehicles i allà no els col·loques
i potser s’hauria de dir a la gent que mirin d’anar a peu els que vinguin de més a la vora, perquè
si no, és impossible que en aquell tros, que a més és carretera, o aparquen a la zona de dalt el
barri, o s’escampen, però és impossible que allà davant es pugui fer un pàrquing per als 200
cotxes que es plantegen el dissabte a la nit, el dissabte a la tarda, ... jo ho veig una mica
complicat i potser el que podem fer és avisar la gent i dir-los que mirin de venir a peu, d’omplir
els vehicles i no un per a cada un, però és complicat.

Sra. Cristina Sala: De fet. Els aparcaments propers, relativament propers, és tot el polígon
Matabosch i voltants, on hi ha bastant espai per aparcar; no és al costat, que a tots ens
agrada aparcar al costat dels llocs, però és l’única alternativa que se’ns acudeix d’aparcaments
propers i, per la resta, a més allà és un lloc que com ha dit en Lluís, no és un carrer, que hi ha
llocs que és carretera i hi ha aparcaments que a vegades dificulten molt o posen en perill,
segons la circulació i davant d’aquests, és difícil fer la vista grossa. I el que s’hauria de
procurar és això, o deixar-los al polígon, perquè no hi ha més espai per habilitar allà.
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Sr. Lluís Sabatés: No, el prec era –ja ho sabem i som conscients que allà no s’hi pot posar
un aparcament- però era en el sentit que es veiés una mica la bona voluntat de
l’Ajuntament i que s’informi i no sigui una cosa que l’hagi de fer només la policia, perquè
hi pot haver bastants...

Sr. Lluís Bassas: si, ja hi ha hagut algun conflicte, allà.
Sr. Lluís Sabatés: Més que res, mostrar la bona voluntat de l’Ajuntament explicant el tema.
7.6
Un tema que ja hem tret força vegades i que no està relacionat directament amb el
Carnaval, però si que pot provocar algun tipus d’incident i és l’esfondrament al riu Ges; ja
sabem que ho ha de solucionar l’ACA, però cada vegada està pitjor i suposo que per al
Carnaval no hi serem a temps per resoldre-ho, però almenys, que es posin totes les
mesures necessàries per tal que no tinguem un esglai el dia de Carnaval.

Respon el Sr. Miquel Franch: Vaig estar a començaments del mes de desembre a l’ACA, per
parlar de quatre temes de Torelló i un d’ells era aquest. Ara si que podem afirmar que l’ACA
ha aprovat el projecte i té una dotació econòmica superior als 100.000 euros. És un tema més
complex del que ens semblava als que no hi entenem.
Em van dir una mica el procediment que se seguirà: hi pot haver adjudicació directa, perquè
consideren que és una obra urgent i tot el procés burocràtic de l’administració s’ha acabat i en
qualsevol moment ens diran que ja s’ha adjudicat i comencen les obres. Els vaig dir que,
sobretot, quan estigués adjudicat ens ho diguessin, perquè possiblement s’haurà de tallar el
carrer i és una obra bastant complexa i els vàrem dir que com que és un punt complicat, on es
fan activitats, que ens avisin amb temps i els direm si es pot fer o no es pot fer, perquè no em
puc imaginar que per Carnaval estigui tallat; vàrem quedar així; confio que ens ho diran.
La notícia positiva és que la cosa va endavant; hi ha hagut certes dificultats, perquè les
administracions tenen molt pocs recursos, però finalment aquesta obra està signada.

Sr. Jaume Vivet: I per Carnaval, els serveis tècnics de l’Ajuntament ja estan al cas i l’altre
dia vàrem comentar que posaríem tanques altes, tan lligades com puguem, perquè ningú s’hi
fiqui.
7.7
I com tothom, desitjar un bon any.
SR. JORDI CASALS:
7.8
Com tots sabem, hem tingut uns dies que ha fet molt fred; es va activar l’alarma del
Neucat; aquí no va nevar, però va glaçar, deixant algunes plaques importants a Torelló i
que han suposat algun ensurt i fins i tot alguna caiguda per a gent que s’ha fet mal per
culpa d’aquestes plaques; òbviament, la culpa de la glaçada i que es facin aquestes
plaques no és de l’equip de govern; fins aquí no arribem, però és cert que la millor política
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contra les glaçades és la política preventiva; a Torelló tenim un pla d’actuació en les
nevades i que ja va sortir fa prop d’un any, si no vaig errat, per una situació semblant a
aquesta, és a dir, amb problemes per les glaçades i amb patinades i gent que es va fer
mal i aleshores es va dir que hi havia un pla per les nevades, però que no hi havia un pla
per les glaçades.
Bé, aquest equip de govern quan es va formar, es va dir que amb set regidors no
s’arribava a la feina, però que amb tretze segurament si que s’hi arribaria; jo crec que
tretze és un bon nombre per arribar a la feina. Ha passat un any i l’adaptació d’aquest
pla de nevades o la redacció d’un pla de glaçades, si es vol dir així, no s’ha portat a
terme; ha passat un any, tornem a tenir plaques de gel, altra vegada no hi ha hagut
prevenció, malgrat que hi havia una alarma que podia passar i fins i tot nevades i creiem
que l’actuació no ha estat bona i esperem que en les properes glaçades si que es pugui
actuar d’una forma adient.

Respon el Sr. Miquel Franch: L’altre dia va ser molt complex.

Sr. Jaume Vivet: veníem de dos dies de molt fred; el segon va ploure i evidentment, gota que
queia, gota que quedava glaçada; jo diria que tot el poble era una placa de gel! Vàrem patir
bastant, perquè, a més, la persona que ens escampa la sal amb el tractor, el primer dia se li va
espatllar el tractor; feia una hora que funcionava i se li va espatllar; vàrem estar una hora
sense tractor; hi va haver gent que va col·laborar: els bombers ens varen trucar i van venir a
buscar sal a la brigada i també algun particular va venir a demanar sal... tot això és d’agrair,
perquè almenys, si ve la gent ajuda.
Es va fer el que es va poder; es va activar de seguida; amb la policia hi ha total coordinació: el
primer dia vàrem començar a sortir a les 9 i, per mala sort, a les 10 es va espatllar el tractor.
Quan has anat a desenganxar i has tornat a enganxar... suposo que tothom voldria que el
nostre carrer sigui el primer, però hi ha unes prioritats: un carrer conflictiu que és el que em
vas trucar tu Jordi des de Vic, el carrer Puigdeterrades, acaba la baixada al carrer de la
Diputació i era tot glaçat, però aquell no és dels primers carrers que fem; primer són totes les
vies principals de Torelló, a prop de les escoles, les voreres de les escoles, ... hi havia la
màquina, vàrem agafar part de la brigada, el taller d’ocupació... tothom hi estava treballant,
però no es pot treure tot de cop, s’ha de fer de mica en mica i, a més, la sal no és d’un efecte
immediat. Tenim avisat el mercat que cada setmana, el dimarts al vespre, si veuen que la
temperatura baixa ens tirin sal al vespre, perquè quan comenci a anar-hi gent a les sis del matí
ja estigui tou i no s’hagi glaçat. És tot el que podem fer.
Sr. Jordi Casals: Primer de tot aclarir que jo no demano pas que el meu carrer sigui el
primer.

Sr. Lluís Bassas: no, però hi ha gent que si.
Sr. Jordi Casals: Jo no parlo pas per aquesta gent; jo parlo amb la part final del que deies:
que l’actuació que és eficaç en qüestions de gelades és tirar la potassa abans, la nit
anterior; si nosaltres ja teníem aquesta alerta i sabíem que podia passar això, el que hem
reclamat, i per això parlàvem d’activar el pla, si el pla de nevades no té inserit el tema de
les glaçades, que es pogués fer i que es pogués activar un sistema de prevenció per a les
glaçades, que és molt perillós i m’has reafirmat que es va fer un cop la glaçada ja hi era.
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Sr. Jaume Vivet: Si, perquè tirar la sal abans també és dolent; les voreres reben molt i tot
pateix molt. Tècnicament ho desaconsellen.
Sr. Jordi Casals: Tècnicament, els tècnics segurament ja ho sabran; amb qui ho hem
comentat, diuen que el millor és tirar-la abans; vosaltres ho feu fer als comerciants; una
vegada ja va passar en la primera gelada i el que entenem és que s’han de millorar les
polítiques de prevenció en el que pot afectar la seguretat dels ciutadans de Torelló.

Sra. Cristina Sala: No sé si tu eres a Torelló el dia de la glaçada, perquè com ha dit en Santi,
caure quatre gotes i quedaven glaçades; com que no hi havia hagut humitat si que feia fred,
però no hi havia glaç i tot Torelló es va convertir en una placa de gel. Es va actuar tant bon
punt va passar això; igual que es va actuar l’any passat, perquè en la comparativa amb l’any
passat, el to m’ha semblat que no era el més adequat; l’any passat, el dia de Reis, hi va haver
una nevada i l’endemà, tot el poble es va despertar amb tots els carrers nets, tots els carrers
de Torelló, perquè molts professionals de Torelló, l’alcalde i alguns regidors, ens hi vàrem
passar tota la nit al darrere i, per tant, no he entès el to de la comparativa, o l’he malentès,
però t’asseguro que l’any passat, de molts ciutadans de Torelló l’equip de govern en vàrem
rebre felicitacions.
Sr. Jordi Casals: Si, ho has malentès, jo no m’he posat en la nevada; només dic que s’ha
de fer una actuació de prevenció com en les nevades, per a les gelades.
7.9
Moltes gràcies i per part meva, avui, dia dels Sants Innocents, espero que no hi hagi hagut
cap punt que hagi estat una innocentada, d’aquestes urgències i que tothom tingui un
bon any.

8/ INFORMACIONS:
SR. PERE BARTÉS:
8.1
Només desitjar un bon any a tothom.
SRA. CRISTINA SALA:
8.2
A més d’afegir-me als desitjos dels companys d’un bon any, heu trobat tots els regidors els
primers exemplars sortits de la impremta, del joc de Torelló; és un joc que hem impulsat
des de la regidoria de ciutadania activa i que hem tingut el suport de la Diputació de
Barcelona amb el programa Xarxa de Municipis.
Són, no les proves d’impremta, però si els primers exemplars; hem hagut de córrer per
poder-los tenir a l’hora del ple; veureu que les instruccions no són les definitives; bé, si que
són les definitives, però no el seu format.
La idea del joc participatiu no s’esgota amb l’edició del joc i amb la seva publicació; ja
veureu que la dinàmica és molt senzilla i hem volgut que fos el màxim torellonenca
possible. El joc ha estat dissenyat per en Pere Trabal i s’ha fet amb la participació de
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molta gent de Torelló, per elaborar les preguntes, que totes versen sobre diferents
aspectes de la vida de Torelló, de la història, però també de la història viva, del dia a dia
de Torelló, hem comptat amb la participació de persones a títol individual, d’entitats i
encara queda oberta la participació de qui vulgui per formular noves preguntes, perquè
pretenem que el paquet de preguntes es pugui anar ampliant.
Quina és la idea de difusió del joc? Aquest joc el vàrem plantejar des de la regidoria amb
una dualitat i en dues fases: una primera fase que és l’edició i la distribució del joc entre
totes les persones de Torelló que el vulguin, que es farà gratuïtament amb un preu
simbòlic, que ja aprofito per demanar-vos-el a tots els regidors, que sou els primers que el
teniu: el preu simbòlic és que tothom qui vulgui el joc faci una petita aportació dient-nos
què fa per Torelló, o què ha fet per Torelló, perquè la segona fase del joc participatiu, la
idea és fer un llibre, ja veurem amb quin format i amb quin acompanyament, que ens
pugui donar la foto de Torelló l’any 2010, la foto de tots els ciutadans de Torelló l’any 2010.
Aquesta és la idea de la segona fase d’aquest joc participatiu, insisteixo, amb l’afany que
es vagi ampliant almenys pel que fa a l’apartat de preguntes.
I desitjar un bon any, que us toqui el patufet, que fa recular altra vegada a la sortida, i
que hi gaudiu tant com hem gaudit fent-lo des de la regidoria.
SR. JAUME VIVET:
8.3
Desitjar un bon any a tothom i uns bons Reis. I que no glaci.
SR. LLUÍS BASSAS:
8.4
Com a informació no tenia cap tema concret, però si que vull desitjar-vos a tots un bon
any i que les coses us vagin bé.
SR. MARC FONTSERÈ:
8.5
Una informació de medi ambient: va menys de quinze dies que es van repartir els
compostadors de matèria orgànica a la gent de Torelló que va assistir a la xerrada i es va
interessar en obtenir-ne i van venir a la xerrada que vàrem organitzar a la sala d’actes de
Gestiomat i que els va sol·licitar, perquè no tots els presents el varen demanar.
A partir d’ara, amb aquest compostador a casa, els que el tinguem, amb el llibret
d’instruccions, en teoria podem realitzar-nos el nostre compost; a veure si funciona!
8.6
Una informació de promoció econòmica: de les reunions de la taula de crisi de la Vall del
Ges, Orís i el Bisaura, en va sortir la necessitat de donar suport a diversos serveis i així ho
vàrem demanar a la Generalitat. Dir-vos que el S.O.C., amb el seu programa de suport als
pactes territorials ens ha resolt la subvenció per contractar tres persones, per un període
de sis mesos; aquestes tres persones les destinarem al programa “anem per feina” que he
comentat abans; una altra persona que ajudi a gestionat l’escola forestal que té el
consorci de la Vall del Ges, Orís i el Bisaura –aquesta és per al territori- i una altra persona
per dinamitzar el teixit productiu.
I bones festes.!
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SRA. FLORA VILALTA:
8.7
En nom del grup socialista volíem desitjar un bon any a tothom; un any en què sapiguem
fer front als reptes que ens esperen i puguem seguir al servei dels ciutadans.
SRA. NÚRIA GÜELL:
8.8
JO us volia recordar que a les nou començava el concert de Nadal; ja no hi som a
temps, però bé.
8.9
I seguint amb l’ordre cronològic, bona entrada d’any i convidar-vos el dia 5, a l’arribada
dels Reis a l’estació, a les set del vespre, que estrenem carrosses; no hi ha hagut temps
d’acabar-les, perquè resulta que molts voluntaris eren carrossaires i altra feina tenen en
aquests moments, però el més gros està fet; són unes carrosses molt ben fetes, perquè a
diferència de les de carnaval –no vull dir que no estiguin ben fetes, si no que es
recobreixen de poliuretà i ja està- i poliuretà per unes carrosses de Reis no és possible,
perquè es va fonent i es va trencant i són unes carrosses amb molta feina darrere i des
d’aquí voldria donar les gràcies a tots els voluntaris i a la comissió de Reis, que ho han fet
possible i esperem que tot vagi bé i ens portin les coses.
SR. MANEL ROMANS:
8.10
Bon any a tothom i fins l’any vinent.
SR. MIQUEL FRANCH:
8.11
No voldria pas que tots els desitjos de bon Nadal i bon any que s’han donat continuï així,
però si que em sembla que és bo en aquests moments fer altres reflexions, que penso que
són importants: com bé sabeu, d’un any ençà la situació per a moltes famílies ha canviat,
precisament perquè hi ha hagut situacions complicades, hi ha hagut pèrdues de llocs de
treball, hi ha hagut pèrdues fins i tot de l’habitatge; penso que els esforços que hem de
saber fer les administracions públiques són destinar tots els recursos que puguem a
aquelles persones que puguin passar dificultats i és el que estem fent des de l’Ajuntament.
Jo voldria agrair que això no sigui objecte de cap discussió política el fet d’ajudar a les
persones amb necessitats i tots els grups a l’Ajuntament de Torelló, en tot moment han
manifestat aquest interès.
Per tant, el desig seria aquest: ja sé que no està a les nostres mans, però que les persones
que estan passant dificultats passin les mínimes possibles i que, per anar bé, aquestes
dificultats es puguin superar. Per part de l’Ajuntament hi farem tots els esforços necessaris i
desitjar a tothom, com heu dit tots els regidors i les regidores, que s’acabi l’any bé i que el
vinent s’iniciï bé i, principalment aquest desig per a totes les persones i famílies que tenen
aquestes dificultats en aquests moments. Moltes gràcies i fins el proper mes de gener.

El president dóna les gràcies als assistents i aixeca la sessió.
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Vist i plau,
L’ALCALDE,

EL SECRETARI,

