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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT EN
PLE, CELEBRADA EL DIA 25 DE GENER DE 2010:
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Òrgan:
Número:
Caràcter:
Data:
Horari:
Lloc:

Ple
01/2010
ordinari
25 de gener de 2010
de les 20:03 a les 22:00
Sala de plens de la casa de la vila

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

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

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

Regidor

Manel Romans i Sánchez

CiU

Secretària:
Interventora

Montserrat Freixa i Costa
M. Carme Urgell i Barris

No hi assisteix:
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1/ APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR:
1.1.- APROVACIÓ, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR:
S’aprova per unanimitat dels assistents i sense modificacions, l’acta núm. 12/2009,
corresponent a la sessió ordinària, celebrada el dia 28 de desembre de 2009.
2/ DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’ECONOMIA I HISENDA, RÈGIM INTERN I
SEGURETAT:
2.1.- APROVACIÓ D’UNA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ PRIVADA FESTIVAL
CINEMA DE MUNTANYA DE TORELLÓ:
ACORD:
L’Ajuntament de Torelló participa com a patró a la Fundació Privada Festival Cinema de
Muntanya de Torelló.
Que interessa procedir a modificar els estatuts d’aquesta Fundació per adaptar-los a la
Llei 4/2008 de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones
jurídiques que ha derogat els articles 1 a 50, així com l’article 53, les disposicions
addicionals, les disposicions transitòries i la primera disposició final de la Llei 5/2001, de 2
de maig, de fundacions.
A proposta del regidor d’Hisenda i vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa
d’Economia i Hisenda, Règim Interior i Seguretat, el ple de l’Ajuntament, per unanimitat
dels assistents, acorda:
Primer.- Aprovar la modificació dels estatuts de la Fundació Privada Festival Cinema de
Muntanya de Torelló d’acord amb la proposta que consta a l’expedient.
Segon.- Facultar a l’alcalde-president de l’ajuntament de Torelló per signar qualsevol
document que es derivi d’aquesta modificació estatutària.
Tercer.- Exposar al públic durant 20 dies a través d’edictes que s’inseriran al BOP i al tauler
d’edictes de l’ajuntament per tal que qualsevol persona presenti les al·legacions i
reclamacions que consideri pertinents.
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Quart.- Notificar el present acord a la Fundació Privada Festival Cinema de Muntanya de
Torelló.
VOTACIÓ:
S’aprova per unanimitat dels membres assistents.
2.2.- APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST, LA PLANTILLA DE PERSONAL I LA RELACIÓ DE
LLOCS DE TREBALL PER AL 2010:
ACORD:
Vist que l’Alcalde de l’Ajuntament ha elaborat el pressupost per a l’exercici 2010.
Vist que la interventora habilitada i la secretària accidental de l’Ajuntament han emès els
informes que figuren a l’expedient.
Vist que el pressupost conté la documentació i els annexos previstos al Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals.
Vist que en la tramitació dels pressupostos s’han seguit els requisits exigits per la legislació
vigent, i els pressupostos dels organismes i empresa que l’integren els han proposat
prèviament els òrgans competents, conformement als seus estatus o al document
fundacional.
Vist que la tramitació i aprovació del pressupost s’ha de fer de conformitat amb els
articles 162 i 171 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; els articles 2 a 23 del RD 500/90 i els
articles 3, 19 i 22 d ela Llei 18/2001, de 12 de desembre, general d’estabilitat
pressupostària, a proposta de l’Alcalde, i vist el dictamen favorable de la Comissió
Informativa d’Economia i Hisenda, Règim interior i seguretat, el Ple de l’Ajuntament, per
majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, acorda:
Primer.- APROVAR el pressupost general per a l’exercici 2010, el qual, resumit per capítols i
per a cadascun dels corresponents organismes i empresa que l’integren, és el següent:

INGRESSOS

Pressupost
de l’entitat

Pressupost
del
Patronat
Municipal
del Teatre
Cirvianum

Pressupost
del Patronat
de la Ràdio
Municipal
de Torelló

Pressupost Estat
de
de
la consolidació
Societat
Municipal
Gestiomat
S.L.

A) OPERACIONS
CORRENTS
1. Impostos directes
2. Impostos indirectes
3. Taxes i altres ingressos

5.282.306,41

0,00

0,00

0,00

5.282.306,41

176.239,85

0,00

0,00

0,00

176.239,85

3.367.109,72

75.006,00

10.000,00

0,00

3.452.115,72
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4.Transferències corrents

3.037.424,96

141.600,00

123.531,50

57.789,45

3.117.283,29

5. Ingressos patrimonials

28.324,31

7.000,00

0,00

5.757,72

41.082,03

0,00

0,00

0,00

0,00

1.152.946,39

0,00

6.200,00

0,00

1.152.946,39

8. Actius financers

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9. Passius financers

4.073.796,95

0,00

0,00

0,00

4.073.796,95

223.606,00

139.731,50

63.547,17

17.295.770,64

Pressupost
del
Patronat
Municipal
del Teatre
Cirvianum

Pressupost
del Patronat
de la Ràdio
Municipal
de Torelló

B) OPERACIONS DE
CAPITAL
6. Alienació d’inversions
reals
7. Transferències de
capital

INGRESSOS TOTALS

DESPESES

0,00

17.118.148,5
9

Pressupost
de l’entitat

Pressupost Estat
de
de
la consolidació
Societat
Municipal
Gestiomat
S.L.

A) OPERACIONS
CORRENTS
1. Despeses de personal

4.483.591,69

0,00

116.613,60

56.197,17

4.656.402,46

2. Despeses en béns
corrents i serveis

4.068.261,86

219.190,72

16.467,90

7.350,00

4.311.270,48

221.297,07

1.695,00

450,00

0,00

223.442,07

1.194.893,67

2.720,28

0,00

0,00

954.551,33

6.426.749,40

0,00

6.200,00

0,00

6.432.949,40

17.200,00

0,00

0,00

0,00

11.000,00

3.000,00

0,00

0,00

0,00

3.000,00

703.154,90

0,00

0,00

0,00

703.154,90

3. Despeses financeres
4.
corrents

Transferències

B) OPERACIONS DE
CAPITAL
6. Inversions reals
7. Transferències de
capital
8. Actius financers
9. Passius financers
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DESPESES TOTALS

17.118.148,5
9

223.606,00

139.731,50

63.547,17

17.295.770,64

Segon.- ELABORAR un pla economicofinancer de conformitat amb l’article 22 de la Llei
18/2001, de 12 de desembre, general d’estabilitat pressupostària, en el termini dels tres
mesos següents a la seva aprovació definitiva. Aquest pla serà sotmès a l’aprovació del
Ple de la corporació ja que el pressupost general no compleix l’objectiu d’estabilitat
pressupostària
Tercer.- APROVAR la plantilla de personal que es detalla a continuació:
PLANTILLA DE PERSONAL DE L’AJUNTAMENT DE TORELLÓ

Habilitació de Caràcter
Nacional

Intervenció

-

Administració General

Tècnica
Gestió
Administrativa
Auxiliar
Subalterna

Superior

Tècnica

Diplomada
Auxiliar

Comeses
especials

Administració Especial

Serveis
Especials

Policia
Local

Personal
d’Oficis
2. Personal laboral de caràcter permanent o fix

CATEGORIA
Secretari

A1

1

1

Interventor

A1

1

1

-

A1
A2
C1
C2
E

1
1
18
0
0

1
0
2

Titulats
superiors
Tècnics de
grau mig
Auxiliars
tècnics
Titulats
superiors
Diplomats
Tècnics
especialistes
Auxiliars
tècnics
Inspector
Sotsinspector
Sergent
Caporal
Agent
Operari

A1

1

0

A2

3

1

C1

1

0

A1

1

0

A2
C1

0
1

0
0

C2

1

1

A2
C1
C1
C2
C2
C2

1
0
2
4
18
1

0
0
1
1
6
0

Amortitz.

CLASSE
-

Vacants

SUBESCALA
Secretaria

Places

ESCALA

Grup

1. Personal funcionari

1

Vacants

A2
A2
C2
C1
A2
A2
A2
A2
A2
A2
C2

3
2
2
1
1
1
1
1
1
2
1

1
1
1
0
1
1
1
1
0
1
0

C1
C2
C1
C1
E

1
1
1
3
4

1
0
1
0
1

E
E
C2
C2
A2
E
C2
C2
E
E
A2
A2
A2
A2
A2
C2
A2

1
4
1
1
1
4
3
1
3
5
1
1
1
1
1
1
1

0
1
0
0
0
0
1
0
1
0
1
1
1
1
1
1
1

Amortiz.

Places

Denominació de la plaça
Treballador/a Social
Educador/a Social
Treballador/a familiar
Educador/a de carrer
Mediador/a (mitja jornada)
Tècnic en diversitat i ciutadania
Tècnic en economia i desenvolupament local
Tècnic en desenvolupament comunitari
Tècnic/a d'educació
Tècnic/a de cultura
Animador/a joventut (lloc a extingir grup C2 i passa a
C1)
Coordinador/a d’infància i joventut
Responsable punt d’informació
Responsable comunicació i informació
Auxiliar de biblioteca
Ajudant de neteja de les dependències municipals (1
parcial)
Encarregat manteniment instal·lacions educatives
Porter-conserge instal.lacions educatives
Encarregat manteniment instal·lacions esportives
Coordinador de pavelló
Tècnic d’esports
Conserge-neteja instal.lacions esportives
Socorristes/ monitors
Encarregat/da d’obres
Oficial de 1 a
Oficial de 2 a
Tècnic/a d’ocupació
Tècnic/a d’empresa
Tècnic/a de promoció econòmica
Tècnic de formació pel treball
Agent socioeducatiu
Auxiliar Administratiu/iva
Coordinador/a del PTT

Grup
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1

1

1

3

Vacants

E
E

2
1

2
1

C2
A2
A2

4
1
1

4
1
1

Amortitz.

Places

Denominació de la plaça
Taquiller/neteja piscines d’estiu (3 mesos)
Operari manteniment piscines d’estiu (3
mesos)
Socorrista de les piscines (3 mesos)
AODL de cultura
Coordinador/a del Pla de barris

Grup

3. Personal laboral de caràcter no permanent

Fins octubre-10
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Vacants

A

1

0

Amortitz.

Places

Denominació de la plaça
Assessor d’organització i
projectes

Grup

4. Personal eventual

PLANTILLA DE LA SOCIETAT LIMITADA GESTIOMAT

Vacants

Subrogació
Ajuntament

Coordinador del PTT (lloc ocupat amb personal laboral
temporal)
Auxiliar administratiu/va

Places

Denominació de la plaça
Tècnic/a en Ocupació
Coordinador/a en Formació d’Adults
Coordinador/a en Formació bàsica
Gerent
Auxiliar neteja dependències (jornada parcial)
Tècnic/ de promoció econòmica (ocupat per un AODL)

Grup

1. Personal laboral de caràcter permanent o fix

A2
A2
A2
A2
E
A2

1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
1

1
1
1
1
1
1

A2

1

0

1

C2

1

0

1

PLANTILLA DEL PATRONAT MUNICIPAL DE RÀDIO

Places

Vacants

C1
C1

1
2

1
2

Places

Vacants

C1

2

1

Amortitz.

Grup

Denominació de la plaça
Responsable de la ràdio
Ajudant de la ràdio

Grup

1. Personal laboral de caràcter permanent o fix

Denominació de la plaça
Ajudant de la ràdio (jornada de 20 hores)

Amortitz.

2. Personal laboral de caràcter no permanent

Tercer.- APROVAR les bases d’execució del pressupost i la relació dels llocs de treball que
consten a l’expedient.
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Quart.- EXPOSAR el pressupost 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 quinze dies hàbils,
durant el qual els interessats podran presentar-hi reclamacions.
L’aprovació inicial del pressupost general es considerarà definitiva si no es produeixen
reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor en
l’exercici al qual es refereix, quan s’hagi complert el que disposen l’article 112.3 de la
Llei 7/85 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 169 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.
INTERVENCIONS:
SR. MIQUEL FRANCH:
Tal com hem fet cada any en l’aprovació dels pressupostos, en primer lloc donaré la
paraula a la interventora, perquè ens faci una exposició tècnica dels pressupostos; a
continuació cediré la paraula al regidor d’hisenda i, a continuació, a tots els grups
municipals.
SRA. CARME URGELL:
Aquest pressupost 2010, tal com ha especificat la secretària està format pel del propi
Ajuntament, els dos organismes autònoms –patronat del teatre i patronat de la ràdio- i de
la societat limitada municipal que, com sabeu, només fa referència als dos primers mesos,
perquè després deixarà d’existir com a societat limitada i tot el personal passarà a ser
subrogat per l’Ajuntament.
El pressupost es presenta anivellat i tal com ha especificat també la secretària, no
compleix amb la Llei d’estabilitat pressupostària i, per tant, caldrà fer un pla econòmic
financer.
SR. PERE GALOBARDES:
Bona nit.
Avui presentem per a la seva aprovació un pressupost de poc més de 17 milions d’euros i,
per tant, amb una reducció més que significativa en relació al pressupost de l’any passat.
Aquest pressupost inclou totes les aportacions que aquest Ajuntament fa a diferents
consorcis, fundacions i associacions dels quals forma part. Enguany ens hem trobat amb
una situació en què hi ha una reducció considerable dels ingressos; en el cas de Torelló,
bàsicament dels ingressos provinents de la participació en els ingressos de l’Estat i, per
tant, aquest 2010 ens trobarem en una situació, que serà una prolongació del 2009,
segurament més agreujada; per aquest motiu, l’ajuntament ja durant tot l’any, ha anat
aplicant un programa d’austeritat i reducció de la despesa, que hem incrementat en el
moment en què hem anat tenint constància que els ingressos se’ns veurien reduïts. Tot i
així, a més, durant el 2009, vàrem haver de pressupostar i prendre un seguit de mesures
importants per pal·liar els efectes de la crisi, en temes socials i assistencials. Tot i així, com a
bona notícia, hem de dir que gràcies al FEIL s’ha generat una ocupació temporal als
voltants d’unes 70 persones.
Amb aquest pressupost, nosaltres pretenem garantir la prestació de tots els serveis i el
manteniment adequat i el desenvolupament dels nous equipaments i infraestructures que
Torelló de 2010 necessita. Per tant, estem davant d’un dels pitjors escenaris que hi ha
hagut, per la reducció en la confecció del pressupost i, per tant, la metodologia per fer el
pressupost enguany ha estat un xic diferent. Tots els serveis, encapçalats pels seus regidors
han fet una revisió profunda de la seva activitat, han analitzat els costos, tant de
producció com de prestació dels serveis, per tal de reassignar de manera prioritària els
recursos disponibles; això no s’ha fet solament des de la vessant política; s’ha fet des de la
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vessant tècnica i, per tant, s’ha fet una aproximació de la despesa, tant per parts dels
tècnics com dels polítics, per tal de fer quadrar la despesa amb els ingressos previstos.
El que hem fet, hem intentat aconseguir una priorització a l’hora d’assignar els recursos
disponibles. Aquí no s’acaba; aquí s’inicia i continuarà aquest sistema de treball per tal
que disposem de la màxima informació per anar prenent en cada moment les decisions
que facin falta.
Pel que fa al pressupost d’ingressos, hem seguit aplicant criteris de rigor i de prudència;
hem seguit aplicant el pla d’austeritat i hem tingut com a eix, el fet de poder garantir les
necessitats socials i educatives, prioritàries en el nostre municipi. Hem revisat i hem
desenvolupat el pla d’inversions i, lògicament, hem tingut en compte totes les operacions
que el FEOSL 2010 ens permet complementar aquest pressupost.
El pressupost està equilibrat i, per tant, la despesa és inferior a la de l’any passat.
Presentem un pressupost en què tenim els ingressos inferiors i, per tant, la despesa ha de
ser inferior.
Quins serveis hem prioritzat? Hem prioritzat els recursos necessaris per als habitatges
públics que gestionarà l’Ajuntament; posarem en funcionament el banc d’aliments,
conjuntament amb Creu Roja i Càritas; hem potenciat i potenciarem el servei d’ajuda a
domicili, el projecte més a prop de la gent gran i el manteniment dels recursos a les
entitats i associacions d’àmbit social. En temes educatius, hi ha el manteniment del Pla
d’acció educativa, la posada en funcionament –prevista per l’últim trimestre d’aquest
any- de la nova llar d’infants i la millora dels projectes educatius a les escoles i de les
AMPA. Hem prioritzat, també, el foment de l’ocupació i la promoció econòmica. De fet,
el pas treballat des de fa molt temps en l’àrea de promoció econòmica, integrant dins de
l’Ajuntament el que fins ara era Gestiomat, va en aquest sentit; per tant,
complementarem, a més, econòmicament els plans d’ocupació; formarem part de la
constitució de l’agència d’ocupació d’Osona; treballarem per augmentar la formació
ocupacional, per complementar les accions via pactes territorials, per posar en
funcionament l’empresa d’inserció laboral i, lògicament buscarem sinergies i treball en
conjunt amb el sector privat per a la generació de noves activitats econòmiques.
El pressupost d’inversions, per altra banda, continua amb l’eix marcat que es va dissenyar
als inicis de 2008mi que lògicament hem complementat amb la possibilitat del FEIL 2009 i
amb el FEOSL 2010. Com finançarem les inversions? Un 30% venen amb subvencions
d’altres administracions, Generalitat, Diputació, Ministeri de Cultura; un 18% vindran a
través de quotes urbanístiques; i un 52% amb accés a crèdit; el 50% d’aquest 52% -val la
pena dir-ho, perquè la notícia surti correcta- correspon a un préstec que suporta
l’empresa prestadora de serveis, en aquest cas per a la potabilitzadora d’Osona nord, no
tot és endeutament de l’Ajuntament. En què invertirem aquests diners? Hi ha un llistat en
què consten actuacions en què intervenen recursos provinents del pressupost de
l’Ajuntament i també els que tenim provinents del FEDER: hi haurà la remodelació i
posada de gespa artificial al camp de futbol. La millora i conservació d’espais protegits;
la recuperació i rehabilitació d’espais fluvials; la llar d’infants La Cabanya; ‘acabament
de l’equipament local per entitats a la plaça Nova. També, gràcies al FEOSL, avançarem
en els sistemes d’informació per a tràmits principals o, dit d’una altra manera, en la
digitalització dels expedients; es condicionarà l’oficina d’habitatge que preveu el pla de
barris; es farà la nova rehabilitació de la plaça Nova; continuarem per acabar els
aparcaments del carrer Sant Josep i carrer Sant Antoni; hi haurà el projecte constructiu
del marge esquerre del riu Ter; l’ampliació del tanatori municipal; la construcció de la
potabilitzadora d’Osona nord i Voltreganès; hi haurà de finalització i presentació del pla
de mobilitat; es farà la presentació del projecte de rehabilitació del club i es farà una
presentació del nou projecte de Can Parrella.
Però aquí no s’acaba, perquè lògicament no n’hi ha prou amb les inversions que amb els
recursos i les possibilitats del propi municipi podem fer, si no que una bona gestió amb
altres administracions, buscant complicitats, ens dóna lògicament un resultat que es
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podran dur a terme a Torelló; s’ha treballat correctament, tant amb la Generalitat, com
amb la Diputació, com amb el Consell Comarcal. Per tant, acabats i previstos ara, hi
haurà els condicionaments dels accessos i la mobilitat de la carretera de Conanglell i els
carrers Montesquiu i Bonavista; hi haurà l’inici de les obres de la nova escola institut Marta
Mata; l’acabament dels habitatges de promoció pública que s’estan fent al Castell;
l’acabament dels habitatges dotacionals per a la gent gran a La Carrera; una actuació –
entenem molt necessària- que és l’eixamplament del pont de l’avinguda del Castell, que
assegurarà i garantirà la seguretat dels vianants; l’inici de la urbanització de les obres del
mas Les Vinyes II, i l’inici de les obres de la residència comarcal al pla Parcial La Creu I. Per
tant, de buscar complicitats, de treballar conjuntament amb altres administracions,
sumant, el benefici és per a tots. És per això que aquest pressupost dóna resposta a les
principals necessitats i reptes que té Torelló en aquest 2010; proposa mesures per reforçar
la resposta de l’impacte social i econòmic de la situació actual, garantint la cohesió
social i aprofitant l’efecte generador de llocs de treball que tenen les inversions
projectades; millora, gràcies a les inversions previstes, la qualitat de vida i el benestar de
les persones i posa les bases, perquè Torelló pugui liderar la propera etapa de
desenvolupament i rellançament econòmic.
Per tant: en aquest pressupost hem buscat, per una banda, la reducció de la despesa
ordinària, perquè en aquests moments s’ha de fer, buscant la reducció de les despeses
supèrflues, innovant, plantejant noves maneres de fer, buscant eficiència i l’aprofitament
de tots els recursos. Ena quest pressupost hi ha un clar recolzament a les polítiques socials,
educatives, i de promoció econòmica del municipi, ja sigui amb recursos propis, d’altres
administracions o aprofitant els projectes d’inversió per al desenvolupament econòmic
del nostre municipi. Buscant, com sempre, la complicitat de tothom.
Adequació del pressupost a la nova realitat: menys ingressos, menys despesa; creiem que
és la millor manera per preparar Torelló quan els primers símptomes de superació de la
crisi siguin evidents. És un pressupost per tocar de peus a terra.
Tot i així, no renunciem a uns serveis públics de qualitat per a tots i totes els torellonencs i
torellonenques; així, aquest pressupost segueix els mateixos criteris i les línies estratègiques
dels darrers anys, ampliats després del pacte de govern que ha portat tants resultats i
progrés a tots els ciutadans de Torelló de manera ben palpable. Un projecte de poble
amb futur, amb optimisme, amb ganes de continuar aportant progrés i benestar els
ciutadans i ciutadanes de Torelló com demostra el compromís de l’Ajuntament amb el
pla de barris com a referència i amb noves actuacions, amb ganes de fer front als nous
reptes que els propers anys tindrem. Un pressupost amb un nou contingut polític, per
continuar reivindicant la nostra posició en la comarca, la nostra participació activa en el
progrés d’Osona des de Torelló.
SRA. MONTSE AYATS:
Bon vespre.
Sens dubte, com apuntava el regidor i de fet és un tema que és sobre la taula
constantment, aquest és un any difícil per a moltes persones; ho és també per a moltes
famílies, per moltes empreses i també ho és per als ajuntaments, que veiem com
disminueixen els ingressos per activitats com l’IAE –per posar un exemple- com a
conseqüència de la crisi, perquè com deia el regidor els ingressos provinents de l’Estat
també disminueixen i perquè continuem sovint els ajuntaments assumint serveis que no
compten amb el finançament corresponent del nostre govern. Des d’aquest punt de
vista, des de Ciutadans del Ges Iniciativa, de ben segur estem convençuts que
l’elaboració del pressupost d’aquest any no ha estat una tasca fàcil; estem convençuts i
ho reconeixem i per això, probablement –des del nostre punt de vista- hauria estat bé
que l’equip de govern format pels regidors i regidores del PSC i de Convergència, hagués
compartit el procés d’elaboració amb uns criteris clars i definits amb la resta de grups,
però, com sempre, ha preferit anar al seu aire i deixar que els grups haguéssim d’anar
descobrint o interpretant quines eren les intencions d’aquest equip de govern. Per això,
deia, probablement hauria estat bé que les polítiques i els pressupostos dels darrers anys
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no haguessin estat continuistes ni encaminats a continuar tapant forats, si no definir i
planificar polítiques que ara ens fossin útils per afrontar la crisi. Per això, probablement,
també hauria estat bé –ens sembla- deixar de presumir en aquests darrers anys
d’increments que després no han estat reals i tampoc parlar de romanents de tresoreria
que ens sembla que no han servit per assentar les bases per afrontar la situació actual.
Però aquest ha estat i és l’estil d’aquest equip de govern; un estil que es repeteix
constantment, tant si l’equip de govern és d’un sol color com, en aquest cas, bicolor o
format per dos grups. Des d’Iniciativa ciutadans del Ges altra vegada volem manifestar
sense que això sigui l’argumentari del nostre vot en el pressupost, que hem hagut de
tornar a acabar l’any sense tenir un pressupost, amb uns problemes afegits, aquest any, i
és que hi ha un canvi en el Pla general comptable, que farà que la feina s’hagi de
duplicar i que, a més, com ha manifestat la interventora no es compleix l’estabilitat
pressupostària i, per tant, caldrà elaborar urgentment un pla d’estabilitat pressupostària,
la qual cosa voldrà dir afegir més feina a uns tècnics i unes tècniques que com sabem –ja
ha anat sortint aquí- ja van força saturats.
Des del nostre punt de vista caldria que l’alcalde recordés els comentaris que feia en
aquesta sala de plens quan ell era a l’oposició i es produïen situacions com aquesta; però
bé, entrem a parlar dels continguts del pressupost: hem parlat d’increments, de
decreixements, però des del nostre punt de vista, del que s’hauria de parlar és de
polítiques, perquè al cap i a la fi, a l’Ajuntament, els partits hi som per fer política. El
pressupost que presenta el nostre Ajuntament any rere any, la manera de presentar-lo i
d’explicar-lo és sobretot un pressupost de gestió; és un pressupost de números –
evidentment els pressupostos són de números- però d’uns números que al nostre entendre
haurien de traduir o traslladar unes determinades polítiques; si fos així, la voluntat d’aquest
equip de govern, parlaríem de projectes, de programes, d’objectius, d’usuaris i en canvi,
any rere any, presentem grans partides que després cal anar desgranant o que el regidor
o la regidora de torn decideix sota el seu criteri a què els destina.
Des del punt de vista d’Iniciativa ciutadans del Ges aquest és un pressupost que mirat per
sobre i de manera genèrica, però també entrant en detalls, ens fa pensar, malgrat el que
s’hagi dit en les notes de premsa i en les manifestacions del regidor d’hisenda, que l’equip
de govern vol continuar fent allò que va fer l’any 2009, sense haver valorat si cal continuar
fent-ho i, a sobre, en algunes ocasions –i ens sembla especialment preocupant- l’única
cosa segura és que l’equip de govern el que vol és dedicar-hi menys recursos, sigui
possible o no sigui possible: un 20% menys del que hi dedicàvem l’any passat. Un exemple
clar, en aquest sentit, el tenim en la neteja del municipi, de la qual parlarem més
endavant.
Un pressupost, deia, que d’altra banda, des del nostre punt de vista és incapaç de donar
sortida a demandes i situacions que s’arrosseguen des de fa temps. Un pressupost, deia,
basat en quadrar els números i en tapar forats. Un pressupost únicament de gestió; un
pressupost que reflecteix el tarannà del regidor d’hisenda quan l’any passat ens deia que
ell seria menys polític i més pràctic; un pressupost, en definitiva, que sovint ens fa pensar
que potser n’hi hauria prou amb els tècnics.
Dit això, que és una introducció, des del nostre grup anirem acompanyant les afirmacions
que hem fet amb exemples de les diferents regidories, amb el benentès que tal com està
estructurat el pressupost serà com el comentarem, i tot i que ens agradaria –com deia
abans- parlar de projectes i de polítiques, haurem de parlar d’actuacions concretes:
En el cas concret de la regidoria de cultura, ens agradaria que algú ens expliqués com
queda reflectit el famós pla de cultura que es va aprovat fa un temps i, de fet, ens
agradaria que els regidors i les regidores d’aquesta sala ens expliquessin com queden
reflectits els plans de joventut, els d’igualtat d’oportunitats o el PAES, per posar alguns
exemples.
Al pressupost, podem comprovar que es manté el lloguer del casal parroquial; això deu
voler dir que es mantindran les entitats que hi ha actualment, i la ràdio, allà i que, per tant,
aquest 2010 no aniran a l’antic CAP amb les obres del qual ens hem gastat uns quants
diners. Per posar alguns exemples, la partida per a l’adquisició de premsa i llibres cada
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vegada és més baixa; això a banda d’incomplir un acord amb la Diputació va en
detriment de la qualitat del servei i, quan a vegades es parla d’ampliar la biblioteca,
potser el que hauríem de fer és pensar com la dotem correctament d’aquells serveis
bàsics. Per posar un altre exemple vinculat amb la cultura, encara que la inversió en el
seu moment era a urbanisme, és el tema del sostre de la biblioteca: se suposa –o almenys
no ho hem sabut veure aquest tema en el pressupost del 2010-; és un tema que
s’arrossega des de la construcció, que dificulta la qualitat del servei, que ha comptat
amb el compromís en públic de resoldre-ho, però que anem amb falses promeses i
solucions imminents que a l’hora de la veritat no arriben.
Pel que fa a la regidoria d’esports, hem observat en aquesta regidoria i en altres, que
s’han rebaixat els imports de comunicacions telefòniques; en algunes ocasions, a més, de
manera considerable; ens agradaria que se’ns expliqués què s’ha fet o què es farà per
aconseguir-ho: limitarem les trucades? Bé, en època de crisi probablement cal atendre –
com es deia- més àmbits ciutadans, cal buscar recursos i, per tant, ens agradaria saber si
això només s’ha posat per quadrar els pressupostos o perquè hi ha al darrere una política
decidida per resoldre aquest tema. Aprofitem, parlant de la regidoria d’esports, per parlar
de les transferències a entitats o institucions: és una partida que surt a totes les regidories;
el comentari el fem aquí, però serveix per a totes: no estem d’acord amb el criteri que
s’ha aplicat; una baixada lineal del 20% a la majoria de regidories, excepte com s’ha
manifestat, a les entitats que tenen relació amb educació i amb benestar social. Des del
nostre punt de vista, això no és fer política de debò; això és gestionar... fer política vol dir
valorar, establir prioritats, valorar què fa cada entitat i què aporta al poble i, a partir
d’aquí decidir si cal mantenir, augmentar o disminuir –potser n’hi ha que se’ls ha de
disminuir encara més- l’aportació de l’Ajuntament. Probablement el treball seriós i
aprofundit amb les entitats ens permetria continuar fent activitats que ara haurem de
renunciar, però que fetes a través de les entitats podríem continuar fent. Per tant,
nosaltres no compartim aquest criteri que s’ha aplicat de baixada lineal d’un 20% a la
majoria d’entitats del nostre poble.
Pel que fa a la regidoria de joventut i infància, en el títol encara parla de programes
d’igualtat, quan aquests temes de programes d’igualtat, des de fa temps els porta –al
nostre entendre, i com s’ha dit aquí- la regidoria de benestar social. En el pressupost de
joventut, d’un pressupost total de 48.400 € -no inclou el personal, evidentment- se’n
destinen 18.000 € a subministrament i manteniment, dels quals, 10.800 € van al club; ens
agradaria saber per fer-hi què? D’això, jo crec que no en podem dir revisió profunda o
revisió amb criteris d’eficiència.
D’altra banda, és simbòlic, però també volem deixar-ne constància: com podem parlar i
dir que hem revisat a fons el pressupost, quan algú s’ha dedicat a posar que publicitat i
propaganda de joventut –em sap greu que no hi hagi el regidor- s’ha dotat amb 40,64€;
això vol dir senzillament que s’ha aplicat una reducció automàtica, perquè al pressupost
de l’any passat era de 50 €. No estem parlant d’una partida significativa per import, però
si d’una manera de veure el pressupost.
Nosaltres considerem que cal analitzar les prioritats; ens sembla que això no s’ha fet, tal
com s’ha manifestat i en el cas concret del festus, celebrem que finalment es mantingui
una partida; esperem que es treballi per aconseguir els recursos i sobretot si tenim en
compte que hi ha una colla de gent disposada a fer un festus d’acord amb les
dimensions i amb els recursos que hi hagi; per tant, entenem que hem de valorar aquest
esforç que fan les persones que han tirat endavant aquest festival i que hem de ser
capaços de donar-hi resposta.
Pel que fa a la regidoria de salut pública i benestar social, pensem que seria bo que es
traguessin un seguit de despeses de funcionament i manteniment de l’àrea, per tenir clar
quines són les partides que realment destinem a benestar social; ens sembla que la
dotació per fer front a les situacions de persones o famílies sense aliments o sense
possibilitat de fer front als serveis bàsics de llum, aigua, ... serà insuficient, com
malauradament ja ho va ser i així ho vàrem dir, en el pressupost de l’any passat. Ens
agradaria saber per què la partida de teleassistència es rebaixa en 5.000 € i algunes altres
despeses també.
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Pel que fa a la regidoria d’educació, hem pogut comprovar que continuem mantenint i
pagant el lloguer del carrer Orís; això entenem que vol dir que per no sé quantes vegades
l’escola d’arts plàstiques es quedarà al mateix lloc i que al setembre no es podrà
traslladar a la segona planta de l’edifici del museu de la torneria. En aquest cas, la
regidoria d’educació, la partida de transferències a institucions és una partida molt gran,
que inclou molts conceptes i, per tant, és difícil d’opinar amb coneixement de causa,
però ens hauria agradat poder conèixer de debò no amb una explicació superficial dels
nous criteris que regiran les subvencions a les AMPA i no pot ser de cap de les maneres –
per posar un exemple- que el gerent de la nostra escola de música ens costi 20.300 €
anuals, per posar només dos exemples de criteris que no compartim.
Pel que fa a la regidoria de comerç i turisme, té un pressupost que ratlla el ridícul i l’hem
continuat disminuint en un moment que, tant el comerç necessita el suport, com el
turisme pot ser una font d’ingressos, al nostre parer, per a la població.
Pel que fa a la regidoria de promoció econòmica i medi ambient, és molt difícil establir
comparatives; estem parlant d’un any en què una part és gestiomat i l’altra és promoció
econòmica, però fent els comptes de manera a grans trets, ens sembla que aquesta
regidoria tindrà menys pressupost i no ho podem entendre en una època en què es
contradiu clarament amb una situació de crisi. No hem sabut veure els costos que ens
estalviarà que Gestiomat sigui part de l’Ajuntament i, per posar un exemple, el museu de
la torneria amb 60.000 € se suposa que només podem mantenir el funcionament tal com
el tenim en aquests moments; potser val la pena que ens asseguem, en parlem i
prenguem una decisió valenta que desencalli, aparqui o... que d’alguna manera
prenguem decisions sobre aquest projecte i el nom de medi ambient és ben testimonial:
aquest any ja no caldrà ni que eliminin les partides que normalment es deia que es
destinarien a campanyes de sensibilització de recollida de deixalles –per posar un
exemple- perquè ja no s’hi han inclòs.
A la regidoria d’informació, nosaltres no criem que haguem de continuar mantenint les
quotes a l’Associació de municipis i a la Federació de municipis; estem parlant d’una xifra
simbòlica, de 2.300 o de 2.700 euros, però no té cap mena de sentit que continuem
mantenint ser a les dues associacions.
Pel que fa a la regidoria de seguretat ciutadana i de mobilitat, altra vegada continuem
parlant de nous locals i noves dependències i ja fa un temps que les vàrem inaugurar i per
això valdria la pena que també actualitzem els conceptes.
I pel que fa a les regidories d’urbanisme, obres i serveis, món rural, posarem només un
parell d’exemples: d’una banda el tema dels manteniments dels contenidors que ni tant
sols s’esmenta i, per a nosaltres, una partida que simbolitza una mica un problema de
fons que tenim com a municipi, en els darrers anys, Torelló, com tots els pobles de la
comarca, ha experimentat un creixement molt important. Per tant, la superfície del nostre
poble que cal il·luminar, que cal mantenir, que cal netejar, és cada vegada més gran. Si
sortim al carrer qualsevol dia, veiem elements i espais públics que demanen majors
inversions en manteniment i majors inversions en neteja. Des del nostre grup, des
d’Iniciativa Ciutadans del Ges ho hem denunciat en diferents ocasions i la resposta de
l’equip de govern és rebaixar la partida que s’hi destina; la veritat és que ens agradaria
que algú ens expliqui com es menja això? Com es pot pretendre reduir costos en una
situació com la que comentem? És a dir, que hem previst que ara només farem la neteja
cada x dies? Quina és, com plantegem o, no ens cansem de repetir, que no pot ser de
cap de les maneres que a la situació que arrosseguem al nostre municipi no es busqui
una solució.
Nosaltres, en les regidories d’urbanisme i de serveis, també creiem que és fonamental que
al costat de les grans inversions i dels nous edificis, que després s’han de mantenir i que
hem de preveure com els mantenim, al costat de tot això hi ha d’haver un manteniment i
una neteja adequat, diari, que fa que el fet de ser i de viure a Torelló és més agradable,
però també invita els ciutadans a utilitzar tots aquests espais públics.
Sobre el FEOSL, ja en parlarem al ple en què es discuteixin les propostes que s’hi
presenten; nosaltres no compartim algunes de les propostes que es van incloure en el
primer pressupost; nosaltres entenem que aquest és un projecte per a crear ocupació i ha
de ser la base, així ens ho vàrem creure, així ho hem entès i així ho vàrem recolzar en el

14

primer FEIL, però entenem que algunes de les propostes que es presenten, com la de la
gespa artificial, no segueixen aquests criteris. Però en tot cas, com que finalment no es
poden incloure en el pressupost, ja en parlarem en el ple en què discutim aquest tema.
Pel que fa a les grans inversions, des del nostre punt de vista continuem sense ser realistes,
com no ho vàrem ser quan aprovàvem el pressupost del 2009 ja ho vàrem manifestar i
només cal que algú es dediqui a contrastar la llista d’inversions que l’alcalde ens va anar
enumerant i comprovar que algunes d’elles tornen a sortir aquest any i d’altres han
desaparegut. Algunes d’elles tornen a sortir? La plaça Nova o el carrer de la Pau, per
posar dos exemples, i han desaparegut la plaça Segimon Serrallonga, la geotèrmica a
Gestiomat, la revisió del pla general, ...
La resta, pel que fa al teatre Cirvianum, ràdio ona i Gestiomat, si que ens agradaria
destacar: en el cas del teatre Cirvianum vàrem participar en el patronat en què es va
discutir; s’ha reduït sobretot la part que aportava l’Ajuntament destinada a Festus. Pel que
fa a ràdio ona, l’aportació de l’Ajuntament és molt semblant a la de l’any passat –uns
6.000 € menys-; es manté el 100% del lloguer i, tal com he dit abans, això deu voler dir que
no es preveu el trasllat al nou espai i una qüestió que val la pena que ens plantegem i és
que es mantenen uns ingressos de 10.000 € per publicitat; segur que hem avaluat si això
realment té sentit? Mantenir aquests ingressos de publicitat amb tot el que això suposa?
Potser hem de pensar en noves fórmules i, d’altra banda, posats a parlar de ràdio ona, fa
un any o una mica més, tots els grups ens posàvem a la boca que calia resoldre el tema
de la ràdio. Jo crec que en aquest tema, com en molts altres, qui dia passa any empeny i
bona part dels grups d’aquest Ajuntament no es prenen seriosament la ràdio. Si això fos
així, hauríem convocat la plaça de director i hauríem donat l’empenta que li pertoca a la
ràdio.
Pel que fa a Gestiomat, ja vàrem manifestar en el ple en què es va tractar aquest tema
que no estàvem d’acord com s’havia fet i amb les presses; pensem que és fonamental
evitar que perdem recursos i subvencions, tenint en compte que aquest primer trimestre
de l’any Gestiomat treballarà per una banda, però també l’Ajuntament hem d’evitar que
això ens faci perdre subvencions o que ens despistem i, per tant, hi hem d’estar molt a
sobre.
Pel que fa a la plantilla de personal, els criteris són de no creixement i, per tant, el que
hem de dir aquí és que vàrem poder tenir accés al decret d’estalvi que es va plantejar en
el seu moment des d’alcaldia i nosaltres el que pensem és que si que cal treballar per
l’estalvi, però que la racionalització de la despesa no s’aconsegueix d’avui per demà i
només a cop de decret, si no que s’aconsegueix treballant-hi amb temps i amb mesures
concretes; és a dir: està bé que diguem als treballadors que han de fer servir el transport
públic, però hem de saber què estem dient quan estem a Torelló... per tant, no diem que
no s’hagi de fer, però hem de ser conscients del temps, i potser hi hem de posar recursos,
perquè sigui més fàcil utilitzar determinats serveis i, per tant, cal un treball a fons en aquest
sentit.
Només, per acabar, si que volem tornar a deixar constància que, com sempre, tot són
facilitats als grups de l’oposició, perquè puguem treballar: fa una setmana que tenim el
document en format paper; ningú ha fet l’esforç d’entregar-nos-ho en format excell, cosa
que serviria bastant per poder comparar. No hi ha cap comparativa, respecte del
pressupost de 2009, ni del que s’ha pressupostat ni del que s’ha realitzat i, evidentment, el
regidor ens va convidar a parlar-ne divendres per parlar dels criteris generals, que són els
mateixos que s’havien de tractar a la comissió. A les partides de personal, per exemple, la
seguretat social l’any passat era a les regidories i aquest any està agrupat tot a recursos
humans i tot això, el que fa és no simplificar la feina d’interpretació d’un pressupost, per
no dir amb Gestiomat, comparar entre un any i un altre. És evident que em podeu
respondre que ho podria haver demanat a l’Ajuntament i que m’ho hauríeu donat; és
evident, si, és qüestió d’anar-hi el matí de 9 a 2, perquè les peticions per correu electrònic
no es poden atendre i no volia que fos cap retret per argumentar el vot desfavorable; és
només una altra vegada, una constatació a una determinada manera de fer les coses.
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Per tot això que hem exposat, des del nostre grup, des d’Iniciativa ciutadans del Ges, no
donarem suport a un pressupost, a un pressupost que a nosaltres ens sembla que és un
pressupost continuista de “qui dia passa any empeny” i, per tant, no hi donarem el nostre
vot favorable.
SR. JORDI CASALS:
A la trobada que vàrem tenir amb el regidor d’hisenda a finals de l’any passat, semblava
que la mà estesa que havíem ofert a l’equip de govern per col·laborar amb aquests
pressupostos, es començava a acceptar i la música ens podia començar a agradar.
Però no vàrem seguir escoltant aquesta música i ens va arribar l’obra completa. Un cop
llegida la lletra vàrem quedar decepcionats. Des d’Esquerra hem estès la mà per encarar
aquests pressupostos amb unitat, reiterades vegades. Una unitat que creiem necessària
per aprovar uns pressupostos complicats, en uns moments complicats; uns pressupostos
importants, en uns moments clau. Els ingressos de l’Ajuntament s’han vist reduïts, així com
les aportacions d’altres administracions públiques, perquè també han vist afectats els seus
ingressos. Aquest escenari, és per tot el Consistori i des de fa temps; així, doncs, amb uns
ingressos minvats, ens trobem amb un pressupost de despeses minvat. Davant d’aquest
escenari, si es volia la complicitat d’Esquerra –participat partit a l’oposició- calia un esforç
de l’equip de govern que anés més enllà que el de presentar els números en la setmana
anterior i posar-se a disposició per informar; amb això no n’hi ha prou per implicar
l’oposició.
Quan les coses anaven bé, es deia amb la boca ben oberta que el ple de pressupostos
era el ple més important del mandat, perquè és on es dibuixaven les línies mestres de
l’acció de govern; en aquest pressupost s’haurien de veure les línies mestres de l’acció de
govern a Torelló durant el 2010, un any, com ja he dit, marcat per la crisi. Les crisis
importants, estructurals, com la que vivim i patim, són unes crisis que redibuixen una nova
realitat, un nou escenari. Torelló pateix amb profunditat aquesta crisi, sobretot, perquè el
nostre poble tenia un sector secundari, un sector industrial important que es veu afectat
per la crisi i viu un procés de destrucció de llocs de treball important i que arrossega altres
àmbits com els sectors productius complementaris a les plantes industrials i al consum. El
model econòmic a Torelló està obertament en entredit, i cal actuar. Torelló ha de
començar a pensar en el futur model econòmica; ha de començar a traçar les línies
mestres del futur; és per això que cal una aposta forta, primordial en la promoció
econòmica des d’una perspectiva àmplia. Ja està bé fer polítiques d’ocupació i
formació i posar atenció en accions de xoc davant l’augment d’atur, però cal que siguin
efectives i donin respostes a les necessitats i no només per omplir la papereta. Cal posar
èmfasi en promocionar el nostre municipi, per fer-lo atractiu i atraure noves indústries; cal
marcar un calendari clar en el desenvolupament i posada en marxa del consorci de sòl
industrial públic i que Incasòl compleixi amb aquest calendari; cal apostar per fer
polítiques de suport a l’emprenedoria per atraure joves emprenedors que es puguin
instal·lar a Torelló, cal tenir capacitat per fer una bona prospecció. Cal apostar per donar
un gran servei de suport a les empreses i comerços de Torelló, amb una visió global, tenint
en compte les infraestructures, els hàbits, les capacitats del nostre municipi, sabent
canalitzar les energies de la ciutadania a l’hora d’impulsar activitats d’una magnitud
important per tal de promocionar el nostre municipi i que serveixi de filó de
desenvolupament econòmic. No n’hi ha prou de fer polítiques prioritàries a base de
contractar plans d’ocupació, per complir sobre el paper amb dos objectius: fer polítiques
de promoció i polítiques d’ocupació. L’objectiu no és fer polítiques públiques! Aquests són
el mitjà per arribar als objectius reals, tenir un model sostenible socioeconòmicament i
millorar l’escenari actual i les conseqüències de la crisi que patim.
Als pressupostos per regidoria, veiem que la promoció econòmica i de comerç són unes
de les més perjudicades –podríem dir- sobretot, perquè no hi ha una aposta clara i un salt
qualitatiu davant d’aquesta realitat; no se les ha dotat de prou recursos per fer front als
reptes de futur a Torelló. Per il·lustrar-ho, podem dir que ens gastem més diners en telèfon
(14.900 €), que en accions de promoció del municipi (10.800 €) i a no ser que es faci molt
promoció del municipi a través del telèfon, no és una notícia gaire bona.
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En comerç i turisme incrementem la dotació amb uns raquítics 1.300 € i en turisme, dels
14.000 euros que s’hi destinen concretament, 10.000 van a parar a dos consorcis que no
sabem ben bé quin rendiment en traiem, però pel que sembla, no gaire bo.
No cal dir que al costat de dibuixar el nou Torelló, també hem d’atendre el Torelló present
i els seus problemes, amb els efectes de la crisi en el seu centre. El regidor ha explicat que
s’han retallat totes les regidories a excepció de les d’educació i benestar. Òbviament
que la d’educació és un pilar bàsic de les societats modernes i democràtiques i que, a
més, no podem obviar les necessitats en aquest àmbit; en moments de crisi, les polítiques
existencials també són importants; l’estat del benestar ha de mantenir un coixí per no
deixar caure les persones més necessitades, les dependents i els seus cuidadors, per
exemple, i en el context actual, les famílies més necessitades, però també veiem que hi
ha un cas com és la ludoteca, que té mig any de vida, un projecte que està al pla de
barris, que és el que dibuixarà en els propers anys força part de l’arquitectura de l’acció
de govern d’aquest Ajuntament i que ve donat, segurament, aquesta vida curta que li
queda, per la deixadesa dels darrers anys, que no s’ha volgut apostar per millorar-la com
a estructura. Si desapareix o reapareixerà, o esperem que sigui així a través del pla de
barris, no entenem, perquè no s’ha previst una transició.
En el context actual –amb una crisi estructural que marca globalment la nostra societatno podem deixar de banda les polítiques de cohesió social, com són les socials, les
polítiques de serveis socials, de benestar i les educatives, però també les de promoció
econòmica, formació i ocupació, que he comentat abans, i també les dels àmbits que
mantenen la flama civil a Torelló. El nostre municipi compta amb un capital cultural i
associatiu molt gran; un element central en la promoció de la cohesió social, de
l’arrelament al nostre municipi. Una vida cívica rica i que aporta un valor afegit al nostre
municipi i unes possibilitats que hem de saber aprofitar amb habilitat.
Possibilitats en l’aspecte social i econòmic: el gran capital cultural i civil l’hem de saber
aprofitar per entrelligar-lo amb les polítiques de promoció al municipi i per treballar la
inclusió i cohesió del municipi. Castigar pressupostàriament aquest àmbit és renunciar a
un capital social que té Torelló central.
Veiem un festus que l’equip de govern no se’l creu, encara que es mantingui una partida
a joventut, però que es rebaixa substancialment en global; malgrat tot, la regidora de
cultura ha mostrat la predisposició de tirar-lo endavant i que ha tingut, té i tindrà el suport
del grup municipal d’Esquerra republicana per tal que sigui així.
En quant a l’esforç que s’ha demanat a les entitats, el trobem injust, no per buscar la
implicació de les entitats en un moment tan delicat col·lectivament, si no perquè es
reclama a les entitats un esforç que l’Ajuntament no ha portat en la mateixa mesura;
només cal veure que el tant per cent de retallada que s’ha fet als convenis amb les
entitats, és molt més elevat que el 5% que ha dit que ha fet l’equip de govern en les
despeses ordinàries. A més, s’ha tractat totes les entitats sense una valoració concreta de
cadascuna, tirant pel dret i tractant-les totes per igual. A més, no estem d’acord amb les
informacions que doneu sobre la davallada del pressupost ordinari, ja que si descomptem
les col·laboracions especials de l’any 2009 i 2010, que serveixen per finançar inversions,
veiem que els ingressos no arriben a disminuir ni el 2%, en lloc del 5% que ha informat
l’equip de govern, i si es volia un gest de les entitats, implicant-se, estrenyent-se el cinturó,
... doncs bé, l’equip de govern s’hauria pogut estrènyer també el cinturó amb les
retribucions als regidors aplicant una reducció del tant per cent que considerin que han
reduït el pressupost d’ingressos ordinaris; en un moment que cal redimensionar els costos,
potser també seria interessant redimensionar aquests costos i repensar una organització
de govern on conviuen caps d’àrea i tinents d’alcalde, amb una retribució especial
respecte a la resta dels regidors, sense que hagin de concordar els tinents d’alcalde amb
les responsabilitats de caps d’àrea. Si parlem de gestos, parlem de gestos.
En quant a les inversions, hi ha una manca de continuïtat amb les inversions
pressupostades l’any passat amb les d’aquest; denota una falta de visió a mig i llarg
termini del que necessita Torelló i demostra també una actitud d’improvisació. En tenim
exemples com el voral del riu Ges, la teulada de la biblioteca, la plaça Segimon
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Serrallonga o la revisió del PGOUM. També tenim dubtes com el centre social la Carrera,
que no està pressupostat pel 2010 i la partida del 2009 no està utilitzada, tot i que s’ha
publicat durant el 2010 la seva licitació. O la rehabilitació de la Cooperativa: la partida
de 2009 no està utilitzada i no està pressupostada per al 2010. En canvi, trobem a faltar
any rere any unes inversions importants per millorar el dia a dia de Torelló, com l’actuació
al call de la Torrentera, l’obertura del carrer Puigdassalit dins el carrer Camprodon per
millorar el trànsit i la vialitat en una zona conflictiva de Torelló. O també trobem a faltar
l’arranjament de les voreres de l’avinguda Rosselló, que fa realment pena veure el seu
estat; entre d’altres. Vostès han plasmat en aquest pressupost unes inversions, algunes
que les trobem encertades, altres obligatòries, perquè són les finalitzacions d’inversions
iniciades, i d’altres no tan prioritàries i altres que es deixen any rere any al calaix. Però el
més preocupant és la manca d’una planificació continuada en matèria d’inversions. És
per això, que ens fa patir que comencem la primera fase de Can Parrella si l’any vinent
no ve la segona fase.
A Torelló també ens hem dedicat a fer planificació: planificar polítiques sectorials, com
pot ser el pla local de joventut, el pla d’acció cultural, ... entre molts d’altres, però en
aquest pressupost no s’hi reflecteix.
Fa un any, el regidor d’hisenda va començar el seu discurs sobre els pressupostos de
Torelló amb un “al mal temps, bona cara”. Des d’Esquerra li vàrem replicar que davant
del mal temps, unitat. Un any després, continuem amb el mal temps, fins i tot agreujat,
amb poques bones cares i amb gens d’unitat. Són moments d’unitat, de responsabilitat;
la nostra responsabilitat ha estat demostrar la predisposició de col·laborar amb l’equip de
govern, com en el seu moment vàrem fer amb el Pla de barris, per poder aprovar uns
pressupostos que estiguessin a l’alçada de les circumstàncies. Aquests són uns
pressupostos a la defensiva, que no fan avançar Torelló. La crisi ha de treure el millor de
nosaltres i aquests pressupostos no ho treuen. No estem d’acord amb el contingut;
tampoc per les formes podem estar-hi mínimament d’acord. És per això, que no donarem
suport al pressupost presentat.
SR. PERE GALOBARDES:
Ja s’han dit moltes coses i a vegades, de cap i apuntat, no s’anota tot, però hi ha coses
que les respondré conjuntament i d’altres, per separat.
De cap, ens hem gastat dos o tres milions d’euros més i hem reduït uns 30.000 o 40.000
euros; per tant, fent números i fent gestió, aquests dos milions o gairebé tres milions de més
que demaneu no els tenim. Tots en faríem moltes més de coses! Com hem fet sempre. Per
tant, benvingudes les propostes, que no n’he vist gaires; si propostes de despesa, però, és
clar! Algú hauria de dir-me també d’on treure tants diners per deixar Torelló impecable,
perquè després d’arranjar tants quilòmetres de voreres encara n’hi ha que estan
espatllades; només faltaria que no n’hi hagués d’espatllades; Torelló té molts anys i
s’espatllen moltes voreres sovint, però s’arreglen.
Per tant, agrair-vos el munt de propostes que hem trobat per a la reducció de despesa,
perquè no n’hem sentit ni una. El pressupost no consta només de fer una carta als Reis i dir
que ens agradaria que fos molt bonic, si no de com ho faríem, perquè les despeses que
no hem previst o que heu anomenat en algun cas de reduir, la veritat és que no superen
en import –no m’agrada donar xifres sense tenir-les encertades, però un tant per cent
molt petit del que heu dit que volíeu gastar o invertir-.
Qui no sàpiga veure una línia política en aquest pressupost és per dues raons,
bàsicament: o que no la vol veure –i hi està en el seu dret-, o que no s’ha llegit el
pressupost i penso que això segur que no ha estat així; per tant, hem d’entendre que no
es vol veure; només s’ha de veure Torelló, el que s’hi ha fet i per tant ja es veu si hi ha o no
una línia.
No es pot fer demagògia traient ara aquí el tema de la neteja, amb una cosa que en res
hi té a veure i que s’ha parlat per altres mitjans i el pressupost reflecteix, no només en
aquest àmbit, si no en molts altres, treballs que s’han fet i per això les partides són inferiors:
s’ha esmentat telefònica, però no s’ha esmentat l’electricitat, per exemple i el pressupost
reflecteix el que s’ha aconseguit amb treballs de reducció de despesa.
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I hem de comptar els sous i la despesa general de cada àrea. Serveis socials, els
treballadors formen part del pressupost de serveis socials, només faltaria! i... això de dir
que s’ha demanat un esforç a les entitats que l’Ajuntament no ha fet, les entitats ja ho
saben que l’Ajuntament l’ha fet; l’esforç que ha fet aquest Ajuntament queda reflectit en
aquest pressupost; jo no he vist gaires ajuntaments dels voltants que l’hagin fet –sense
comptar la partida de pressupost d’entitats- que supera encara el milió d’euros i, és clar!
El que no hem fet, perquè tampoc ho podem fer i perquè no és la nostra voluntat, és
baixar sous, ni apagar llums de carrers i això és una part important del pressupost, que si
no tens en compte aquestes despeses fixes, la baixada en la major part de les regidories
és important. Per tant, torno a dir el que he dit a l’inici: Torelló té una flexibilitat
encomiable i adapta el seu pressupost a la realitat de cada any i vol mantenir els serveis i
els vol mantenir de qualitat de cara a tots els ciutadans; per tant, treballem amb aquestes
dues premisses. Si que hi ha rebaixes en comunicacions telefòniques, però no per haver
un decret inventant-nos-ho, si no perquè hi ha un estudi, que ha elaborat qui li pertoca
fer-ho i ha fet la proposta aquesta, instat políticament a fer-la.
La doble comptable, Montse, provoca que hi hagi partides de 47 euros, si, perquè s’han
de diferenciar diferents coses i en algun cas concret hi queden 47 euros i si vols dir-ho
com a anècdota, es pot dir, igual que queda com a anècdota que gastem més en
telèfon que en accions de promoció del municipi... si, gastem més en telèfon:
l’Ajuntament, amb 100 treballadors i amb una estructura de 17 milions o 18 milions
d’euros, o de 21 milions com l’any passat, gasta en telèfon!
La major part de partides d’aquestes són partides obertes en què hem continuat posanthi la part d’ingressos que nosaltres sabem ja ara que tindrem provinents d’altres
administracions; són obertes i vosaltres sabeu, perquè hi assistiu, que durant l’any es van
realitzant modificacions de pressupostos per a nous ingressos que arriben; molts van en
partides d’aquestes que ara són motiu de baixa, però s’han de tenir, perquè si no es
tenen no es pot fer l’ingrés. Per tant, que hi hagi la partida oberta, en molts casos significa
que hi ha un treball de regidores i regidors cercant recursos per a aquest àmbit.
La improvisació no hi ha estat mai! Una altra cosa és que li vulgueu veure. I la Carrera, i
torno a dir el mateix, perquè ha passat pels diferents òrgans en què hi sou presents, i ho
heu vist el pas on està...
La responsabilitat de fer el pressupost és de l’equip de govern, sempre ha estat així.
Nosaltres vàrem fer una reunió prèvia, en aquest cas, i s’ha dit en aquest ple, en les dues
ocasions més que ens hem vist i en altres, que acceptàvem i acceptaríem i miraríem i
estudiaríem qualsevol proposta que arribés. Nosaltres vàrem dir quines eren les línies
mestres que crèiem que havia de seguir el pressupost de 2010 i vàrem explicar quines
eren les que nosaltres crèiem, per fer front a la nova situació; no hem rebut cap resposta.
Entenc que no l’haguem rebut, perquè és feina nostra. Per tant, si que hi ha un projecte
de poble; hi ha un projecte de gestió amb les entitats, que les entitats coneixen. Dir el
contrari és faltar a la veritat; en tot cas, es pot fer d’una altra manera? Segur! Per tant, en
aquest cas, l’element important no era replantejar en aquests moments i avaluar per la
immediatesa, quina o quines entitats o quina o quines subvencions –perquè les
subvencions no es donen, perquè si, es donen en base a uns projectes i a uns treballs que
presenten les entitats- s’havien de dotar més o menys, si no que és un reflex d’una
manera de fer i que la situació no és la que era, perquè això que ha fet l’Ajuntament de
Torelló, que proposa l’equip de govern, és el que han fet moltes famílies i el que han fet
moltes empreses, que no és més que ajustar les seves despeses als ingressos actuals i no
endeutar-se per llavors no sortir-se’n, si no endeutar-se per llavors poder-se’n sortir. Per
tant, la col·laboració hi és i hi serà com ha estat sempre durant tot l’any, no durant dos
mesos abans del pressupost, si no durant tot l’any.
Per tant, aquest pressupost, que si que té una planificació de les inversions feta, no d’ara!
Podeu agafar, si voleu, i només us ho diré a tall d’exemple, el programa electoral del PSC;
els ciutadans van votar i vàrem sumar juntament amb el programa de convergència, un
pla de treball que podem analitzar si voleu, el dia que vulgueu, on passa aquest pla. No
em digueu que no hi ha una planificació clara, escrita, compromesa i en què anem a
buscar el compliment d’una obligació que nosaltres vàrem agafar amb la ciutadania i
que la ciutadania va votar.
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I, per acabar: això és un pressupost; no és un lloc on s’expliquen tots els plans de cultura i
de joventut, perquè seria inacabable; això ja s’explicarà i s’ha explicat i se seguirà
explicant la resta de regidories, però només a tall d’exemple, per veure que la crisi
permet encara tirar endavant –i parlem del pla local de joventut: si agafem l’aportació
que té aquest any i agafem la de fa 3 anys enrere, és un 100% més alta o un 150%-. Per
tant, l’aposta per aplicar programes que estiguin dins del pla local de joventut segueix;
amb quins recursos? Amb els que tenim disponibles. I una de les apostes fortes per a una
part del comerç de Torelló és la plaça Nova; la nova plaça Nova, junt amb la millora de
la mobilitat que presentarà el pla de mobilitat, són eines i inversions que facilitaran i
ajudaran, després de fer les obres, el comerç o una part del comerç del nostre poble,
com les inversions que s’han fet al mercat municipal, entre altres.
Deixo aquí la meva intervenció. Comunico a tots els ciutadans i les ciutadanes a què
aquest equip de govern continua essent optimista; continuarà posant bona cara a les
adversitats.
SRA. MONTSE AYATS:
També he intentat mentre anaves dient (s’adreça al Sr. Galobardes) anar apuntant allò
que he pogut.
A mi m’agradaria que el regidor em donés resposta, parlant de la neteja viària, per
exemple, ... no he demanat el tema del llum, perquè el regidor ja es va ocupar
d’explicar-me quines serien les mesures que prendríem per tal que ens costés menys
diners; per tant, jo vaig creure que allà darrere hi havia una actuació. Jo el que
demanava com passarem d’un pressupost de 400.000 € l’any passat a 320.000 euros; és a
dir, què farem o què s’ha fet per rebaixar aquesta partida.
Sobre parlar de demagògia, de buscar casos puntuals, ... parlar del nou pla comptable i
els 46,50 euros no era l’objectiu de la meva intervenció: o no l’has entès o no l’has volgut
entendre, que em sembla que és diferent: era, per posar un exemple que s’havia aplicat
una reducció sistemàtica i aquí el pla comptable no hi té res a veure.
Jo crec que el nostre grup ha fet algunes propostes de temes concrets sobre els quals es
poden reduir partides; jo crec que són partides possibles. Hem posat alguns exemples i
estem segurs que n’hi ha molts altres, però nosaltres, avui per avui, no tenim la
responsabilitat de governar aquest Ajuntament i tampoc, encara que el regidor s’esforci
a fer creure que si, tampoc se’ns ha convidat a treballar-hi. Si algú vol que hi treballis de
veritat, no et convida una setmana abans i menys, quan fa mig any que estem parlant
que s’està elaborant un pressupost. Per tant, allò que hem dit és allò que hem vist i hem
interpretat de la informació que se’ns ha facilitat i jo crec que no estem fent demagògia
quan hi hem posat casos concrets de coses i de partides. Evidentment no ens hem
dedicat a esgarrapar partida per partida, perquè això ens hauria comportat uns quants
dies i de màrtirs no en volem ser. En el seu moment, Iniciativa Ciutadans del Ges ja va fer
confiança a aquest equip de govern; va plantejar un seguit d’actuacions que tenien uns
costos bastant reduïts; hi va haver un compromís públic d’aquests regidors i regidores i a
l’hora de la veritat, l’aplicació de les nostres propostes diria que era zero o tendint bastant
al zero; per tant, ja hem après com no s’han de fer les coses!
Em sembla que continuo defensant el que he defensat fins ara; és a dir, que darrere
d’aquest pressupost hi manquen unes polítiques decidides; governar vol dir assumir
responsabilitats, arremangar-se i m’agradaria que això que ha dit el regidor fa una
estona, que aquest pacte de govern que tantes alegries (em sembla que ho has dit així)
ens ha donat, doncs que fos veritat i que la percepció dels ciutadans i la realitat, fos
aquesta. Jo, la veritat, de moment, aquestes alegries no les sé veure.
SR. JORDI CASALS:
També he intentat apuntar les coses que es deien, les coses que es responien i que
comentava i animava el regidor d’hisenda.
Se’ns ha dit que de tot el que hem dit, d’on surten els euros? Els euros de les despeses
surten dels ingressos, òbviament, i el que no estàvem fent era esmenes puntuals, si no que
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suposo que s’ha entès perfectament que estàvem fent una esmena a la totalitat, perquè
estàvem parlant d’un altre plantejament pressupostari i no sé si ara el que em vol dir el
regidor és que no ho ha dit o que no ho ha entès, però jo crec que quedava bastant clar
en l’exposició del grup municipal d’Esquerra republicana que estàvem fent un
plantejament d’un altre pressupost amb unes altres prioritats, perquè les prioritats són el
que fas i això suposo que és el que ha fet el regidor d’hisenda quan ha parlat amb els
regidors, demanar que es marquin les prioritats de l’equip de govern i s’hi destinin les
partides del pressupost de despeses, no en tinc cap dubte; potser no compartim les
mateixes prioritats o els camins per arribar a assolir aquestes prioritats.
També s’ha dit, quan nosaltres hem dit que creiem injust el que s’havia demanat a les
entitats respecte del que havia fet l’Ajuntament, que les entitats ho sabien. Això és
objectiu: quan parlem de la injustícia, si crèiem que és just el que es fa o no, el nostre
posicionament és aquest, el vostre és aquest, però, home! Dir que les entitats saben
l’acord que es feia i que se’ls va anunciar que se’ls retallarien les aportacions, òbviament
que ho saben! Una altra cosa és que nosaltres creiem que sigui correcte o no, o que fins i
tot els sembli que sigui correcte o no. Segurament poca cosa hi podríem dir.
Crec que el regidor, no sé si m’ha sabut transmetre què és per a ell un ple de
pressupostos, perquè si en un ple de pressupostos no es parla del pla local de joventut,
del pla d’acció cultural ni de cap altra activitat planificada, no sé on ho haurem de llegir,
si només el dia de la seva aprovació i prou, perquè aquests plans s’han d’executar i em
sembla que per executar-ho, bona part d’aquesta execució s’ha de fer amb recursos
econòmics i els recursos econòmics de l’Ajuntament surten del pressupost. No entenem, si
no es parla aquí, on parlar-ne.
En quant a la col·laboració envers a les propostes, aquesta conversa m’ha provocat un
“dejà vu”, ja l’havíem tingut: esteu oberts a les propostes, però abans de fer propostes
com ens les demaneu vosaltres havíem de saber quins eren els ingressos i quines eren les
vostres propostes de despesa; no ho hem sabut fins fa una setmana, quan vàrem tenir
una trobada en què se’ns van fer uns plantejaments globals com ja s’havia fet en públic,
però concretament no podíem saber si es donava resposta o no. Una col·laboració de
les que demanava Esquerra republicana, i crec que també ho compartim amb el grup
d’Iniciativa per Catalunya ciutadans del Ges, no és parlar-ne una setmana abans, si no
que mentre s’està elaborant, informar, demanar l’opinió i poder participar a l’hora de
marcar aquestes prioritats; això és col·laborar en el pressupost, tal com va passar amb el
pla de barris. El que jo em pregunto és: si va passar llavors, perquè no ha pogut passar ara
i no pot passar en altres moments? Són aquelles preguntes que segurament esdevenen
retòriques, perquè no hi ha resposta.
I per acabar, ho sento, però ho he de dir: provoca perplexitat que el pla d’actuació de
govern en inversions, sigui el programa electoral del partit dels socialistes de Catalunya!
Suposo que amb alguna esmena de Convergència i Unió, ho suposo! Ara bé, pot ser o no
pot ser; aquí es diu que es té tot per escrit, que es té planificat, ja sigui a través del
programa electoral del PSC, amb esmenes de Convergència o no, però és que aquest
gran pacte que ha parlat el regidor d’hisenda, que sapiguem, els acords d’aquest pacte
no els sap ningú, excepte vostès, perquè jo, públicament, no l’he vist; a l’hora de fer-ne
valoració i fer un seguiment, tinc els meus dubtes.
I per la nostra part, només clarificar que el plantejament que fèiem en la nostra exposició
del pressupost, i si s’ha pogut quedar clar i m’he pogut explicar bé, s’ha entès, millor que
millor.
SR. MIQUEL FRANCH:
Abans de procedir a la votació voldria dir tres o quatre qüestions que m’ha semblat que
s’han plantejat per part dels dos grups que esteu a l’oposició i que possiblement per
manca de coneixement o per error, heu dit coses que no són del tot correctes; més que
res, voldria matisar quatre o cinc qüestions:
• Primera: el lloguer del Casal Parroquial; s’ha dit que vol dir que no s’anirà al nou
edifici. Si que s’anirà al nou edifici! Si no hi ha res de nou, en poques setmanes, el
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que és l’obra civil estarà finalitzada, però després hi calen altres actuacions;
aquestes actuacions estan planificades des de l’Ajuntament i també hi cal un
equipament específic per a ràdio ona. Aquest equipament específic, el seu cost,
està en el pressupost d’inversions de l’Ajuntament. Per tant, si que la intenció de
l’Ajuntament és procurar que, com a màxim, aquest any sigui l’últim d’utilització
del casal parroquial.
• També s’ha comentat en relació a l’escola d’arts plàstiques i el museu de la
torneria. És molt senzilla aquesta situació: la nova escola d’arts plàstiques i la sala
d’art, és una obra pràcticament finalitzada, que es troba al segon pis del museu
de la torneria. Aquesta actuació, perfectament planificada en el seu moment,
anava lligada amb l’adjudicació del projecte museogràfic del museu de la
torneria; hi va haver un problema: una equivocació d’un organisme autònom del
Departament de Cultura de la Generalitat, que va realitzar una transferència a
l’Ajuntament de Torelló, equivocadament i se’ns va demanar que es retornés
aquesta transferència a aquest organisme autònom de cultura que, a partir
d’aquí, ja s’esmenaria la documentació necessària per poder retornar aquesta
transferència a l’Ajuntament. Nosaltres ho vàrem fer tal com ens varen dir, però
de moment no ha retornat a l’Ajuntament, tot i que em consta que s’està
treballant en aquest sentit. Aquesta aportació econòmica és de l’entorn d’uns
500.000 €. Quan arribi aquesta aportació econòmica, l’Ajuntament ja té enllestit el
plec de condicions per a l’adjudicació, de tal manera que una vegada s’acabi
l’execució d’aquest projecte museogràfic es pugui obrir el museu de la torneria i
també l’escola d’arts plàstiques i la sala d’art, però el que no es pot fer és obrir la
segona planta, sense que estigui acabada la planta baixa i el primer pis.
• El tema de la plaça Nova: s’ha acabat el projecte; el plec de condicions, si no
recordo malament ja ha sortit. La plaça Nova es començarà a fer aquest any i
tindrà una plurianualitat 2010-2011. L’havíem plantejat com a 2009-2010, però el
fet de no haver-se adjudicat el 2009, es planteja 2010-2011.
• L’escullera del carrer del Ter, que també s’ha esmentat: és cert! estem esperant
que el Departament de medi ambient de la Generalitat ens entregui el projecte
modificat. Una vegada ens l’entregui, que crec que ja no tardaran gaires mesos,
l’Ajuntament haurà d’aprovar-lo altra vegada, tornar a posar-lo a exposició
pública, resoldre les al·legacions que es puguin presentar i si no se’n presenten, ja
es podrà començar a parlar amb els propietaris de la zona per concretar les
quotes urbanístiques que hauran d’aportar per portar endavant aquest projecte.
Veieu? Hi ha actuacions que no depenen únicament de l’Ajuntament. També es deia de
temes que se’n parla i no es tiren mai endavant: el call de la Torrentera, si no recordo
malament! El Call de la Torrentera, l’Ajuntament no hi ha d’intervenir; és un tema
absolutament particular; és un PERI. L’Ajuntament ha fet totes les gestions per a
l’aprovació d’aquest PERI i en aquests moments només és qüestió que el departament
d’urbanisme hi doni el vistiplau, que els veïns es posin d’acord i tirin endavant aquesta
obra.
També he sentit a dir que hi ha alguna institució de la Generalitat que no compleix. Jo
penso que les administracions superiors a l’Ajuntament, en aquest cas i per ordre, Consell
comarcal, Diputació de Barcelona i Generalitat, estan complint. Si hi ha petits problemes
com el que dèiem del museu de la torneria, se solucionen, són coses internes d’uns
departaments.
La neteja viària, que parlava la Montse: en parlarem; donarem l’oportunitat als
treballadors que ens expliquin en quina situació es troben; les converses que han tingut
amb l’empresa que, pel que tinc entès, avui n’han tingut una i explicarem quina és la
postura de l’Ajuntament en tot aquest tema.
Aquest pressupost, des del meu punt de vista té una força important; no és el pressupost
del PSC: és el pressupost del PSC més el pressupost de Convergència i Unió, agradi o no
agradi! I una altra cosa: l’acord que va fer PSC i convergència, el vàrem fer públic al
teatre Cirvianum per a tota la gent de Torelló i se’n va parlar als mitjans de comunicació;
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per tant, qui no l’ha volgut conèixer és, perquè no li ha interessat o no ha tingut temps
d’arribar-hi.
Jo penso que els dos grups estem governant l’Ajuntament; estem complint amb el
compromís que vàrem prendre, els dos grups, amb aportació al pressupost que havia fet
el PSC i amb aportacions del pressupost que havia fet Convergència i Unió, i n’estem
contents, molt contents, perquè està funcionant aquest acord! Treballem tots tretze
regidors, jo diria que d’una manera molt compromesa, sabem el que volem fer, sabem
on anem i ja sé que això a l’oposició no li agrada, és lògic! Però què hi farem? És així i els
dos grups ens hem posat d’acord i tots els regidors estem treballant per Torelló al marge
d’opcions polítiques. Estem treballant; el nostre objectiu és Torelló, amb projectes molt
seriosos i projectes molt importants. He sentit a dir que no es treballa per la promoció de
Torelló... no és cert! no és cert, perquè no és fàcil tancar un acord l’Ajuntament de Torelló
amb el Consell comarcal per tal que la residència comarcal, la primera residència
comarcal pública que es farà ena questa comarca, es faci a Torelló! no és fàcil i s’ha
pogut tancar, amb molta habilitat per part d’en Lluís Bassas, en aquest tema, per part de
l’Ajuntament de Torelló i per part del Consell Comarcal. Creiem que en un termini
relativament curt, veurem com aquest projecte començarà a agafar empenta i penso
que serà molt positiu per Torelló.
Un altre tema molt important també per Torelló i en què també hem sumat moltíssim, és la
nova estació de tren que tindrem a Torelló, o intercanviador, com hi ha gent que li
agrada anomenar! Això no és casual; és un treball constant dels dos grups de
l’Ajuntament de Torelló conjuntament amb l’Ajuntament d’Olot. Avui, l’alcalde de
l’Ajuntament d’Olot, en un ple municipal, ha informat o està informant als 21 regidor
d’Olot, que hi ha hagut un acord entre la ciutat d’Olot i l’Ajuntament de Torelló per tirar
això endavant i properament concretarem tot això els dos alcaldes, amb el departament
de Política Territorial. Això és important per diverses raons: la primera, perquè tindrem una
nova estació i estem treballant, perquè hi hagi les mateixes freqüències que arriben fins a
Vic, al marge del desdoblament que, sortosament, i tampoc ha estat fàcil, ha quedat
recollit en el Pla Nacional d’Infraestructures, que recull el desdoblament de Vic fins a
Torelló. Si això no és treballar per Torelló, costa entendre-ho!.
Catalunya té set consorcis de sòl industrial, l’últim d’ella a Torelló, constituït fa gairebé dos
anys, i això vol dir que s’hi ha implicat seriosament, en aquest cas, l’administració
catalana, de tal manera que hi ha 40 hectàrees de sòl industrial molt ben situades, molt
ben ubicades; pot donar mostres que és així en Lluís Bassas, que ha mantingut diverses
entrevistes amb empreses interessades en venir aquí i s’estan tancant un seguit d’acords
que esperem que arribin al final i és una inversió altíssima. Incasòl està complint igual que
estan complint la resta dels departaments de la Generalitat, i també d’una manera molt
especial, Diputació de Barcelona. Per tant, jo voldria felicitar aquestes administracions,
que sumen amb Torelló, i també voldria felicitar que al marge de la feina política que han
fet els tretze regidors i el regidor d’hisenda, també hi ha hagut un treball tècnic molt
important, molt ben fet, que ens ha permès prendre decisions polítiques i no pas
tècniques, per part de l’equip de govern, ena quest cas, PSC i convergència i Unió.
SRA. MONTSE AYATS:
Celebro que s’hagi donat resposta a algunes de les preguntes que hem fet des del nostre
grup, en alguns casos, a més, ha servit per demostrar que teníem la raó –només cal que
escolteu la resposta sobre el lloguer del casal-. Sobre si a l’oposició li agrada o no li
agrada que l’equip de govern s’entengui: ho trobo fantàstic que les coses funcionin! Jo
crec que el que cal –ni m’agrada ni em desagrada- és que Torelló tingui un projecte, que
vagi endavant i el que faig en tot cas, és manifestar sobre el que veig o el que veiem des
del nostre grup i, en tot cas, el que també escolto al carrer.
I sobre això que es parlava d’acords amb Olot: valorem positivament que hi hagi acords
amb altres municipis i ens sembla que hauríem de fer un esforç per deixar de posar
l’accent en què el problema és Vic. Ens sap greu sentir constantment que el problema és
Vic; per a nosaltres, Torelló tenim molts projectes; tenim una societat civil dinàmica; tenim
uns elements que ens caracteritzen, ens donen personalitat i esperem dels nostres
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governants que en presumeixin, ho utilitzin en sentit positiu i ho transmetin i ho valorin; ens
sembla que faríem més bona feina que queixant-nos constantment del que fan els altres.
SR. JORDI CASALS:
Només dues coses; per la resta, ja hem mostrat quina és la nostra opinió. Alguns
aclariments de l’alcalde, gràcies, però hi ha dues coses que no comparteixo i que no
m’agrada que se’m atribueixin a mi i al grup municipal d’Esquerra republicana: una cosa
és dir que a l’oposició la pot entristir que les coses vagin bé Torelló, no és així: l’oposició, si
més no Esquerra republicana i m’atreviria a dir que Iniciativa també, no ens molesta que
les coses vagin bé, i que es facin coses i que Torelló pugui tirar endavant; ara bé, això no
treu que nosaltres puguem veure les coses diferents, que algunes coses que es cregui que
són positives, per a nosaltres no ho són, o no són tantes i que altres coses que nosaltres
creiem que són importants, l’equip de govern no les prioritzi. No m’agrada que s’hagi fet
aquesta afirmació i que quedés sense resposta, perquè no crec que sigui just per als grups
de l’oposició que quedi aquesta opinió que la nostra posició sigui que com pitjor, millor;
no és així i em sembla que l’oposició de Torelló s’exerceix amb responsabilitat i crec que
no només aquest mandat, si no en el mandat passat, els diferents grups que hi érem.
SR. MIQUEL FRANCH:
Ningú ha dit res contra l’Ajuntament de Vic; al revés, treballem conjuntament moltes
coses i seguirem treballant conjuntament.
VOTACIÓ:
Se sotmet la proposta a votació i s’aprova per majoria absoluta del nombre legal de
membres de la Corporació, atenent al resultat que es detalla a continuació:
•
•
•

Vots favorables: 12: dels regidors i les regidores dels grups municipals del PSC-PM i
de CiU
Vots desfavorables: 4, dels regidors i la regidora dels grups municipals d’ERC-AM i
d’ICV-CdG
Abstencions: 0

3/ DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I URBANISME, PROMOCIÓ
ECONÒMICA, SOCIETAT DEL CONEIXEMENT I MEDI AMBIENT:
3.1.- APROVACIÓ INICIAL DE LA 23ena. MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LA REVISIÓ DEL PLA
GENERAL D’ORDENACIÓ PER PROCEDIR AL CANVI DE QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA DE DUES
PARCEL·LES DEL CARRER SANT ROC, DE RESIDENCIAL A EQUIPAMENT PÚBLIC:
INTERVENCIONS:
SR. MIQUEL FRANCH:
Aquest punt, estem pendents d’unes gestions que s’han fet amb Urbanisme, més que res,
són tècniques i no ens agradaria precipitar-nos en l’aprovació d’aquest tema i si tots els
grups hi esteu d’acord, ho retiraríem –no és pas que corri pressaPER UNANIMITAT DELS ASSISTENTS, S’ACORDA QUE LA PROPOSTA ES RETIRA DE L’ORDRE DEL
DIA.
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4/ CONTROL DE L’ACCIÓ DE GOVERN:
4.1 DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA.
Es dóna compte dels decrets de l’Alcaldia dictats fins a la data que no van ésser
incorporats a la sessió anterior:
Referència
09-08-31 LòpezCorral

Data

Concepte

Departament

12/01/2010 DECRET RESOL. BAIXA DEFINITIVA SR.
LÒPEZ-CORRAL

Recepció
Espona

12/01/2010 SOL·LICITUD D'AJUT ECONÒMIC

Benestar
Social

09-09-04 Valera

12/01/2010 DECRET RESOL. BAIXA DEFINITIVA SR.
VALERA CACERES

Recepció
Espona

P/2010/2

12/01/2010 ORDRE DE PAGAMENT P/2010/2

Intervenció

21/09-III

12/01/2010 Pròrroga control

Activitats

EXP 5/2010

12/01/2010 LLICÈNCIA DE 1A OCUPACIÓ

Urbanisme

19/00-II,2

12/01/2010 Pròrroga control annex Ii.2

Activitats

58/08-II,2

12/01/2010 Pròrroga justificar mesures

Activitats

12/01/2010 Nomenament procuradora per
representació ajuntament a un judici

Secretaria

27/07-III

12/01/2010 Pròrroga sol. Control

Activitats

638/09

11/01/2010 LLICENCIA D'OBRES

Urbanisme

639/09

11/01/2010 LLICENCIA D'OBRES

Urbanisme

10-01-11 Cerezuela- 11/01/2010 DECRET INCOAR EXP.BAIXA OFICI
Navas
SRS.CEREZUELA-NAVAS

Recepció
Espona

EXP 16/10

11/01/2010 CONCESSIÓ PLACA DE GUAL

Urbanisme

23/09-III

11/01/2010 Impuls annex III

Activitats

09-09-02 ASENSIO

11/01/2010 DECRET RESOL. BAIXA DEFINITIVA SR.
ASENSIO

Recepció
Espona

01/2010

11/01/2010 Renúncia utilització carpa Mohamed

Joventut

2005/223

11/01/2010 SOL·LICITUD DE TRANSPORT ADAPTAT

Benestar
Social

22/08-III

11/01/2010 Pròrroga sol control

Activitats

9/03-II,2

11/01/2010 Pròrroga control

Activitats

10-01-11 Bouaquran 11/01/2010 DECRET RESOL. BAIXA OFICI SR.
BOUAQURAN C. DEL PONT, 9 3-2

Recepció
Espona

12/2010

11/01/2010 LLICENCIA D'OBRES

Urbanisme

08/01/2010 Canvi titularitat nínxol núm. 215 2a. Oest

Secretaria

08/01/2010 Canvi titularitat nínxol núm. 127 1a. Oest

Secretaria

08/01/2010 Canvi titularitat nínxol núm. 215 2a. Oest

Secretaria

08/01/2010 Canvi titularitat nínxol núm. 110 5a. OestCentral

Secretaria

2008/197

08/01/2010 SOL·LICITUD RENOVACIÓ TARGETA
PROVISIONAL D'APARCAMENT

Benestar
Social

10-01-08 Cotonat

08/01/2010 DECRET INCOAR BAIXA OFICI SR.
COTONAT CTRA. CONANGLELL, 53 BX

Recepció
Espona

09-09-01 Boakye

07/01/2010 DECRET RESOL. BAIXA DEFINITIVA SR.

Recepció
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Referència

Data

Concepte
BOAKYE AHENKAH

Departament
Espona

09/09/03 Alina
07/01/2010 DECRET RESOL. BAIXA DEFINITIVA SRS. SAS
Agustina Sas i altres

Recepció
Espona

EXP 01/10

07/01/2010 CONCESSIÓ PLACA DE GUAL

Urbanisme

09-06-01 El Aalaoui

05/01/2010 DECRET RESOL. BAIXA OFICI SR. EL
AALAOUI C. SANT JOSEP, 12 2ON

Recepció
Espona

09-06-04 Zieminski

05/01/2010 DECRET RESOL. BAIXA D’OFICI SR. ZIEMINSKI Recepció
C. Nou, 56 1ER.
Espona

2009/335

05/01/2010 SOL·LICITUD TRANSPORT ADAPTAT

Benestar
Social

09-10-08 Hahn

04/01/2010 DECRET RESOL. Baixa OFICI SRA. HAHN C.
Vallespir, 3 2-3

Recepció
Espona

09-10-09 Sànchez

04/01/2010 DECRET RESOL. Baixa OFICI SR. SÀNCHEZ
C. Espona, 27 1-3

Recepció
Espona

09-09-29 Rivera

04/01/2010 DECRET RESOL. Baixa OFICI SRA. Rivera C.
Damians, 84 2ON.

Recepció
Espona

09-09-15 Arraibi

04/01/2010 DECRET RESOL. EXP. BAIXA OFICI SR.
ARRAIBI C. Àngel GUIMERÀ, 4

Recepció
Espona

2004/228

30/12/2009 RENOVACIÓ TARGETA PROVISIONAL
D'APARCAMENT

Benestar
Social

100/2009-RRHH

30/12/2009 Aprovar conveni de pràctiques amb OPE RRHH
Manlleu (SEFED)

F/2009/199

30/12/2009 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS
F/2009/199

Intervenció

F/2009/177

30/12/2009 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS
F/2009/177

Intervenció

A-1/2009

29/12/2009 AUTORITZACIÓ DE DESPESES

Intervenció

29/12/2009 Autoritzar despesa subministrament
prestatgeries Brigada mpal.

Contractació

29/12/2009 Adjudicar obres millores aparcament
Cementiri

Contractació

29/12/2009 DECRET BAIXA DEFINITIVA SRS. SALIMBERENGUER

Recepció
Espona

09-09-09 SALIMBERENGUER

PAGAMENT A
29/12/2009 APROVAR JUSTIFICANTS PAGAMENT A
JUSTIFICAR 008/212
FAMÍLIES DE BENESTAR SOCIAL ATORGAT
EN LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA
9/12/2009.

Intervenció

CASETA-2009

29/12/2009 APROVACIÓ INICIAL PROJECTE CASETA
JARDÍ CAN PARRELLA

Urbanisme

66/2009-Diversos

29/12/2009 Contractació pla ocupació Pactes
Territorials dinamitzador teixit productiu

RRHH

99/2009-RRHH

29/12/2009 Nomenament secretària accidental

RRHH

29/12/2009 Contractació obres xarxa clavegueram
Av. Generalitat

Contractació

29/12/2009 Contractació obres rehabilitació tram riu
Ges

Contractació

09-12-29 Wu-Ben Ji- 29/12/2009 DECRET INCOAR EXP. Baixa OFICI SRS.WU- Recepció
Ji
BEN JI- JI
Espona
AD/-65/2009

29/12/2009 BAIXA AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE

Intervenció
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Referència

Data

Concepte

Departament

DESPESES
AD-95/2009

29/12/2009 AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE DESPESES

Intervenció

AD-96/2009

29/12/2009 AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE DESPESES

Intervenció

AD-97/2009

29/12/2009 AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE DESPESES

Intervenció

09-12-29 Nartey

29/12/2009 DECRET INCOAR BAIXA OFICI SR. NARTEY

Recepció
Espona

09-09-03
ABDELKARIM,
BERKANI,
BALMOUSSA

29/12/2009 DECRET RESOLUCIÓ BAIXA DEFINITIVA SRS. Recepció
ABDELKARIM, BERKANI I BALMOUSSA
Espona

09-12-29 Bouaquran 29/12/2009 DECRET INCOAR BAIXA OFICI SR.
BOUAQURAN

Recepció
Espona

09-09-09 SILDANA
CACERES

29/12/2009 DECRET RESOLUCIÓ BAIXA DEFINITIVA SRA. Recepció
SILDANA CACERES
Espona

2004/170

29/12/2009 SOL·LICITUD TRANSPORT ADAPTAT

Benestar
Social

28/12/2009 Aprovar baixa despesa de l'adjudicació
gestió d'expedients

Contractació

28/12/2009 Aprovar llista definitiva d’aspirants
coordinador/a Pla de barris

RRHH

9/2009-Selecció

09-09 BAIXA PER RN 28/12/2009 DECRET BAIXA PER NO RENOVACIÓ
SETEMBRE

Recepció
Espona

28/12/2009 Concessió nínxol núm. 2323 3a. Part Nova Secretaria
28/12/2009 Concessió columbari núm. 12

Secretaria

28/12/2009 Baixa despesa redacció projecte executiu Urbanisme
rehabilitació Pl. Nova.
F/2009/169

23/12/2009 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS
F/2009/169

Intervenció

F/2009/187

23/12/2009 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS
F/2009/187

Intervenció

F/2009/190

23/12/2009 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS
F/2009/190

Intervenció

F/2009/191

23/12/2009 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS
F/2009/191

Intervenció

23/12/2009 Adjudicar obres pavimentació voreres Pl.
Curanya

Contractació

22/12/2009 SOL·LICITUD AJUT ECONÒMIC

Benestar
Social

APARCAMENT "LA
VITRI"

22/12/2009 APROVAR LA CERTIFICACIÓ NÚM. 3 OBRA Intervenció
"1a. FASE - ENDERROCAMENT I
APARCAMENT EN SUPERFÍCIE "LA VITRI" AL
C. SANT ANTONI"

APARCAMENT "LA
VITRI"

22/12/2009 APROVAR LA CERTIFICACIÓ NÚM. 2 OBRA Intervenció
"2a. FASE - ENDERROCAMENT I
APARCAMENT EN SUPERFÍCIE "LA VITRI" AL
CARRER SANT ANTONI - CARRER SANT
JOSEP"

ZONA DELS
COMUNS

22/12/2009 APROVAR LA CERTIFICACIÓ NÚM. 5 OBRA Intervenció
"PROJECTE DE REHABILITACIÓ DE LA ZONA
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Referència

Data

Concepte

Departament

DELS COMUNS I DEL PARC URBÀ DEL
CANAL DE CAN BASSAS A MATABOSCH"
PLA ACCESSIBILITAT. 22/12/2009 APROVAR LA CERTIFICACIÓ NÚM. 2 OBRA Intervenció
AV. GENERALITAT
"PLA ACCESSIBILITAT. PROJECTE
D'EXECUCIÓ DE LA FASE PRIORITÀRIA.
MÒDUL 1 AV. GENERALITAT"
22/12/2009 Resolució compareixença c.a. núm.
567/2009 A

Secretaria

22/12/2009 Resolució compareixença recurs c.a. núm Secretaria
566/2009 2B
F/2009/188

22/12/2009 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS
F/2009/188

Intervenció

P/2009/166

22/12/2009 ORDRE DE PAGAMENT P/2009/166

Intervenció

P/2009/165

22/12/2009 ORDRE DE PAGAMENT P/2009/165

Intervenció

P/2009/168

22/12/2009 ORDRE DE PAGAMENT P/2009/168

Intervenció

50/2009 RRHH

21/12/2009 Modificació dies adscripció provisional
tresorera municipal

RRHH

48/08-II,2

21/12/2009 Desistiment sol·licitud

Activitats

24/08-III

21/12/2009 Desistiment sol·licitud

Activitats

51/08-II,2

21/12/2009 Desistiment llicència

Activitats

F/2009/167

21/12/2009 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS
F/2009/167

Intervenció

F/2009/185

21/12/2009 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS
F/2009/185

Intervenció

F/2009/184

21/12/2009 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS
F/2009/184

Intervenció

F/2009/183

21/12/2009 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS
F/2009/183

Intervenció

EXP 467/09

21/12/2009 LLICÈNCIA DE 1A OCUPACIÓ

Urbanisme

47/09

21/12/2009 Proposta sanció

Policia Local

47.1/09

21/12/2009 Persones jurídiques

Policia Local

97/09

21/12/2009 Anul·lar

Policia Local

98/09

21/12/2009 Denegar

Policia Local

656/09

21/12/2009 Llicencia d'obres

Urbanisme

25/2009

21/12/2009 APROVAR LA MODIFICACIÓ DE
PRESSUPOST NÚM. 25/2009 PER
TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT

Intervenció

26/2009

21/12/2009 INICI EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE
PRESSUPOST NÚM. 26/2009 PER
TRANSFERÈNCIES DE CRÈDITS

Intervenció

26/2009

21/12/2009 APROVAR LA MODIFICACIÓ DE
Intervenció
PRESSUPOST NÚM. 26/2009, PER
TRANSFERÈNCIES DE CRÈDITS DEL CAPÍTOL I
DE DESPESES

P/2009/163

21/12/2009 ORDRE DE PAGAMENT P/2009/163

Intervenció

P/2009/164

21/12/2009 ORDRE DE PAGAMENT P/2009/164

Intervenció

P090030159

18/12/2009 Denegar

Policia Local

P090048744

18/12/2009 Denegar

Policia Local
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Referència

Data

Concepte

Departament

851/08

18/12/2009 Desistiment CCU

Activitats

611/07

18/12/2009 Desestimen CCU

Activitats

64/2009

18/12/2009 Nomenament membre Tribunal de
selecció

RRHH

710/09

18/12/2009 PRORROGA LLICENCIA D'OBRES

Urbanisme

P/2009/162

18/12/2009 ORDRE DE PAGAMENT P/2009/162

Intervenció

2006/104

18/12/2009 SOL·LICITUD RENOVACIÓ TARGETA
PROVISIONAL D'APARCAMENT PER A
PERSONES AMB MOBILITAT

Benestar
Social

1998-30

18/12/2009 RENOVACIÓ DE LA TARGETA
D'APARCAMENT PROVISIONAL PER A
PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA

Benestar
Social

38/04-III

18/12/2009 Permís Mpal

Activitats

2008/73

18/12/2009 SOL·LICITUD RENOVACIÓ TARGETA
PROVISIONAL D'APARCAMENT PER A
PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA

Benestar
Social

2008/209

18/12/2009 SOL·LICITUD RENOVACIÓ TARGETA
PROVISIONAL D'APARCAMENT PER A
PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA

Benestar
Social

EXP 666/09

17/12/2009 CONCESSIÓ OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA

Urbanisme

2/2009 Diversos

17/12/2009 Nòmina. Gratificacions i hores extres
nòmina desembre'09

RRHH

1/2009 Diversos

17/12/2009 Nòmina. Factor específic-plusos mes de
desembre'09

RRHH

17/12/2009 Retorn aval bancari 12 % costos
urbanització PP LA CASETA

Urbanisme

PLA ACCESSIBILITAT. 17/12/2009 APROVAR LA CERTIFICACIÓ NÚM. 3 OBRA Intervenció
Av. GENERALITAT
"PLA ACCESSIBILITAT. PROJECTE
D'EXECUCIÓ DE LA FASE PRIORITÀRIA.
MÒDUL I. AV. GENERALITAT"
2000/78

17/12/2009 SOL·LICITUD TRANSPORT ADAPTAT

Benestar
Social

17/12/2009 Incoar aprovació expedient aprovació
inventari general de béns

Secretaria

722/09

17/12/2009 Llicència de segregació

Urbanisme

48/2009 div

17/12/2009 Nòmina. Productivitat absentisme policia
nòmina desembre'09

RRHH

3/2009-Selecció

16/12/2009 Adscripció lloc de treball tècnic de cultura RRHH

25/2009

16/12/2009 INICI EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE
CRÈDITS NÚM. 25/2009, PER
TRANSFERÈNCIES.

Intervenció

16/12/2009 Concedir canvi titularitat nínxol núm. 2191 Secretaria
3a. Part Nova
TCC

16/12/2009 AUTORITZACIÓ

Esports pavelló

15/12/2009 Resolució denegant una petició

Secretaria

P/2009/160

15/12/2009 ORDRE DE PAGAMENT P/2009/160

Intervenció

01/2009-D

11/12/2009 Resolució expedient disciplinari

RRHH
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El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat dels decrets de l’alcaldia relacionats més
amunt.
4.2 DONAR COMPTE DE LES ACTES DE LA JUNTA DE GOVERN
•
•

Sessió ordinària del dia 11 de gener de 2010
Sessió ordinària del dia 18 de gener de 2010

El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat de les actes relacionats més amunt.
4.3 DONAR COMPTE DE DECRETS DE L’ALCALDIA DIVERSOS
4.3.1 Decret del dia 21 de desembre de 2009
Primer.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdit per mitjà de transferències de
crèdit núm. 25/2009 del pressupost de l’Ajuntament.
Consignació de despeses amb crèdits en baixa
Partida inicial

Nom

208-121-6250000 Mobiliari i estris
d’administració
general

Consignació
inicial
30.000,00 €

Total baixes de crèdits: ...

Proposta de
baixa
3.200,00 €

Consignació
definitiva
26.800,00 €

3.200,00 €

Consignació de despeses amb crèdits en alta
Partida inicial

Nom

208-121-6260000 Equips per a
processos
d’informació.
Administració
general

Consignació
inicial
137.518,00 €

Totals altes de crèdits: ...

Proposta d’alta
3.200,00 €

Consignació
definitiva
139.718,00 €

3.200,00 €

Segon.- Per ser aquesta resolució sigui executiva, la Intervenció municipal l’ha de
comptabilitzar.
El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat del decret de l’alcaldia relacionat més
amunt.
4.3.2 Decret del dia 21 de desembre de 2009
Primer.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdit per mitjà de transferències de
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crèdit núm. 26/2009 del pressupost de l’Ajuntament.
Consignació de despeses amb crèdits en baixa:
Partida

Nom

Consignació
inicial

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

120.353,56 €

Total baixes de crèdits:

Proposta
Consignació
d’increment
definitiva
2.741,83 €

117.611,73 €

2.741,83 €

Consignació de despeses amb crèdits en alta:
Partida

Nom

Consignació
inicial

Recaptat

Diferència

204-314-1600000 Seguretat social
del personal de
promoció
econòmica

62.961,38 €

613,80 €

63.575,18 €

206-323-1310002 Retribucions
personal laboral
temporal plans
d’ocupació 2009

62.023,81 €

1.629,35 €

63.653,16 €

206-721-1300000 Retribucions del
personal laboral
fix de promoció
econòmica

46.839,80 €

498,68 €

47.338,48 €

Totals altes de crèdits:

2.741,83 €

Per ser aquesta resolució executiva, la Intervenció municipal l’ha de
Segon.comptabilitzar.
El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat del decret de l’alcaldia relacionat més
amunt.
4.4 DONAR COMPTE DE LES NOTES DE REPARAMENT DE LA INTERVENCIÓ MUNICIPAL
En compliment del que disposen els articles 215 i següents del text refós de la Llei
d’Hisendes Locals, es dóna compte al ple corporatiu, i de forma específica, de les notes
de reparament 1-09 i 9-09, que s’han emès per la Intervenció de fons municipal, vistos els
Decrets de l’Alcaldia de 22 de gener de 2009 i de 23 de juliol de 2009, respectivament, i
que consten adjuntades a l’ordre de pagament núm. P/2009-162 de 18 de desembre de
2009, en la que consten incloses les nòmines del personal d’aquesta Corporació del mes
de desembre de 2009 i paga extraordinària de Nadal del 2009.
El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat de les notes de reparament de la
intervenció relacionades més amunt.
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5/ MOCIONS I PROPOSTES D’URGÈNCIA:
INTERVENCIONS:
SRA. MONTSE AYATS:
El motiu de la urgència, d’un tema que vàrem tractar en el ple anterior, quin és?
SR. MIQUEL FRANCH:
Perquè s’ha d’aplicar i es necessita un temps per poder-ho comunicar a les persones i
facilitar-los la informació necessària.
La idea és que comenci a funcionar a partir del mes de març; hem de donar-ho a
conèixer i informar tothom.
VOTACIÓ:
Se sotmet a votació la inclusió de la urgència i s’aprova per unanimitat dels membres
assistents.
Atesos els esdeveniments recents aquesta mateixa setmana, i de conformitat amb el que
es disposa a l’article 82.3 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats locals, a
proposta de l’alcaldia, el ple de l’ajuntament, per unanimitat dels membres assistents,
acorda la inclusió per urgència de l’assumpte següent:

5.1.- MODIFICACIÓ DE L’ACORD DE 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%
ACORD:
ANTECEDENTS
El Ple de l’Ajuntament de Torelló, en sessió ordinària celebrada el dia 28 de desembre de
2009, va acordar modificar l’acord primer adoptat pel plenari municipal de data 25 de
maig de 2009 en relació a les bonificacions 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%.
Atès que hi ha hagut dificultats per part de l’empresa concessionària per tramitar les
notificacions a tots els usuaris afectats, el ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels
assistents, acorda:
Primer.- MODIFICAR la data d’aplicació de les bonificacions que s’expressen en l’acord
per tal que siguin a partir de l’1 de març de 2010 en comptes de l’1 de febrer de 2010.
Segon.- ENCARREGAR al Concessionari que la notificació fefaent a cadascun dels usuaris
del servei que en resultin afectats, es faci efectiva abans del dia 20 de febrer de 2010.
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VOTACIÓ:
S’aprova per unanimitat dels membres assistents.
6/ PRECS I PREGUNTES:
SR. JORDI CASALS:
6.1
Respecte un tema que va sortir als mitjans de comunicació, però que ja havíem parlat al
patronat del teatre Cirvianum; nosaltres ja vàrem mostrar el nostre posicionament al
respecte i és el fet que el nou teatre de Vic hagi agafat com a nom “Centre d’arts
escèniques d’Osona”; compartim amb la regidora que és una qüestió mal encarada per
part de Vic; abans, la Montse ha dit que no hem d’atacar Vic, hi estic d’acord, però a
vegades Vic ens ho posa una mica difícil i un d’aquests casos és el del teatre: en un
moment complicat a la comarca d’Osona en l’àmbit de les arts escèniques en què les
dues ciutats de la Comarca com són Manlleu i Vic no tenien teatre i Torelló feia l’aposta
per fer un teatre de qualitat i estar a l’alçada i ser capaç de poder donar resposta a
Osona, un cop que es planteja l’última pedra del teatre de Vic, ens trobem amb això.
Des del grup municipal ens refermem al ple a donar suport a l’actitud i el posicionament
que vàrem mostrar i voldríem saber si s’ha tingut algun tipus de contacte amb
l’Ajuntament de Vic i si no és així, quan es tingui –perquè suposo que es tindrà- que ens
puguin tenir informats al respecte.

Respon la Sra. Núria Güell: Primer agrair el vostre suport, que també ens ha arribat per
mitjans de comunicació.
El fet de Vic, no és el nom! El nom... el fet és com s’ha portat; no costava res comentar-ho als
teatres que estem treballant a Osona, no només Torelló, si no que n’hi ha molts d’altres que
estan treballant molt bé: Calldetenes, Taradell, ... hi ha molts teatres i nosaltres el que dèiem
és que si es pot dir alguna cosa així com “arts escèniques d’Osona”, es podria arribar a acords
per afavorir les programacions conjuntament i no haver de dir: jo agafaré aquest i ells que
s’espavilin!
Jo penso que hi ha moltes maneres d’optimitzar els recursos, essent molta més colla i poder
parlar entre tots i ens va venir de nou –és el que vaig dir jo als mitjans de comunicació- ens va
sobtar que es digués aquest nom sense haver informat ningú.
S’ha intentat parlar amb la gent de Vic; de moment tenen altres problemes, però ho tindran en
compte i ens hem de veure.
7/ INFORMACIONS:
SRA. CRISTINA SALA:
7.1
Per informar que la setmana del 8 a l’11, la setmana del Carnaval, a Torelló, i
concretament a la plaça Nova –si no hi ha cap canvi d’última hora- hi haurà les
desconnexions en directe del programa de TV3 que es diu divendres, que el fan cada dia
de la setmana, excepte, precisament, el divendres.
Des de diverses regidories implicades hi hem estat treballant, per buscar en primer lloc
l’emplaçament per a tot l’equip i l’equipament que suposa portar aquest programa i
continuarem treballant des de les regidories per tal que tot l’equip de TV3 es trobi el més
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còmode possible i, d’una manera modesta, evidentment, puguem fer una mica de
promoció de Torelló en una de les setmanes més importants per al nostre poble.
SRA. FLORA VILALTA:
7.2
Nosaltres, com a grup municipal del PSC, com que no podem intervenir en l’apartat de
precs i preguntes, en l’apartat d’informacions volíem donar una informació que està
relacionada amb les manifestacions que acaba de fer ara en Jordi i que, per una
vegada, coincidim plenament; i volíem dir que com a grup municipal del PSC, que està
representat al patronat del teatre Cirvianum, volem manifestar el nostre suport a la
regidora de cultura en referència a les seves declaracions davant d’aquest anunci fet
per l’Ajuntament de Vic, de creació d’un centre d’arts escèniques a Osona.
Creiem que la cultura es construeix amb diàleg, amb la suma d’esforços, teixint les
complicitats, compartint experiències, ... però mai amb imposicions i autoproclames.
L’autoproclama per part de Vic com a centre d’arts escèniques d’Osona, l’entenem
com un menysteniment cap a la resta de municipis, alguns d’ells amb experiència més
que contrastada en el camp de les arts escèniques.
Aquestes actituds entenem que en res ajuden aquells que volen exercir la capitalitat d’un
territori i esperem sincerament, com molt bé deia també ara la regidora, que aquest
tema es recondueixi i que el sentit comú, el treball compartit i el treball conjunt prevalguin
per damunt de qualsevol imposició. Reconeguem tots plegats el gran bagatge en arts
escèniques que s’ha fet i es fa a la comarca i sapiguem compartir i racionalitzar aquesta
feina.
SR. FRANCESC J. RIVERA:
7.3
El F.C. Barcelona ha començat el “Tour campions 2009” i Torelló ha estat una de les
poblacions escollides per acollir aquesta exposició itinerant, que commemora els 110
anys d’història del club i que inclou les 5 copes guanyades pel primer equip durant la
temporada 2008-2009.
Tanmateix ens han informat que l’autobús de l’exposició vindrà al nostre municipi el
proper divendres, dia 12 de febrer, i es podrà visitar de 10 a 2 a l’aparcament del mercat
municipal.

SRA. NÚRIA GÜELL:
7.4
Només dir-vos que PIOC ens ha fet arribar els llibrets de Carnaval. Animar-vos a tots a
participar-hi. Recordar que el Pullassu és el tretzè aniversari i de les senyoretes el 25.
Que ens ho passem bé i endavant.
SR. MIQUEL FRANCH:
7.5
És evident que tots heu seguit durant aquesta última setmana una situació molt complexa
que ha succeït a la comarca d’Osona; concretament, hi va haver un Ajuntament de la
comarca que li va semblar que havia d’aplicar uns nous criteris d’empadronament;
inicialment semblava que la cosa anava per aquí, però es van retirar per la intervenció
d’una instància superior.
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Com alcalde de Torelló, vull donar a conèixer la meva posició sobre aquest tema; l’he
donat a conèixer, però m’ha semblat que quan la situació estava molt complexa, amb
moltes intervencions mediàtiques i estranyes de diferents mitjans de comunicació, sembla
que el més important era reconduir aquest tema i s’havia de deixar que l’Ajuntament de
Vic rectifiqués i jo el felicito per la rectificació que ha fet en aquests moments.
Però voldria afegir-hi un seguit de coses:
• El padró és un instrument administratiu en què s’inscriuen totes les persones que
resideixen al municipi.
• Empadronar-se és un dret i un deure dels veïns del municipi.
• Els ajuntaments tenim l’obligació d’inscriure totes les persones que viuen al seu
municipi, d’acord amb el que diu la llei.
• No hi ha cap ajuntament, des del meu punt de vista, que pugui modificar o
aplicar uns criteris diferents, ja que la llei és igual per a tothom.
• Si cada ajuntament funcionés a la seva manera seria un desgavell. No es poden
aplicar criteris contradictoris entre diferents ajuntaments. No és sensat i provocaria
conflictes entre els municipis veïns, com ja s’ha apuntat alguna vegada.
• A més de totes les lleis, també el Pacte Nacional per a la immigració a Catalunya
estableix la necessitat de l’empadronament de totes les persones que realment
viuen en un municipi i la unificació de criteris per part dels ajuntaments. Aquest
pacte ha estat signat per totes les forces polítiques, no totes les de Catalunya,
però si per:
o Partit dels Socialistes de Catalunya
o Convergència i Unió
o Esquerra Republicana de Catalunya
o Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida Alternativa
o La Federació de Municipis de Catalunya, l’Associació Catalana de
Municipis, els sindicats, les patronals i nombroses organitzacions de la
societat civil catalana.
• Fruit d’aquest pacte nacional, la Taula de Ciutadania i Immigració va crear un
grup de treball del món local amb la participació de la FMC, l’ACMC, les quatre
Diputacions –Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona- i va aprovar a l’octubre de
2009 el document sobre empadronament. Aquest document el varen subscriure
diferents persones que ocupen càrrecs públics a la comarca d’Osona.
• En aquest document s’incideix en el padró com a una eina estadística, per
regular la prestació de serveis i es rebutja que sigui un instrument de control de la
immigració.
• Cal empadronar els immigrants irregulars, perquè primer, la llei així ho diu; a més,
és fonamental conèixer la població que viu al nostre municipi. Si no empadronem
podem tenir bosses de marginalitat que anirien en perjudici de la cohesió social
dels diferents municipis. Els ajuntaments rebem els recursos en funció de la
població que viu al nostre municipi.
• L’empadronament facilita l’accés a drets, com la sanitat o l’escolarització. Tenir
bosses de marginalitat no és bo ni per a les persones immigrades, ni per al conjunt
de la població.
• Cal tenir en compte que l’efecte crida no és el padró, és la pobresa i és l’eina. La
gent marxa del seu país quan sap que trobarà feina, encara que sigui en
l’economia submergida, com està passant moltes vegades.
• I, per acabar, voldria dir que mentre algun ajuntament fa política de la
immigració, molts altres, fem polítiques d’immigració. Jo entenc que és molt
important governar la realitat.
Dit això, reitero l’agraïment a l’alcalde i a l’equip de govern de l’Ajuntament de Vic, per
haver retirat una proposta inicial, que entenc que havia estat feta amb bon criteri, però
la situació aconsellava i continua aconsellant que els ajuntaments no som ningú per
canviar lleis superiors a les nostres i, per tant, felicito l’Ajuntament de Vic per haver retirat la
normativa que volia aprovar.
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Moltes gràcies i fins el proper ple.
El president dóna les gràcies als assistents i aixeca la sessió.
Vist i plau,
L’ALCALDE,

EL SECRETARI,

