ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT EN
PLE, CELEBRADA EL DIA 22 DE FEBRER DE 2010:
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Òrgan:
Número:
Caràcter:
Data:
Horari:
Lloc:

Ple
02/2010
ordinari
22 de febrer de 2010
de les 20:02 a les 22:08
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

Secretària:
Interventora

Miquel Franch i Ferrés
Lluís Bassas i Portús (que presideix)
Pere Galobardes i Molera (que
s’incorpora en el debat del punt 3.23,
quan són les 21:11)
Jaume Vivet i Soler
Marc Fontserè i Candell
Cristina Sala i Donado
Flora Vilalta i Sospedra
David Forcada i Rifà (que s’incorpora
En el debat del punt 3.23, quan són les
21:11)
M. Àngels Casals i Font
Francesc Josep Rivera i García
Pere Bartés i Montagut
Núria Güell i Rovira
Manel Romans i Sánchez
Jordi Casals i Prat
Lluís Sabatés i Padrós
Albert Soldevila i Boixader
Montserrat Ayats i Coromina

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

Montserrat Freixa i Costa
M. Carme Urgell i Barris
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1/ APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR:
1.1.- APROVACIÓ, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR:
S’aprova per unanimitat dels assistents amb les modificacions que es fan constar a
continuació, a petició de la Sra. Montse Ayats, l’acta núm. 01/2010, corresponent a la
sessió ordinària, del dia 25 de gener de 2010:
A la pàgina 12 de l’esborrany, al segon paràgraf sencer, hi diu: “...aquest 2010 no aniran a
l’antic amb les obres del qual ens hem gastat...” i ha de dir “... aquest 2010 no aniran a
l’antic CAP amb les obres del qual ens hem gastat...”
I al final del mateix paràgraf, on diu “... però que anem amb falses problemes i
solucions...”, ha de dir “... però que anem amb falses promeses i solucions...”
I a la pàgina 23, a la meitat del primer paràgraf, on diu “... –ni m’agrada ni en desagrada...”, ha de dir “... –ni m’agrada ni em desagrada-...”

2/ DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS A LES PERSONES:
2.1.- APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES DE LA CONCESSIÓ D’AJUTS A PROJECTES
EDUCATIUS INNOVADORS IMPULSATS PELS CENTRES EDUCATIUS O LES SEVES AMPA:
ACORD:
RELACIÓ DE FETS:
L’article 118 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals, preveu que les subvencions tenen per objecte
la disposició gratuïta de fons públics que els ens locals atorguen a persones per fomentar
una activitat d’utilitat pública o interès social o per promoure la consecució d’un fi públic.
Per l’atorgament de subvencions cal aprovar unes bases que regulin la concessió i s’han
de sotmetre a informació pública.
Des de fa temps, l'Ajuntament de Torelló ha contribuït al suport de l'educació
extraescolar i complementària en el municipi a través del suport a les AMPA.
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És voluntat d'aquest ajuntament continuar en la línia de la millora de la qualitat educativa
dels centres educatius que imparteixen ensenyaments obligatoris en el municipi.
És voluntat d'aquest ajuntament l'aprovació d'unes bases per a l'adjudicació d'ajuts a
projectes educatius innovadors impulsats pels centres educatius o les seves AMPA que
contribueixi a la millora de l'educació i la convivència en els centres educatius i per
extensió a tot el municipi de Torelló.
FONAMENTS DE DRET:
PRIMER.- L’article 118 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals preveu que les subvencions tenen per objecte la
disposició gratuïta de fons públics que els ens públics atorguen a persones privades per
fomentar una activitat d’utilitat pública o interès social o per promoure la consecució
d’un fi públic. L’article 124 del Decret 179/1995 preveu que s’han d’elaborar unes bases
que regulin la concessió de les subvencions el contingut de les quals ha d’incloure, entre
d’altres aspectes, l’objecte de les subvencions, els requisits que han de reunir els
beneficiaris, termini i forma de justificació i forma de concessió. Les bases s’han de
sotmetre a informació pública com a mínim per un termini de vint dies i s’han de publicar
en el butlletí oficial de la província i en el tauler d’anuncis de la Corporació. Una
referència d’aquest anunci s’ha d’inserir en el diari oficial de la Generalitat de Catalunya.
SEGON.- L’aprovació de les bases correspon al ple de la Corporació que l’ha d’adoptar
amb la majoria simple dels seus membres.
Vist la proposta presentada per la Regidora d’Educació i el dictamen favorable de la
Comissió Informativa de Serveis a les Persones, el Ple de l’Ajuntament, per majoria
absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, acorda:
PRIMER.- APROVAR les bases reguladores de concessió d’ajuts a projectes educatius
innovadors impulsats pels centres educatius o les seves AMPA que contribueixin a la
millora de l’educació i la convivència en els centres educatius i per extensió a tot el
municipi de Torelló.
SEGON.-SOTMETRE a exposició pública les bases per un termini de vint dies al Butlletí
oficial de la província i en el tauler d’anuncis de la Corporació i inserir un anunci al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya.
TERCER.- SIMULTÀNIAMENT s’aprova la convocatòria de subvencions i es podran
presentar sol·licituds a l’Àrea d’Educació en el termini de 20 dies des de la publicació de
les bases al BOP, fent constar expressament que, en cas que es presentin al·legacions
contra l’aprovació de les bases se suspendrà el procediment de resolució de les
subvencions fins que s’hagin resolt les al.legacions de les bases.
El text de les Bases és el següent:
“BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ D’AJUTS A PROJECTES EDUCATIUS
INNOVADORS DE L’AJUNTAMENT DE TORELLÓ ANY 2010
DESCRIPCIÓ
L’Ajuntament de Torelló vol promoure, estimular i fomentar la pràctica de projectes educatius en el
municipi de Torelló en el marc de les activitats extraescolars que es realitzin al llarg del curs escolar.
OBJECTIUS
Donar suport i fomentar l’aparició i el desenvolupament de projectes educatius innovadors al municipi de
Torelló que tinguin especial incidència en:
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-

Millorar l’èxit escolar
Potenciar dinàmiques integradores
Fomentar espais de convivència

PROCEDIMENT
El procediment fixat per a la concessió de les subvencions previstes en aquestes bases serà el procediment
en règim de concurrència competitiva.
DESTINATARIS
Les associacions de mares i pares d’alumnes dels centres educatius i els centres educatius, tots ells,
sostinguts amb fons públics, legalment constituïts i inscrits en el Registre d’Entitats de l’Ajuntament de
Torelló.
Els projectes poden ser elaborats conjuntament entre l’escola i l’AMPA, però la sol·licitud només la podrà
cursar una de les dues entitats.
TIPOLOGIA DELS PROJECTES
Els projectes presentats hauran de tenir en compte alguns dels següents aspectes:
a) Aconseguir l’èxit educatiu de tot l’alumnat en totes les seves dimensions: personal, acadèmica i social.
b) Ajudar a desenvolupar una identitat personal rica i equilibrada.
c) Fomentar el treball cooperatiu com un dels valors que millora la convivència.
d) Adquirir les competències necessàries: les habilitats socials, els valors i les actituds per tal de poder
respondre els reptes de la vida.
e) Potenciar la interrelació entre els diferents sectors de la comunitat educativa.
f) Fomentar activitats socioeducatives lúdiques.
CRITERIS DE VALORACIÓ
1. El nombre de destinataris a qui va adreçada l’activitat no podrà ser inferior a un 10% de les places
ofrenades pel centre educatiu dels 3 als 16 anys. (màxim 10 punts)
2. Interès general de l’activitat a tot el municipi. (màxim 10 punts)
3. El dèficit d’activitats anàlogues al municipi. (màxim 10 punts)
4. La transcendència que tingui l’activitat: (màxim 30 punts)
a) Que compensi desigualtats
b) Que presenti un plantejament integrador
c) Que incideixi en la millora de l’èxit escolar
d) Que
potenciï els espais de convivència
e) Que fomenti l’adquisició de valors
5. Que estigui oberta al municipi: a tota la comunitat educativa.
(Màxim 10 punts)
6. La qualitat del projecte: objectius, metodologia, temporalització, avaluació i altres. (màxim 10 punts)
7. Viabilitat material i econòmica de la proposta. (màxim 10 punts)
8. Originalitat i innovació pedagògica. (màxim 10 punts)
IMPORT DE LA CONVOCATÒRIA
Les subvencions es faran efectives a càrrec de la partida 108-324-4890000 del pressupost ordinari de
l’Ajuntament de Torelló aprovat inicialment en el Ple de 25 de gener de 2010 i actualment en fase
d’exposició pública. L’import consignat és de 13.900,41 €
DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR
Les sol·licituds es presentaran al Registre General de l’ajuntament (carrer Ges d’Avall, 5) de dilluns a
divendres de 9.00 a 14.00 h, i caldrà adjuntar la documentació següent:
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Model de sol·licitud, segons el Reglament Regulador de les Subvencions i Convenis de l’Ajuntament
de Torelló (segons l’annex 3).
Fotocòpia del DNI de la persona representant de l’entitat.
Projecte de l’activitat o programa a realitzar pel qual se sol·licita la subvenció i el pressupost
d’ingressos i despeses. En el pressupost d’ingressos i despeses caldrà que les despeses estiguin
desglossades per a cadascun dels projectes o activitats per als quals se sol·licita la subvenció
econòmica.
Calendari d’execució del projecte.
Declaració de qui subscrigui la sol·licitud de subvenció on hi consti:
- Les subvencions obtingudes per a la mateixa finalitat i el compromís de comunicar a l’ajuntament
les que s’obtinguin en el futur; que no es concorre en cap de les circumstàncies excloents de
l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions; que s’està al corrent
de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social, i que es pren el compromís de complir les
condicions de la subvenció.
Si una vegada analitzades les sol·licituds presentades s’observa que són incompletes o que no
reuneixen els requisits exigits, es demanarà a la persona interessada que esmeni l’error o acompanyi
els documents perceptius en un termini màxim de 10 dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la
notificació corresponent.

TERMINI DE PRESENTACIÓ
S’estableix un termini de 20 dies hàbils a partir de la data de publicació d’aquestes bases en el Butlletí Oficial
de la Província.
TERMINI DE RESOLUCIÓ
L’ajuntament resoldrà la convocatòria de subvencions en el termini d’un mes, a comptar a partir de la data
en què finalitzi el termini de presentació dels projectes.
A partir d’aquest dia, els projectes que no hagin estat aprovats es podran recollir a la Regidoria d’Educació
durant el període d’un mes. Un cop finalitzat el termini esmentat, els projectes quedaran en propietat de
l’Ajuntament de Torelló.
COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ QUALIFICADORA
La comissió qualificadora estarà formada per:
- Regidor/a d’Educació de l’Ajuntament de Torelló
- Tècnic/a d’Educació de l’Ajuntament de Torelló
- Un/a docent universitari/ària de la Facultat de les Ciències de l’Educació
- Un/a experta/a del món educatiu
- Secretari/ària de l’Ajuntament de Torelló o persona a qui delegui
Aquesta comissió emetrà un informe especificant els projectes admesos i exclosos, la puntuació dels
projectes admesos i l’import econòmic a atorgar en funció dels resultats. La Junta de Govern Local decidirà
l’acord d’atorgament d’aquestes subvencions.
FUNCIONAMENT I TERMINI DELS AJUTS
Els projectes seleccionats rebran com a màxim una subvenció del 50% de l’import presentat en el projecte.
Les entitats seleccionades rebran l’import atorgat una vegada hagi finalitzat el projecte i s’hagi presentat tota
la documentació de justificació. Tot i això, es podran sol·licitar bestretes en la forma en què s’estableix al
Reglament General de subvencions.
En el cas de no portar-se a terme el projecte en els terminis establerts, el/la beneficiari/ària haurà de
retornar l’import avançat, excepte acord de consentiment per causes extraordinàries.
Des de la Regidoria d’Educació es farà un seguiment dels projectes seleccionats; es realitzarà en funció de
cada projecte tot establint contactes amb els seus responsables.
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La suma total de les subvencions rebudes per dur a terme el projecte no podran superar el 100% del cost
total de l’activitat.
OBLIGACIONS DELS BENEFICIARIS
-

Destinar l’ajut rebut al projecte seleccionat. No s’admetrà cap canvi de destinació. Si es modifica el
projecte s’haurà d’informar la Regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Torelló, que podrà decidir
si retira o manté l’ajut.
Acceptar la subvenció a l’efecte del compliment de les condicions fixades per a la seva autorització.
Justificar el compliment dels requisits i condicions, així com la realització de l’activitat i el
compliment de la finalitat que determina la concessió de la subvenció.
Sotmetre’s a les actuacions de comprovació que puguin efectuar els òrgans competents, aportant
tota la informació que els sigui requerida.
Comunicar l’obtenció d’altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos que financin les activitats
subvencionades. Aquesta comunicació haurà d’efectuar-se tant aviat com es conegui, i en tot cas
amb anterioritat a la justificació dels fons percebuts.
Estar al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries amb l’Ajuntament i amb la
Seguretat Social.
Fer constar la col·laboració de la Regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Torelló en la publicitat
dels actes objectes de subvenció. En el cas de la difusió escrita, caldrà incorporar l’escut municipal i
la marca de Torelló posa l’accent en l’educació.
Les associacions i entitats hauran d’estar inscrites en el registre públic corresponent.
No es podrà subcontractar l’execució total del projecte o activitat que constitueix l’objecte de la
subvenció.
Facilitar el seguiment dels projectes realitzats pels tècnics municipals.
Justificar les despeses d’execució pel projecte i presentar la memòria de l’activitat dins del període
de tres mesos a partir de la fi de l’activitat.

JUSTIFICACIÓ
Abans de l’1 d’abril de l’any següent de l’atorgament de la subvenció, les persones beneficiàries hauran de
presentar la documentació que acrediti l’activitat realitzada acompanyada de la memòria de l’activitat en el
registre d’entrada de l’Ajuntament de Torelló (carrer Ges d’Avall, 5). La justificació econòmica seguirà els
criteris del Reglament General de Subvencions de l’Ajuntament de Torelló.
CONSIDERACIONS GENERALS
La participació en aquesta convocatòria comporta la plena acceptació de les bases que la regulen i la
renúncia a tota reclamació legal. Concórrer a aquesta convocatòria també implica l’acceptació de la
resolució de l’òrgan competent.
L’Ajuntament de Torelló es reserva el dret de declarar desertes aquestes ajudes i resoldre qualsevol
eventualitat no regulada expressament en aquestes bases.

INTERVENCIONS:
SRA. MONTSE AYATS: Des del nostre grup ens sembla important recordar l’esforç que
tradicionalment ha fet l’Ajuntament de Torelló per donar suport a l’educació extraescolar
de les escoles de Torelló. Ens sembla important que les relacions amb les entitats –i, per
tant, també amb les AMPA- es reguli a través de convenis o de projectes en què es parli
de drets, de deures i també de criteris clars i objectius pels quals es regulen els ajuts. Per
tant, en principi ens sembla bé la proposta que es presenta a aprovació, però hi ha
alguns dubtes que ens agradaria que la regidora ens pogués respondre:
• Volem saber si hi ha hagut un treball per arribar a un consens amb les AMPA per
aquest nou sistema d’ajuts.
• 13.000 € Per sis escoles, donen per fer les activitats que es proposen i que siguin de
qualitat?
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•

D’alguna manera, s’ha previst com es resoldrà –tenint en compte que els ajuts
només poden ser del 50% dels costos- i quines vies tenen les AMPA per finançar la
resta? Ja sabem que pot haver-hi una part que és el cofinançament, però no
podem oblidar que hi ha algunes famílies que potser no se’n poden fer càrrec i
una mica ens agradaria que se’ns responguessin aquestes preguntes abans
d’emetre el vot.

SR. JORDI CASALS: Nosaltres veiem que aquest nou sistema el que farà és establir un
sistema per subvencionar les activitats de les AMPA; l’objectiu és que es facin activitats
innovadores i de més qualitat a l’àmbit pedagògic; ara bé, creiem que aquesta fórmula
és molt complexa; és de concurrència competitiva i només es finançarà el 50%, com a
màxim –que no vol dir que sigui del 50% de les activitats que proposin les AMPA- i, a més,
es fa segons el calendari natural i no l’escolar. La complexitat de tot plegat, sumat a
aquest element, creiem que no farà res més que dificultar l’activitat i la planificació de les
AMPA. Si es volia establir un sistema com aquest, complex, nosaltres el que hauríem
demanat, com a mínim, és un període de transició per tal que les AMPA s’hi poguessin
adaptar i no fer-ho així de cop i volta, perquè pot crear un dèficit en les AMPA o que
deixin de fer aquestes activitats.
Al ple de pressupostos, l’equip de govern es va dir que no es rebaixaria l’esforç
pressupostari cap a les entitats educatives i bé, no s’ha abaixat sobre el paper, però a la
llarga, amb aquest model, el que representa que només se subvencioni el 50% com a
màxim, vol dir que, o bé no s’arribi a gastar el que estigui pressupostat, bàsicament,
perquè si se subvenciona el 50% d’uns grans projectes, segurament seran uns projectes
molt més cars i aquests projectes molt més cars no es faran, és a dir, que no es
proposaran. I el que nosaltres ens temem és que aquí s’amagui una retallada del
pressupost.
En el sistema de convenis creiem que és molt interessant: es pot planificar, es pot pactar i
es pot acompanyar i aquests nous projectes més innovadors i de més qualitat, també hi
podrien haver sortit. Amb aquest nou projecte, l’únic que comporta, és burocràcia.
Per tot això, nosaltres no donarem suport a aquesta proposta.
SRA. FLORA VILALTA: Des de la regidoria, el que hem fet és fer un plantejament una mica
diferent de tot el que s’havia fet fins ara; creiem que també hi ha d’haver un moment per
a la innovació i en aquests moments creiem que aquest projecte forma part d’aquesta
innovació; no és un invent d’última hora; és un treball que ja fa un any es va avançar a les
AMPA que es faria i el que tenim clar és que tot el tema de subvencions que s’han estat
donant fins ara a les escoles, a través de l’AMPA, aquest any li hem volgut donar un caire
diferent: no estem retallant, si no que la quantitat que es va aprovar en el seu dia al ple
municipal, la repartim de manera diferent.
Aquest any tenim, per una banda, un conveni amb les pròpies escoles –cosa que no
existia-; per altra banda tenim un conveni amb totes i cadascuna de les AMPA, en què
també tenen una aportació econòmica i, d’altra banda, una part d’aquests diners que
teníem, els hem volgut destinar –com ja vàrem anunciar en el seu dia- a un tema de
formació en l’aprenentatge de la natació, que hem fet de caire universal per a tots els
nens i nenes de primer i segon del cicle inicial. I per últim, hem reservat uns diners, que són
els que figuren a l’acord que avui aprovem, per a la pública concurrència i aquí és on
hem posat la part innovadora; nosaltres hem cregut que fins ara l’Ajuntament ha
complert una etapa; l’ha complert amb escreix; les circumstàncies eren unes i ara són
unes altres; s’havia posat molta èmfasi en tot el que eren les activitats extraescolars, en
gran part, pel fet que l’escola pública tenia un greuge comparatiu amb les escoles
concertades, que era la famosa sisena hora; afortunadament la famosa sisena hora s’ha
resolt des del Departament d’Educació, ja fa uns anys, i, per tant, ara és el moment de fer
un replantejament general.
En tot canvi, com tota novetat, suposa gent que hi està més d’acord; gent que li costarà
més d’entrar-hi, però els canvis sempre s’han de començar; es pot corregir tot el que
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calgui corregir i nosaltres esperem, i en totes les reunions que hem tingut amb les AMPA,
que aquests projectes seran potents i innovadors.
Una època en què un projecte per fer unes classes de cuina per alguns pares de l’escola,
potser al segle XXI ja no ens ho hem de plantejar ni subvencionar; hem d’ajudar
econòmicament a projectes potents, projectes innovadors, projectes que ajudin a la
cohesió social, projectes que posin accent a l’escola: és aquella escola qui fa aquest
projecte i, per tant, jo a l’hora de triar un lloc escolar trio l’escola, no només per les
activitats curriculars que es fan, si no també pels projectes extraescolars que
l’acompanyen i, per tant, nosaltres creiem que això ha d’anar bé i per això ho hem portat
al ple, per això ho aprovarem i tirarem endavant aquestes innovacions.
SRA. MONTSE AYATS: Tot i que compartim com a grup el fons de la qüestió, ja hem dit –i
també estem d’acord en què en els temps cal canviar-se i adequar- hi ha dues coses:
que entenem que el consens amb les AMPA avui per avui no hi és i tampoc no se’ns ha
respost sobre la part que plantejàvem del finançament.
Per tant, tot i compartir el fons, no compartim la forma i per això ens abstindrem.
SR. MIQUEL FRANCH: La concurrència competitiva és un sistema que tenen les
administracions públiques –ajuntaments, administracions autonòmiques, Diputacions,...- ;
és clar: tothom hi pot accedir amb una sèrie de condicions. És obert, net, es veu bé i no
és burocràcia; comparar la concurrència competitiva amb la burocràcia, penso que no
és del tot encertat i, per tant, em sembla molt correcta la competència competitiva, de
la mateixa manera que quan els Ajuntaments anem a buscar recursos, si portem un
projecte engrescador, innovador i potent, amb aquesta concurrència competitiva se’ns
pot aprovar o no; a vegades se’ns ha aprovat –en la gran majoria dels casos- i algun no
se’ns ha aprovat perquè han considerat que potser no s’adequava als objectius i finalitats
de la subvenció.
Però en aquest cas, en què els objectius són tres: millorar l’èxit escolar. Magnífic; penso
que tothom ja treballa en aquest sentit, només faltaria!. Potenciar dinàmiques
integradores: a l’escola de Torelló s’hi ha vist sempre aquest esperit. I és evident que
afegit a aquesta potenciació de dinàmiques integradores, s’ha fomentat també els
espais de convivència. Em sembla que és magnífic continuar donant suport a aquests tres
objectius. Si que és cert que hi pot haver alguna AMPA que estigui acostumada a fer les
coses d’una manera molt continuada, molt repetitiva; cap AMPA es nega a innovar i això
és molt positiu; tenim unes AMPA molt fortes a Torelló i jo penso que és magnífic i, per tant,
estic convençut que presentaran projectes innovadors i potents. A més, si hi ha
concurrència competitiva penso que les escoles de Torelló ens han demostrat
sobradament que estan i han estat treballant molt bé i esperem que continuïn d’aquesta
manera.
SRA. FLORA VILALTA: Pel que fa al tema del 50%, m’agradaria que com alcalde doni la
paraula a la interventora per tal que ho expliqui als grups.
SRA. CARME URGELL: A l’ordenança general de subvencions es preveu aquest fet: les
subvencions que s’atorguen en concurrència competitiva, la part subvencionada pot ser,
com a màxim, del 50% de l’import del projecte.
SR. JORDI CASALS: Per al·lusions: nosaltres estem d’acord amb els objectius que es marca
la regidoria i que segurament també es marquen els centres educatius i les AMPA en les
seves activitats. Nosaltres el que no creiem és que aquesta innovació només vingui
donada en la relació entre l’Ajuntament i el centre o l’AMPA per fer les activitats, si no en
com es treballa amb l’AMPA, per exemple, per fer les activitats, perquè siguin així.
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I també recordar que no és l’única relació que hi ha, la de concurrència competitiva, si
no que nosaltres tenim el sistema de convenis i nosaltres creiem que no s’ha apostat per
explotar més qualitativament el tema dels convenis, és a dir, a l’hora de fer
acompanyament i la planificació compartida; segurament no caldria arribar a aquesta
fórmula que imposa la limitació que ara ha explicat la interventora del 50% i que no es
pugui anar més enllà.
Nosaltres creiem que amb l’acompanyament, la planificació i el treball conjunt a través
dels convenis, no calia fer aquest sistema que per nosaltres si que és més burocràcia,
sobretot pel tipus d’entitats de què estem parlant.
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per majoria absoluta del nombre legal de membres de la
Corporació, atenent al resultat que es detalla a continuació:
Vots favorables: 11, dels regidors i regidores dels grups municipals del PSC-PM i CiU.
Vots desfavorables: 3, dels regidors del grup municipal d’ERC-AM
Abstencions: 1, de la regidora del grup municipal d’ICV-CdG.

3/ DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’ECONOMIA I HISENDA,
RÈGIM INTERN I SEGURETAT:
3.1.- MOCIÓ D’ERC-AM TORELLÓ EN QUÈ S’INSTA L’ESTAT ESPANYOL A CANCEL·LAR
IMMEDIATAMENT EL DEUTE EXTERN QUE TÉ CONTRET HAITÍ PEL TERRATRÈMOL DEL 12 DE
GENER DE 2010:
ACORD:
Atès que el terratrèmol del passat 12 de gener de 2010 a Haití ha causat més de 150.000
morts, amb milers de desapareguts i desplaçats, i ha causat incalculables danys
materials.
Atès que Haití té contret un deute extern que ascendeix a un total de 1.885 milions de
dòlars, dels quals, el juliol de 2009 la comunitat internacional es va comprometre a
cancel·lar-ne 1.200 milions, donat que Haití havia complert amb els compromisos
internacionals per a la cancel·lació de bona part del seu deute.
Atès que l’Estat espanyol reclama prop de 30 milions d’euros en concepte de deute
extern i que està sotmès al compromís de cancel·lació del 100% del que encara
reclama.
Atès que el Club de París (que agrupa els principals països creditors del món) es va reunir
el passat 19 de gener i va emetre un comunicat en què “exhortava a tots els creditors
bilaterals d’Haití a condonar el seu deute extern, considerant les necessitats financeres
que afronta aquest país”.
Atès que bona part d’aquest deute ha estat considerat per les organitzacions de la
societat civil d’aquests països com a un deute il·legítim, contret sovint per governs
dictadors i corruptes, com han estat els de la família Duvalier.
Atès que la campanya Qui deu a qui? (conformada per més de 50 organitzacions de
l’Estat espanyol) i les xarxes internacionals de deute com són JUBILEU SUD (moviment
d’oposició al deute extern integrat únicament per col·lectius dels països del Sud),
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EURODAD (xarxa europea conformada per 59 organitzacions que treballa per a la
cancel·lació del Deute al Tercer Món, que treballa arreu del planeta), a més
d’incomptables organitzacions i moviments socials d’arreu del món estan sol·licitant
l’anul·lació total del deute d’Haití afectat pel terratrèmol.
Atès que Torelló és un municipi que ha demostrat en reiterades ocasions sensibilitat i
interès en la cooperació i en la solidaritat amb altres indrets del món amb dificultats.
A proposta del Grup Municipal d’ERC-AM Torelló, 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.- RECLAMAR al Govern espanyol la cancel·lació total i immediata del 100% del
deute extern que encara reclama a Haití, de manera immediata, incondicional i sense
cap tipus de contraprestació, tal com també li sol·licita la comunitat internacional.
Segon.- INSTAR el Govern espanyol a realitzar una auditoria del deute extern que reclama
a Haití per tal d’aclarir l’origen d’aquest deute, contret per governs dictadors i corruptes,
com han estat els de la família Duvalier i, en cas necessari, prendre les accions pertinents
contra les persones i/o administracions que han original il·legítimament el deute extern.
Tercer.- DEMANAR al Govern espanyol que les ajudes que destini a Haití siguin donacions
no reemborsables i que, en cap cas, aquestes ajudes es facin en forma de crèdits FAD
(Fons d’Ajuda al Desenvolupament), crèdits a l’exportació lligats a la contractació de
béns i de serveis a empreses espanyoles amb unes condicions per sota de les del mercat,
però que acaben perjudicant encara més els països receptors, ja que com tot crèdit va
acompanyat d’interessos, aquest fet contribueix a incrementar encara més el deute
extern d’aquests països.
Quart.- SOL·LICITAR al Govern espanyol que les ajudes que destini a Haití no siguin
militaritzades; és a dir, que s’atorguin només mitjançant les administracions públiques civils
i organitzacions i moviments de la societat civil organitzada.
Cinquè.- RECLAMAR al Govern espanyol que, en un moment en què ostenta la
presidència de torn a la Unió Europea, insti la comunitat internacional, ja siguin països o
institucions financeres internacionals on hi té representació (Fons Monetari Internacional,
Banc Mundial, Banc Interamericà de Desenvolupament) a cancel·lar el 100% del deute
que se li reclama a Haití, de manera immediata, incondicional i sense cap tipus de
contraprestació. De la mateixa manera, que tota l’ajuda internacional sigui en forma de
donació no reemborsable, no condicionada i de manera no militaritzada. Especialment,
sol·licitem que s’insti ja al Fons Monetari Internacional a reconvertir el crèdit de 100 milions
de dòlars al que s’ha compromès, en una donació no reemborsable i no condicionada.
Sisè.- TRASLLADAR el contingut de la present moció a la Secretaria General de Comercio
Exterior del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio; a la Dirección General de
Fianciación Internacional del Ministerio de Economia y Hacienda, a la Agencia Española
de Cooperación Internacional para el Desarrollo del Ministerio de Asuntos Exteriores y
Cooperación; a l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament de la
Secretaria d’Afers Exteriors del Departament de la Vicepresidència; al Fons Català de
Cooperació al Desenvolupament i a l’Observatori del Deute en la Globalització.
INTERVENCIONS:
SR. JORDI CASALS: El tema del deute extern del tercer món, és un tema de fons. A més
moltes vegades els deutes externs que tenen els països del tercer món són creats per
governs corruptes o dictadures, com és el cas d’Haití amb la funesta família Duvalier i, a
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més, aquest deute extern enquista aquests països del tercer món en la pobresa: entren
en un cercle viciós que difícilment se’n podran sortir.
Ara, per Haití és un moment d’emergència; per això aquesta moció específica, però
aquest moment d’emergència el que suposa és un nou començament i seria bo que fos
un nou començament sense peatges i per això la demanda d’aquesta moció i, a més,
també m’agradaria destacar i en l’exposició de motius també hi surt figurat, la tradició
de Torelló en l’àmbit de la solidaritat i de la cooperació: campanyes en el seu moment
amb Bòsnia, o amb la República Dominicana o amb altres projectes, alguns dels quals hi
donem suport des de l’Ajuntament.
Per això creiem també des d’Esquerra que era important que Torelló pogués aprovar una
moció com aquesta.
SRA. MONTSE AYATS: Des d’Iniciativa Ciutadans del Ges hi donarem suport.
SR. LLUÍS BASSAS: Nosaltres també, tot i que hi ha una qüestió per matisar, perquè a la
moció ja s’explica com funciona això del deute extern, però si que el que és difícil és
garantir que això arribi on ha d’arribar; és molt complicat tot aquest tema del deute
extern, com per què sigui així, però en aquest moment estan molt pitjor ells que nosaltres –
que no és que estiguem molt bé- i creiem que la situació és prou greu com perquè si es
pot donar un cop de mà, que es faci.
SRA. FLORA VILALTA: Donarem suport.
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels 15 membres assistents.
3.2.- APROVACIÓ DE LA GESTIÓ RECAPTADORA DURANT L’EXERCICI 2009:
ACORD:
Vist el Compte de la Gestió Recaptadora realitzada per l’Organisme de Gestió Tributària
durant l’exercici 2009 i corresponent a les liquidacions d’ingrés per rebut i liquidacions
d’ingrés directe, així com a certificacions de descobert de tributs i preus públics liquidats
per l’Ajuntament de Torelló.
Havent-se verificat que els ingressos que es reflecteixen en el Compte coincideixen amb
els fons transferits a l’Ajuntament de Torelló.
Vista la relació nominativa de deutors que configura l’estat demostratiu dels drets a
cobrar, com estableix l’article 209.2 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes
Locals aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març, i que importa les quanties següents:
Pendent de cobrament en període voluntari en data 31 de desembre de 2009:
Rebuts.......................................................................
00,00 €
Liquidacions...............................................................
339.712,49 €
Pendent de cobrament en període executiu en data 31 de desembre de 2009:
Rebuts.........................................................................
366.360,34 €
Certificacions.................................................................
358.039,94 €
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Comprovat que l’aplicació de càrrecs, devolucions d’ingressos indeguts i compensacions
a favor de l’ORGT s’ha practicat correctament, a proposta del regidor d’hisenda i plans
estratègics de desenvolupament, vist el dictamen favorable de la Comissió informativa
d’economia i Hisenda, règim interior i seguretat, el ple de l’Ajuntament, per unanimitat
dels membres assistents, acorda:
Primer.- APROVAR el Compte de la Gestió Recaptadora de 2009 presentada per
l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
Segon.- NOTIFICAR el present acord a l’ORGT i als departaments d’Intervenció i Tresoreria,
Municipals.
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels 15 membres assistents.
3.3.- APROVACIÓ DE LA GESTIÓ RECAPTADORA DE MULTES DE CIRCULACIÓ DE L’ANY 2009:
ACORD:
Vist el Compte de la Gestió Recaptadora de Multes de Circulació per sancions
imposades per l’Ajuntament de Torelló, que ha estat rendida per l’Organisme de Gestió
Tributària de la Diputació de Barcelona i corresponent a l’exercici 2009.
Vista la liquidació practicada pel concepte d’equilibri financer, que es considera
correcta segons els termes del conveni subscrit entre aquest Ajuntament i la Diputació de
Barcelona.
Vista la relació nominativa de deutors que configura l’estat demostratiu dels drets a
cobrar, com estableix l’article 209 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals i que importa les quantitats següents:
Pendent de cobrament en data 31 de desembre de 2009, per import de 161.653,62 euros.
Comprovat que l’aplicació de càrrecs, devolucions d’ingressos indeguts i compensacions
a favor de l’ORGT s’ha practicat correctament, a proposta del regidor d’hisenda i plans
estratègics de desenvolupament, vist el dictamen favorable de la Comissió informativa
d’economia i Hisenda, règim interior i seguretat, el ple de l’Ajuntament, per unanimitat
dels membres assistents, acorda:
Primer.- APROVAR el Compte de Gestió Recaptadora de multes de circulació de 2009
presentada per l’ORGT.
Segon.- NOTIFICAR el present acord a l’ORGT i als departaments d’Intervenció i Tresoreria,
Municipals.
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels 15 membres assistents.
3.4.- RECTIFICACIÓ D’UN ACORD DE BAIXA D’UNA AUTORITZACIÓ DE DESPESA:
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ACORD:
Per acord del Ple de l’Ajuntament del dia 24 de novembre de 2008 es va aprovar
autoritzar la despesa per import de 50.994,20 € per portar a terme les obres de supressió
de barreres arquitectòniques a la Plaça Joanot Martorell i al C. Congost, segons el
projecte corresponent, amb càrrec a la partida 306-511-6110000 (Projecte: 2008-2-306-101) del pressupost de despeses de l’any 2008.
Per acord del Ple de l’Ajuntament del dia 29 de desembre de 2008 es va adjudicar el
contracte de les obres esmentades anteriorment a l’empresa Construccions Lluís Dachs,
SLU, per import de 41.958,98 €, IVA inclòs. En el mateix Ple s’acordà la baixa de la part de
l’autorització de despesa que no s’havia adjudicat per import de 9.035,62 €, quantitat
errònia, donat que l’import no adjudicat era de 9.035,22 €.
Vista la documentació aportada, a proposta del regidor d’hisenda i plans estratègics de
desenvolupament, vist el dictamen favorable de la Comissió informativa d’economia i
Hisenda, règim interior i seguretat, el ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels membres
assistents, acorda:
Primer.- RECTIFICAR l’acord de donar de baixa l’autorització núm. 2200800018222 per
import de 9.035,62 €, adoptat en el Ple de l’Ajuntament del dia 29 de desembre de 2008,
essent la quantitat correcta de la baixa de 9.035,22 €, amb abonament a la partida 306511-6110000 (Projecte: 2008-2-306-10-1) del pressupost de despeses de l’any 2008.
Segon.- NOTIFICAR el present acord al departament d’obres i serveis de l’Ajuntament.
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels 15 membres assistents.
3.5.- BAIXA D’UNA AUTORITZACIÓ DE DESPESA:
ACORD:
Vist el document negatiu de despesa presentat per la regidoria d’urbanisme, a proposta
del regidor d’hisenda i plans estratègics de desenvolupament, vist el dictamen favorable
de la Comissió informativa d’economia i Hisenda, règim interior i seguretat, el ple de
l’Ajuntament, per unanimitat dels membres assistents, acorda:
Primer.- APROVAR LA BAIXA de l’autorització de despesa núm. 220080021810 per import
de 5,02 € que es correspon amb la part no utilitzada per la contractació de les obres
incloses en el “Projecte d’enderroc i aparcament en superfície “El Sindicat” situat al C.
Rocaprevera, 30”, amb abonament a la partida 301-432-6010005 (Projecte: 2008-2-301-41) del vigent pressupost de despeses.
Segon.- NOTIFICAR el present acord als departaments de Secretaria i Urbanisme de
l’Ajuntament.
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels 15 membres assistents.
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3.6.- BAIXA D’UNA AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE DESPESA:
ACORD:
Vist el document negatiu de despesa presentat per la regidoria d’urbanisme, a proposta
del regidor d’hisenda i plans estratègics de desenvolupament, vist el dictamen favorable
de la Comissió informativa d’economia i Hisenda, règim interior i seguretat, el ple de
l’Ajuntament, per unanimitat dels membres assistents, acorda:
Primer.- APROVAR LA BAIXA de l’autorització i disposició de despesa núm. 220080006297
per import de 4.718,60 €, a nom de Colomer – Rifà, S.L., que es correspon amb la part
adjudicada per duplicat dels honoraris de realització del projecte bàsic i d’execució per
a l’enderrocament i urbanització de l’aparcament de l’illa de l’antiga VITRI, entre els
carrers Sant Josep, Sant Antoni i Ronda Pollancredes, amb abonament a la partida 301432-6010005 (Projecte: 2008-2-301-4-1) del vigent pressupost de despeses.
Segon.- NOTIFICAR el present acord als departaments de Secretaria i Urbanisme de
l’Ajuntament.
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels 15 membres assistents.
3.7.- BAIXA D’UNA AUTORITZACIÓ DE DESPESA:
ACORD:
Vist el document negatiu de despesa presentat per la regidoria d’urbanisme, a proposta
del regidor d’hisenda i plans estratègics de desenvolupament, vist el dictamen favorable
de la Comissió informativa d’economia i Hisenda, règim interior i seguretat, el ple de
l’Ajuntament, per unanimitat dels membres assistents, acorda:
Primer.- APROVAR LA BAIXA de l’autorització de despesa núm. 220080020253 per import
de 22.898,92 € que es correspon amb la part no adjudicada de les obres incloses en el
projecte d’adequació del centre de dinamització de la torneria de la Vall del Ges per a
la supressió de barreres arquitectòniques i foment de l’accessibilitat, amb abonament a la
partida 301-432-6220000 (Projecte: 2008-2-301-9-1) del vigent pressupost de despeses.
Segon.- NOTIFICAR el present acord als departaments de Secretaria i Urbanisme de
l’Ajuntament.
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels 15 membres assistents.
3.8.- BAIXA D’UNA AUTORITZACIÓ DE DESPESA:
ACORD:
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Vist el document negatiu de despesa presentat per la regidoria d’urbanisme, a proposta
del regidor d’hisenda i plans estratègics de desenvolupament, vist el dictamen favorable
de la Comissió informativa d’economia i Hisenda, règim interior i seguretat, el ple de
l’Ajuntament, per unanimitat dels membres assistents, acorda:
Primer.- APROVAR LA BAIXA de l’autorització de despesa núm. 220080021817 per import
de 21.009,60 € que es correspon amb la part no adjudicada de les obres incloses en el
projecte bàsic i d’execució de les obres d’adequació de la planta baixa i part de la
planta primera del centre de dinamització de la torneria de la Vall del Ges (Fase 4), amb
abonament a la partida 301-432-6220000 (Projecte: 2008-2-301-9-1) del vigent pressupost
de despeses.
Segon.- NOTIFICAR el present acord als departaments de Secretaria i Urbanisme de
l’Ajuntament.
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels 15 membres assistents.
3.9.- BAIXA D’UNA AUTORITZACIÓ DE DESPESA:
ACORD:
Vist el document negatiu de despesa presentat per la regidoria d’urbanisme, a proposta
del regidor d’hisenda i plans estratègics de desenvolupament, vist el dictamen favorable
de la Comissió informativa d’economia i Hisenda, règim interior i seguretat, el ple de
l’Ajuntament, per unanimitat dels membres assistents, acorda:
Primer.- APROVAR LA BAIXA de l’autorització de despesa núm. 220080020251 per import
de 13.909,18 € que es correspon amb la part no adjudicada de les obres de rehabilitació
de les façanes de l’edifici del Centre de Formació, amb abonament a la partida 301-4326320002 (Projecte: 2008-2-301-14-1) del vigent pressupost de despeses.
Segon.- NOTIFICAR el present acord als departaments de Secretaria i Urbanisme de
l’Ajuntament.
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels 15 membres assistents.
3.10.- BAIXA D’UNA AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE DESPESA:
ACORD:
Vist el document negatiu de despesa presentat per la regidoria d’obres i serveis, a
proposta del regidor d’hisenda i plans estratègics de desenvolupament, vist el dictamen
favorable de la Comissió informativa d’economia i Hisenda, règim interior i seguretat, el
ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels membres assistents, acorda:
Primer.- APROVAR LA BAIXA de l’autorització i la disposició de la despesa núm.
220080013351 per import de 16.466,27 €, a nom de SOREA, S.A., que es correspon amb la
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part no realitzada de les obres de recuperació i posada en funcionament del grup de
pressió de “Can Pesseta”, amb abonament a la partida 306-441-6330000 (Projecte: 20082-306-6-1) del vigent pressupost de despeses.
Segon.- NOTIFICAR el present acord als departaments de Secretaria i Obres i serveis de
l’Ajuntament.
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels 15 membres assistents.
3.11.- BAIXA D’UNA AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE DESPESA:
ACORD:
Vist el document negatiu de despesa presentat per la regidoria d’obres i serveis, a
proposta del regidor d’hisenda i plans estratègics de desenvolupament, vist el dictamen
favorable de la Comissió informativa d’economia i Hisenda, règim interior i seguretat, el
ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels membres assistents, acorda:
Primer.- APROVAR LA BAIXA de l’autorització i la disposició de la despesa núm.
220080013351 per import de 900,22 €, a nom de SOREA, S.A., que es correspon amb la
part no realitzada de l’adequació i automatització dels dipòsits d’aigua potable de
l’exercici 2008, amb abonament a la partida 306-441-6330000 (Projecte: 2008-2-306-6-1)
del vigent pressupost de despeses.
Segon.- NOTIFICAR el present acord als departaments de Secretaria i Obres i serveis de
l’Ajuntament.
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels 15 membres assistents.
3.12.- BAIXA D’UNA AUTORITZACIÓ DE DESPESA:
ACORD:
Vist el document negatiu de despesa presentat per la regidoria d’obres i serveis, a
proposta del regidor d’hisenda i plans estratègics de desenvolupament, vist el dictamen
favorable de la Comissió informativa d’economia i Hisenda, règim interior i seguretat, el
ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels membres assistents, acorda:
Primer.- APROVAR LA BAIXA de l’autorització de despesa núm. 220080020250 per import
de 26.000,00 € que es correspon amb la part no adjudicada de l’adquisició d’una
biotrituradora, amb abonament a la partida 301-511-6230000 (Projecte: 2008-2-306-14-1)
del vigent pressupost de despeses.
Segon.- NOTIFICAR el present acord als departaments de Secretaria i Urbanisme de
l’Ajuntament.
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VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels 15 membres assistents.
3.13.- MODIFICACIÓ DE L’ARTICLE 19 a) DEL CONVENI COL·LECTIU DEL PERSONAL LABORAL
APROVAT PEL PLE DE 27 D’ABRIL DE 2009 PEL PERÍODE 2009-11 (CODI DE CONVENI Núm.
0814092):
ACORD:
Vista l’acta de la reunió del comitè d’empresa i l’ajuntament de Torelló del dia 11 de
febrer de 2010, en la qual la mesa negociadora acorda modificar l’article 19 a) del
Conveni Col.lectiu del personal laboral aprovat pel Ple de 27 d’abril de 2009, pel període
2009-11 (codi de conveni núm. 0814092), 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 membres assistents, acorda:
Primer:- MODIFICAR l’art.19 a) del Conveni Col·lectiu del personal laboral de
l’ajuntament de Torelló pel període 2009-11 , aprovat pel Ple en sessió de 27 d’abril de
2009 (codi de conveni núm. 0814092) que diu:
Article 19 Retribucions
a) Les retribucions bàsiques i complementàries del personal al servei de l'Ajuntament
tindran la mateixa estructura i seran de la mateixa quantitat que les establertes amb
caràcter bàsic per a la funció pública.
I que es modifica en el sentit següent:
Article 19 Retribucions
a) Les retribucions bàsiques i complementàries del personal al servei de l'Ajuntament
tindran la mateixa estructura i seran de la mateixa quantitat que les establertes amb
caràcter bàsic per a la funció pública. Els serveis prestats en qualsevol modalitat
contractual a l’empresa Gestiomat de capital íntegrament municipal, es reconeixerà a
efectes de triennis.
Segon:- TRAMETRE aquest acord als serveis Territorials del Departament de Treball i
Indústria per al seu registre i publicació d’acord amb el Reial Decret 1040/1981, de 22 de
maig, sobre registre i dipòsit de convenis col.lectius de Treball.
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels 15 membres assistents.
3.14.- DECLARACIÓ DE NUL·LITAT D’UN PARÀGRAF DE L’ARTICLE 26 DE L’ACORD DE
CONDICIONS DE TREBALL DEL PERSONAL FUNCIONARI DE L’AJUNTAMENT DE TORELLÓ I DE
DESESTIMACIÓ DE LES AL·LEGACIONS PRESENTADES EN L’EXPEDIENT.
ACORD:
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1. Per Decret de l’alcaldia de data 27 de maig de 2009, es va acordar instar al Ple per
procedir a declarar la nul·litat d’un paràgraf de l’article 26 de l’Acord de Condicions
de Treball del personal funcionari de l’ajuntament de Torelló que literalment transcrit
preveu el següent:
“En cas de malaltia o accident, l'Ajuntament abonarà el 100% de la mensualitat
íntegra durant el període d’incapacitat temporal, sense tenir en compte les hores
extraordinàries.”
2. Per acord del plenari municipal en sessió celebrada en data de 29 de juny de 2009
va acordar incoar expedient de declaració de nul·litat, d’acord a les previsions de
l’article 102.2 de la llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic i procediment
administratiu comú, de l’article 26 de l’Acord de condicions de treball del personal
funcionari de l’ajuntament de Torelló. Així mateix, en el mateix Acord es va
aprovar suspendre el termini per la resolució de l’expedient, fins haver rebut
l’informe de la Comissió Jurídica Assessora i alhora suspendre l’executivitat de
l’acord fins a la resolució definitiva d’aquest.
3. L’acord del ple es va notificar als Sindicats UGT, Comissions Obreres de Catalunya i
delegats de personal de l’Ajuntament.
4. En data de 28 de juliol de 2009 la Sra. Montserrat Escoda Milà, advocada en
representació de la Confederació Sindical de la Comissió Obrera Nacional,
interposa recurs de reposició contra l’acord del plenari municipal adoptat en la
sessió celebrada en data de 29 de juny de 2.009.
5. En data de 21 d’agost de 2009 l’Alcalde-President dicta un Decret obrint tràmit
d’audiència als interessats en el procediment que són els sindicats legitimats que
varen intervenir en la negociació col·lectiva de l’Acord (UGT i Comissions Obreres) i
alhora es notifica a les delegades de personal de l’Ajuntament.
6. En data de 1 de setembre de 2.009 els delegats de personal i el comitè d’empresa
de l’Ajuntament presenten al.legacions a l’acord del ple adoptat en sessió de 29
de juny de 2.009.
7. En data de 7 de setembre de 2.009 el Sindicat de Comissions Obreres presenta
al.legacions a l’acord adoptat pel plenari municipal en sessió celebrada en data
de 29 de juny de 2.009, que reprodueixen exactament el recurs de reposició
interposat en data de 28 de juliol de 2.009, Registre d’entrada núm. 4990/09.
8. En data de 23 de setembre de 2009 la Secretària ha emès informe sobre les
al.legacions presentades, en el sentit de considerar procedent la desestimació de
les al.legacions presentades i d’inadmetre a tràmit el recurs interposat per la
representació de la Confederació Sindical de la Comissió Obrera Nacional de
Catalunya.
9. En data 28 de setembre de 2009, la Interventora ha emès informe sobre les
al.legacions presentades, en el mateix sentit que la secretaria municipal.
10. En data 1 de febrer de 2010 ha tingut entrada a l’Ajuntament l’informe de la
Comissió Jurídica de la Generalitat, de data 14 de gener de 2010, el qual informa
favorablement sobre la revisió d’ofici del segon paràgraf de l’article 26 de l’Acord
de l’ajuntament de Torelló, de 27 d’abril de 2009, pel qual s’estableix que en cas
de malaltia o accident, l’Ajuntament ha d’abonar el 100% de la mensualitat
íntegra durant el període d’incapacitat temporal, sense tenir en compte les hores
extres.
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Prenent de base els fonaments de dret de l’informe jurídic de 23 de setembre de 2009, els
quals es transcriuen a continuació:
FONAMENTS DE DRET:
PRIMER.- La legislació aplicable al supòsit de fet ve regulada essencialment en la
següent normativa:
-

-

Arts. 9 ,103, 149.1.17, 149.1.18, de la Constitució Espanyola.
Arts. 4.1 a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
Arts. 142, 152 i 153 del Decreto Legislativo 781/1996 pel qual s’aprova el text refós
de les disposicions legals vigents en matèria de règim local.
Arts. 37 i 38.10 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic
(EBEP).
Article 95.3 del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre pel qual es va aprovar la
refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a
Catalunya en matèria de funció pública.
Article 6 del Reial Decret 480/1993, de 2 d’abril, pel qual es va integrar en el règim
general de la Seguretat Social als funcionaris de l’Administració Local..
Decret 3158/1966, de 23 de desembre regulador de la normativa de la Seguretat
Social.
Arts. 62.2 i 102.2, 83.3 i 104 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre de Règim Jurídic
de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
Art. 22.2 k) de la Llei 7/1985 de Bases de règim local.
Llei 5/2005, de 2 de maig, de la Comissió Jurídica Assessora
Art. 4.1.a) del Real Decret 1174/1987, de 18 de setembre, que regula el règim jurídic
dels funcionaris amb habilitació de caràcter nacional.
Disposició addicional sisena de la Llei 26/2009, de 23 de desembre, de Pressupostos
generals de l’Estat per al 2010.

SEGON.- RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT PER LA CONFEDERACIÓ SINDICAL DE LA
COMISSIÓ OBRERA NACIONAL DE CATALUNYA EN DATA DE 28 de juliol de 2009, REGISTRE
D’ENTRADA NÚM. 4990.
En data de 28 de juliol es va presentar per part de la Sra. Montserrat Escoda Milà, en
representació de la Confederació Sindical de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya
recurs de reposició contra l’acord adoptat pel plenari municipal en sessió celebrada en
data de 29 de juny de 2009.
L’article 107 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic i procediment
administratiu comú preveu que contra els actes de tràmit no es podrà interposar cap
recurs, excepte que siguin actes de tràmit que decideixin directament o indirecta sobre el
fons de l’assumpte, determinin la impossibilitat de continuar el procediment o bé
produeixin indefensió o un perjudici irreparable a drets i interessos legítims que, en aquest
cas, podrà interposar-se recurs de reposició.
L’acte adoptat pel ple en la sessió celebrada el dia 26 de juny de 2009 era un acte de
tràmit ja que acordava la incoació de l’expedient per procedir a declarar la nul·litat de
l’article 26 de l’Acord de condicions de treball del personal funcionari de l’ajuntament de
Torelló que preveu que en cas de malaltia o accident l’Ajuntament abonarà el 100% de
la mensualitat íntegra.
En el mateix acord es va acordar suspendre l’executivitat de l’acte que es revisa, per
aplicació de l’article 104 de la Llei 30/1992.
Els acords adoptats pel ple són actes de tràmit contra els quals només hi cap oposició en
la resolució que posi fi al procediment.
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Així mateix, els referits actes no han provocat indefensió ja que s’han notificat als
interessats i, per altra banda, no han provocat cap perjudici irreparable als funcionaris de
l’ajuntament. En cas que l’expedient es resolgui en el sentit de no aprovar la declaració
de nul·litat de l’article 26 de l’Acord de condicions de treball s’abonarien als funcionaris,
que en el període de tramitació de l’expedient haguessin estat de baixa, les diferències
no abonades per garantir el pagament del 100 per cent de les seves retribucions en el
període de baixa.
TERCER.- ANÀLISIS DE LES AL·LEGACIONS PRESENTADES PER PART DELS DELEGATS DE
PERSONAL I COMITÈ D’EMPRESA DE L’AJUNTAMENT DE TORELLÓ EN DATA DE 1-9-2009,
REGISTRE D’ENTRADA NÚM. 5462.
En primer lloc, caldria manifestar que el Comitè d’empresa no té legitimitat per presentar
al·legacions al no ésser interessat en l’expedient ja que el Comitè d’empresa no va
negociar l’Acord de condicions de treball del personal funcionari de l’Ajuntament de
Torelló. Les úniques legitimades per presentar al·legacions són les delegades de personal
tot i que no s’identifiquen les dades personals dels signants del document.
En segon lloc, entrant al fons de les al·legacions presentades:
El primer que s’al.lega és que calia haver convocat la Comissió Paritària, prevista en el
Conveni abans de procedir a aprovar la nul·litat de la clàusula 26 del Pacte de
condicions de Treball de l’Ajuntament de Torelló. En aquest sentit, cal destacar que en
data de 20 de maig de 2009 es va aixecar acta on consta la informació que dóna
l’Alcalde de l’Ajuntament a les tres delegades de personal de la voluntat d’incoar
expedient per anul·lar la clàusula 26 de l’Acord de condicions de treball que preveu el
pagament del 100% de les retribucions dels funcionaris públics quan es troben en situació
d’incapacitat laboral, ja que es considera que no s’ajusta a la legalitat.
En segon lloc, demanen l’aplicació de l’article 21 del Reial Decret Legislatiu 4/2000 de 23
de juny als funcionaris locals que preveu que durant els tres primers mesos de malaltia els
funcionaris tindran dret a percebre el 100% de les retribucions tot i que el mateix article 3.2
a) del mateix text exclou de la seva aplicació als funcionaris de l’Administració local, en
base a una sentència del TS de 19 de novembre de 2008 que considera aquesta norma
d’aplicació a l’Administració Local i, en conseqüència, demanen que s’abonin el 100 per
cent de les retribucions durant els tres primers mesos de baixa, donant per bo que a partir
del quart mes s’ha d’abonar el que disposa el Real Decret 3158/1966, de 23 de
desembre.
En aquest cas, enteníem que el Reial Decret legislatiu 4/2000, de 23 de juny, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei sobre Seguretat Social dels funcionaris civils de l’estat
exclou expressament en el seu article 3.2 a) els funcionaris de l’Administració local i, en
conseqüència, no pot ésser d’aplicació pels ajuntaments. Els al·legants manifesten que
hi ha una sentència del TS de 19 de novembre de 2008 que declara l’aplicació del
Reial Decret Legislatiu 4/2000 als funcionaris locals. En aquest aspecte, volem posar de
manifest que la sentència acaba fallant en el sentit que no es pot pagar el 100% de les
retribucions en període d’incapacitat laboral per contravenir la normativa estatal
d’aplicació, i menciona l’article 69 .1 de la Llei de Funcionaris Civils de l’Estat, sobre
llicències per malaltia i drets econòmics subsegüents.
Per altra banda, cal destacar que la Jurisprudència entén de manera reiterada que el
pagament de la millora voluntària de la prestació per incapacitat laboral s’ha
d’entendre com a retribucions i que l’autonomia local no pot sobrepassar el que
disposa la normativa estatal bàsica, per tractar-se de matèries que afecten la
competència exclusiva de l’Estat com ho és la coordinació econòmica i les bases del
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règim estatutari dels funcionaris, segons l’article 149.1,13 i 18 de la Constitució com així
ha estat reconegut per la STC núm. 96 de 24 de maig de 1990 (RTC 1990,96) que remet
a una altra anterior núm. 63 de 1986.
Cal tenir en compte la modificació que ha introduït en aquesta qüestió, l’aprovació
recent de la Llei 26/2009, de 23 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a
l’any 2010 (BOE núm. 309 de 24 de desembre de 2009), la qual disposa que, sense
perjudici de la integració en el règim general de la Seguretat Social del Règim especial
dels funcionaris de l’Administració Local i de la integració en aquest règim de
l’Administració General de l’Estat i de les Administracions Autonòmiques en els casos en
els que sigui procedent, tots els funcionaris integrats en el règim general de la Seguretat
Social, sigui quina sigui l'administració en la qual presten els seus serveis, quan es trobin en
situació d’incapacitat temporal, durant els tres primers mesos, tindran la mateixa
protecció en aquesta situació que la prevista pels funcionaris civils de l’Estat en l’article
21.1.a) del text refós de la Llei sobre Seguretat Social dels Funcionaris Civils de l’Estat
aprovat per Reial Decret Legislatiu 4/2000, de 23 de juny. I afegeix que aquesta protecció
tindrà vigència indefinida i retrotraurà els seus efectes a la data d’entrada en vigor de la
disposició derogatòria primera de la Llei 2/2008, de 23 de desembre, de Pressupostos
Generals de l’Estat pel 2009. És a dir l’1 de gener de 2009.
L’article 21.1.a) del Reial Decret Legislatiu 4/2000, de 23 de juny estableix que durant els
primers tres mesos, la prestació econòmica per incapacitat temporal, serà de la totalitat
de les retribucions bàsiques i de les retribucions complementàries del funcionari en la
mateixa quantia a les que correspondrien en cada moment en el seu lloc de treball si no
es trobés en la situació d’incapacitat temporal, i amb càrrec als mateixos conceptes
pressupostaris pels quals percebia aquestes retribucions.
Amb aquesta modificació de la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per al 2010 es fa
palès que ha calgut una llei d’àmbit estatal per tal que es pugui aplicar als funcionaris
locals allò que disposa l’article 21.1.a) (i només aquest article, ja que a partir del quart
mes de la situació d’incapacitat temporal no s’aplica aquest Reial Decret sinó la
normativa general de la Seguretat Social) del Reial Decret Legislatiu 4/2000 als funcionaris
Locals, dels quals la mateixa norma en feia una exclusió expressa pel que fa a l’àmbit
d’aplicació.
D’acord amb l’exposat podem concloure que l’Ajuntament no té potestat per poder
negociar el pagament del 100% de les retribucions en cas d’incapacitat laboral
transitòria.
QUART.- AL·LEGACIONS PRESENTADES PER PART DE LA FEDERACIÓ DE SERVEIS A LA
CIUTADANIA DE LA COMISSIÓ OBRERA NACIONAL DE CATALUNYA EN DATA DE 7/9/2009,
REGISTRE NÚM.5571.
En primer lloc, cal destacar que no s’aporta l’escriptura de poders que acreditar la
capacitat de representació del Sr. Martí Casas Fernández per actuar en representació
de la Federació de serveis a la Ciutadania de la Comissió Obrera Nacional de
Catalunya.
S’al.lega que entenen que l’EBEP ha modificat l’escenari de la negociació col·lectiva
abans de la seva publicació i que, en conseqüència, no seria aplicable al cas la
sentència esmentada, s’entén que és la sentència esmentada en l’informe emès per
aquesta Secretaria en data de 15 de juny d’enguany.
Entenem que el fet important que es destaca amb la sentència és que manifesta que
les indemnitzacions per malalties no es poden considerar com ajuts de naturalesa social
i, per aquest motiu, l’escenari segueix essent el mateix sense que hagi quedat modificat
per l’entrada en vigor de l’EBEP.
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Si les indemnitzacions per malaltia no són ajuts de naturalesa social s’han d’entendre
com a indemnitzacions i, en conseqüència, per aplicació de la disposició final 2a. de la
Llei de bases del règim local es preveu expressament que els funcionaris públics de
l’Administració Local tindran la mateixa protecció que es dispensa pels funcionaris
públics de l’Administració de l’Estat i estarà integrada en el Sistema de la Seguretat
Social. L’article 142 del Real Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril disposa que els
funcionaris de l’Administració Local tindran dret a les recompenses, permisos, llicències i
vacances retribuïdes previstes en la legislació sobre funció pública de les comunitats
autònomes i supletivament en l’aplicable als funcionaris de l’Administració de l’Estat, i a
l’article 300 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, sobre el Text Refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya, relatiu al règim estatutari dels funcionaris
locals, assenyala que les llicències i els permisos han de ser idèntics als dels funcionaris
de l’Administració de la Generalitat.
A aquests efectes, l’article 95.3 del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual es
va aprovar la refosa en un Text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents
a Catalunya en matèria de funció pública, indica que reglamentàriament es
determinaran les llicències que correspongui per raó de malaltia. Aquest
desenvolupament no es va portar a terme i fins a l’aprovació de la Llei de Pressupostos
Generals de l’Estat per l’any 2009 calia recorre a la legislació supletòria, recollida a
l’article 69 de la Llei de funcionaris Civils de l’Estat, que preveia pels funcionaris una
llicència de fins a 3 mesos a l’any amb plenitud de drets econòmics, si per causa de
malaltia hi havia impediment per prestar els serveis. La Llei de Pressupostos Generals de
l’Estat per al 2009 (BOE núm. 309 de 24/12/2008) en la seva disposició derogatòria
primera deroga l’article 69 del Text articulat de la Llei de funcionaris civils de l’Estat,
aprovat per Decret 315/1964, de 7 de febrer) per la qual cosa en el moment que va
emetre la proposta de Resolució de l’expedient per trametre a la Comissió Jurídica
Assessora no hi havia normativa de la Generalitat, ni supletòria de l’Estat, diferent de
l’establerta en el règim general de la Seguretat Social, fet que excloïa el dret dels
funcionaris d’Administració local a tenir dret a llicències per malalties de fins a tres
mesos cada any natural amb plenitud de drets econòmics, d’acord amb el que ja s’ha
comentat de la modificació introduïda per la Llei de Pressupostos de l’Estat per a l’any
2010.
Per altra banda, el Reial Decret Legislatiu 4/2000, de 23 de juny, pel que s’aprova el text
refós de la Llei sobre Seguretat Social dels funcionaris civils de l’estat exclou
expressament en el seu article 3.2 a) d’aquest règim especial als funcionaris de
l’Administració Local i enteníem que aquesta exclusió és fonamentada en què Reial
Decret no regula una llicència per malaltia dels funcionaris, tal com regulava l’article 69
del text articulat de la Llei de Funcionaris Civils de l’Estat, aprovat per Decret 315/1964,
de 7 de febrer, sinó que precisament regula la Seguretat Social dels Funcionaris Civils de
l’Estat i, en aquest cas, els funcionaris locals es regeixen pel règim general de la
Seguretat Social regulat pel Decret 3158/1966, de 23 de desembre.
L’article 6.1 del Real Decret 480/1993, de 2 d’abril, pel qual es va integrar en el Règim
General de la Seguretat Social als funcionaris de l’Administració Local, senyala que les
prestacions per incapacitat temporal al personal actiu es concediran en els mateixos
termes i condicions que els previstos en el Règim General i es prestaran conforme a allò
que estableix en la disposició transitòria 5a, que manifesta que la prestació per
incapacitat temporal derivada de contingències comunes es reconeixerà i abonarà
per les Corporacions Locals que tinguin al seu càrrec el personal que s’integri.
Per tant, la normativa de la Seguretat Social, Decret 3158/1966, de 23 de desembre
disposa que en el cas d’Incapacitat Temporal derivada de contingències comunes es
cobra el 60% de la base reguladora des del quart dia fins el vintè dia (ambdós inclosos)
de baixa i el 75% a partir d’aquest moment. En el cas que es tracti d’incapacitat
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temporal derivada d’accident de treball el percentatge del 75% es cobra des del
primer dia.
Ara, cal matisar l’aplicació d’aquesta norma amb allò que disposa la disposició
addicional sisena de la Llei 26/2009, de 23 de desembre, de Pressupostos generals de
l’Estat per al 2010, pel que fa als primers tres mesos de la incapacitat en què es té dret
a percebre la retribució que hagués correspost si el funcionari hagués treballat, i serà
d’aplicació plena a partir del quart mes de la situació d’incapacitat.
D’acord amb l’exposat podem concloure que l’Ajuntament no té potestat per poder
negociar el pagament del 100% de les retribucions en cas d’incapacitat laboral
transitòria per envair competències que estan reservades a l’Estat o, a la Comunitat
Autònoma, en cas que aquesta hagués regulat aquest tema com llicències per
malaltia.
En segon lloc, l’al·legant manifesta que no s’ha fonamentat ni motivat l’acord de
nul·litat de l’article 26 de l’acord de condicions de treball del personal funcionari de
l’Ajuntament de Torelló, en base als articles 38.10 de l’EBEP i article 104 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic i procediment administratiu comú.
Entenc que l’acord està suficientment motivat en base als fonaments de dret exposats i
en base als informes de secretaria i intervenció que consten a l’expedient per justificar
l’acord adoptat d’incoar l’expedient de declaració de nul.litat de l’article 26 del pacte
de condicions de treball del personal funcionari de l’Ajuntament de Torelló. Per tant,
entenc que cal desestimar les al.legacions presentades en aquest sentit.
Així mateix, s’al.lega que no es va fonamentar la motivació de la suspensió de l’acte en
base a l’article 54.1 d) de la Llei 30/1992 que parla de les mesures provisionals. En aquest
sentit cal dir que la suspensió de l’acte revisat no es va fer com a mesura cautelar, tal
com afirma l’al.legant sinó que es va acordar suspendre l’executivitat de l’acte revisat,
en base a les previsions de l’article 104 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre de règim
jurídic i procediment administratiu comú que permet acordar la suspensió quan aquest
pogués causar perjudicis de difícil o impossible reparació.
Entenc que l’acord de suspendre l’acte es va adoptar correctament ja que del contrari
podria provocar perjudicis de difícil o impossible reparació al personal funcionari de
l’Ajuntament que es trobés en situació d’incapacitat labora transitòria ja que, en cas
de resoldre l’expedient en el sentit d’acabar declarant la nul.litat de l’article 26 del
pacte de condicions de treball del personal funcionari, caldria que aquestes persones
que haguessin percebut el 100% de les retribucions, haguessin d’abonar a l’Ajuntament
les diferències de retribucions percebudes en major quantia.
L’article 54.1 de la Llei 30/1992 preveu que cal motivar la suspensió dels actes tot i que
la manca de motivació només serà causa d’anul.labilitat quan doni lloc a la indefensió
dels interessats. En el cas que analitzem no s’ha produït indefensió a l’haver-se
comunicat i donat audiència de l’expedient a les persones interessades que, en aquest
cas, són les organitzacions sindicals legitimades per negociar l’Acord i les delegades de
personal de l’Ajuntament de Torelló. Pels motius exposats crec que també procedeix la
desestimació de les al·legacions presentades en aquest punt per part de la Federació
de Serveis a la Ciutadania de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya (FSC-CONCCCOO).
És per tot això que a proposta de l’alcalde, vist el dictamen favorable de la Comissió
informativa d’economia i Hisenda, règim interior i seguretat, el ple de l’Ajuntament, per
unanimitat dels membres assistents, acorda:
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PRIMER.- INADMETRE A TRÀMIT EL RECURS DE REPOSICIÓ interposat per part de la Sra.
Montserrat Escoda Milà, en representació de la Confederació Sindical de la Comissió
Obrera Nacional de Catalunya, en data de 28 de juliol de 2009, Registre d’entrada núm.
4990/2009, contra l’acord del ple adoptat en data de 29 de juny de 2009 que acordava
incoar expedient per declarar la nul.litat d’un paràgraf de l’article 26 de l’acord de
condicions de treball del personal funcionari de l’Ajuntament de Torelló per tractar-se
d’un acte de tràmit l’oposició del qual s’ha de realitzar contra l’acte que decideixi el fons
de l’assumpte.
SEGON.- DESESTIMAR les al·legacions presentades per part de les delegades de personal
en data de 1 de setembre de 2.009, Registre d’entrada núm. 5462/2009 en base al
fonament de dret tercer exposat.
TERCER.- DESESTIMAR les al·legacions presentades per part del Sr. Martí Casas Fernández,
en representació de la Federació de Serveis a la Ciutadania de la Comissió Obrera
Nacional de Catalunya en base al fonament de dret quart exposat.
QUART.- DECLARAR LA NUL·LITAT del paràgraf de l’article 26 de l’Acord de Condicions de
Treball del personal funcionari de l’Ajuntament de Torelló aprovat pel ple de 27 d’abril de
2.009 que es transcriu a continuació:
(...)
“En cas de malaltia o accident, l’Ajuntament abonarà el 100% de la mensualitat íntegra
durant el període d’incapacitat temporal, sense tenir en compte les hores extraordinàries”
(...)
CINQUÈ.- TRAMETRE una còpia compulsada d’aquest Acord a la Direcció General
d’Administració Local, per tal que es doni compliment a l’article 13.5 de la Llei 5/2005, de
2 de maig, de la Comissió Jurídica Assessora.
SISÈ.- COMUNICAR aquest acord al Departament de Treball i Indústria, secció de
Relacions Col·lectives Convenis, per a la seva inscripció en el Registre de Convenis dels
Serveis Territorials del Departament de Treball a Barcelona, i la seva publicació.
SETÈ.- COMUNICAR aquest acord a les delegades de personal, a les Organitzacions
sindicals més representatives, al departament de recursos humans, i a la intervenció i
secretaria municipals.
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels 15 membres assistents.
3.15.- AUTORITZACIÓ DE COMPATIBILITAT A LA SRA. GEMMA PARÉS:
ACORD:
Vista la instància presentada per la sra. Gemma Parés Baulenas, treballadora social,
adscrita al departament de benestar social, per mitjà de la qual demana la declaració
de compatibilitat per a l’exercici d’una segona activitat consistent en un contracte
laboral amb la Fundació d’Ancians Sant Feliu de Torelló per treballar 7 hores setmanals
com a treballadora social.
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Vist el que disposen els articles 11 i següents de la Llei 53/1984, de 26 de desembre,
d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques,
Atès que a l’empara de l’article 14 de la Llei 53/1984, correspon al Ple el reconeixement
de la compatibilitat, si escau,
A proposta del regidor de Règim Intern, vist el dictamen favorable de la Comissió
informativa d’economia i Hisenda, règim interior i seguretat, el ple de l’Ajuntament, per
unanimitat dels membres assistents, acorda:
Primer: Autoritzar a la sra. Gemma Parés Baulenas la compatibilitat de l’activitat privada
de caràcter professional per compte aliè consistent en un contracte laboral amb la
Fundació d’Ancians Sant Feliu de Torelló, de 7 hores setmanals, com a treballadora social,
sempre fora de la jornada laboral de l’ajuntament de Torelló.
Segon: Aquest acord, es basa exclusivament en la presumpció de la bona fe de la
sol·licitant, no pressuposa cap declaració de legitimitat o adequació a la legalitat de les
activitats privades declarades compatibles.
a. Cap activitat privada declarada compatible no pot implicar una dedicació superior
al 50% de la jornada ordinària que tenen assenyalades els funcionaris en aquesta
administració municipal.
b. El reconeixement de la compatibilitat no implica cap classe de dret preferent o
dispensa en cas de canvi en el règim horari del servei a l’Ajuntament de Torelló, en
casos de necessitat o d’emergència.
Tercer: Aquesta autorització restarà sense efecte en els supòsits següents:
-

Si l’activitat privada impedeix o menyscaba l’estricte compliment dels deures o en
compromet la seva imparcialitat o independència.
Si la dedicació horària de l’activitat privada coincidís amb la jornada laboral.

Quart: La sra. Parés està obligada a posar en coneixement d’aquest ajuntament
qualsevol modificació que es produeixi en les condicions de la segona activitat.
Cinquè: Notificar aquest acord de compatibilitat a les persones interessades, en la part
que els afecti.
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels 15 membres assistents.
3.16.- AUTORITZACIÓ DE COMPATIBILITAT A LA SRA. ANNA MANRIQUE:
ACORD:
Vista la instància presentada per la sra. Anna Manrique Aumatell, coordinadora del Pla
de Barris, adscrita a l’alcaldia, per mitjà de la qual demana la declaració de
compatibilitat per a l’exercici d’una segona activitat consistent en un contracte laboral
amb la Universitat de Vic com a professora associada, impartint classes i fent tasques de
coordinadora del Programa de Potsgrau.
Vist el que l’article 3 i següents de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats
del personal al servei de les Administracions Públiques,
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Atès que a l’empara de l’article 14 de la Llei 53/1984, correspon al Ple el reconeixement
de la compatibilitat, si escau,
A proposta del regidor de Règim Intern, vist el dictamen favorable de la Comissió
informativa d’economia i Hisenda, règim interior i seguretat, el Ple de l’Ajuntament, per
unanimitat dels membres assistents, acorda:
Primer: Autoritzar a la sra. Anna Manrique Aumatell la compatibilitat de l’activitat de
professora associada de la Universitat per la tasca de donar classes i coordinar el
Programa de Potsgrau, sempre fora de la jornada laboral de l’ajuntament de Torelló.
Segon: Aquest acord, es basa exclusivament en la presumpció de la bona fe de la
sol·licitant, no pressuposa cap declaració de legitimitat o adequació a la legalitat de les
activitats privades declarades compatibles.
a. Cap activitat privada declarada compatible no pot implicar una dedicació superior
al 50% de la jornada ordinària que tenen assenyalades els funcionaris en aquesta
administració municipal.
b. El reconeixement de la compatibilitat no implica cap classe de dret preferent o
dispensa en cas de canvi en el règim horari del servei a l’Ajuntament de Torelló, en
casos de necessitat o d’emergència.
Tercer: Aquesta autorització restarà sense efecte en els supòsits següents:
-

Si l’activitat privada impedeix o menyscaba l’estricte compliment dels deures o en
compromet la seva imparcialitat o independència.
Si la dedicació horària de l’activitat privada coincidís amb la jornada laboral.

Quart: La sra. Manrique està obligada a posar en coneixement d’aquest ajuntament
qualsevol modificació que es produeixi en les condicions de la segona activitat.
Cinquè: Notificar aquest acord de compatibilitat a les persones interessades, en la part
que els afecti.
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels 15 membres assistents.
3.17.- MODIFICACIÓ CONTRACTE AMB L’EMPRESA SOREA PER LA GESTIÓ DEL SERVEI PÚBLIC
MUNICIPAL D’AIGUA POTABLE.
ACORD:
El dia 1 d’octubre de 1989 l’Ajuntament de Torelló va signar un contracte amb l’empresa
SAUR per la gestió del servei municipal d’aigua, mitjançant arrendament, en virtut del
qual l’empresa realitza les operacions necessàries de captació, cloració, tractament,
acumulació i distribució d’aigua, referents al funcionament i prestació del servei i
conservació de les instal·lacions. El contracte tenia una durada de 10 anys.
Per acord del plenari municipal en sessió celebrada en data de 25 de maig de 1998
l’Ajuntament va renovar per 20 anys més la concessió de la gestió del servei municipal
d’aigües. En aquest acord es va preveure que l’empresa SOREA (anteriorment SAUR)
assumiria l’avançament econòmic de l’aportació municipal que corresponia a
l’Ajuntament de Torelló en el projecte constructiu que havia de treure a licitació el Consell
Comarcal d’Osona en què es preveia una aportació de l’Ajuntament de Torelló de 125
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milions. Aquestes obres encara no s’han dut a terme. No obstant, l’empresa SOREA ha
realitzat obres en la xarxa de distribució d’aigua per un import de 176.255,65 € que es
repercuteixen als abonats a través de la quota d’inversió que s’aplica en el rebut de la
taxa de subministrament d’aigua.
Per a l’any 2010 el Consell Comarcal d’Osona té previst l Projecte de l’Estació de
Tractament d’Aigües Potables del Voltreganès i Osona Nord, amb un pressupost de
4.654.943,62 euros més IVA, i Projecte de la xarxa d’Abastament d’Aigua Potable en alta
del Voltreganès i Osona Nord, amb un pressupost de 3.882.782,58 euros més IVA, fent un
total de 8.537.726,2 € (més l’IVA corresponent) aprovats inicialment pel Ple del Consell
Comarcal d’Osona el dia 26 de març de 2009. L’Ajuntament de Torelló té previst
participar en aquest projecte havent d’assumir un cost de 1.874.629,93 €.
La retribució de Sorea per a la prestació del Servei ve determinada per una fórmula
paramètrica, establerta d’acord amb les despeses del servei amb valors de 4 de maig
de 1987 segons document que s’adjunta en l'última revisió de la retribució de gener de
2008.
Per a l’any 2010 el Consell Comarcal d’Osona té previst la Construcció de l’Abastament
en Alta a Osona Nord i Voltreganès, amb un pressupost total de 9.367.016,20 €, import en
el que ha de participar l’Ajuntament de Torelló amb la quantitat de 1.874.629,93 €.
La retribució de Sorea per a la prestació del Servei ve determinada per una fórmula
paramètrica, establerta d’acord amb les despeses del servei amb valors de 4 de maig
de 1987 segons document que s’adjunta en l'última revisió de la retribució de gener de
2008.
Sorea, a fi de donar un millor servei als abonats, està implantant el projecte de
telelectura el que permetrà tenir un millor control del rendiment de les xarxes, repercutintse en les tarifes del servei.
D’acord amb l’esmentat, a proposta del regidor d’hisenda i plans estratègics de
desenvolupament, vist el dictamen favorable de la Comissió informativa d’economia i
Hisenda, règim interior i seguretat, el ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels membres
assistents, acorda:
PRIMER.- Es modifica el contracte formalitzat en data de 1 d’octubre de 1989 amb
l’empresa SAUR, actual SOREA; en el sentit següent:
1.- D’acord amb els articles 28 i 30 del Plec de Condicions, establir la revisió de la
retribució a percebre per Sorea a partir de l’entrada en funcionament de la Planta de
tractament d’Osona Nord. Es tindrà en compte l’estudi aportat per SOREA en data de 2
de novembre de 2.009, Registre 6847 que s’adjunta a aquesta proposta sota el títol
”Estudi econòmic per a la determinació de les tarifes del Servei Municipal d’abastament
d’aigua potable per a l’any 2010 i es revisarà la fórmula de retribució per establir la tarifa
a pagar a l’empresa que gestiona el servei de subministrament d’aigua.
2.- La retribució pels anys 2010 i 2011 es revisaran d’acord a la formula vigent.
3.- Implantar el projecte de telelectura, establint els següents preus de conservació de
comptadors a aplicar a partir de l’1 de gener de 2010.
Conservació de comptadors:
Fins a 13 mm:
1,00 €/abonat/mes
De 15 i 20 mm:
1,34 €/abonat/mes
De 30 mm:
2,02 €/abonat/mes
+ de 30 mm:
3,42 €/abonat/mes
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4.- Aportar la quantitat de 1.874.629,93 € quantitat que s’ajustarà a les liquidacions finals
del projecte de Construcció de l’Abastament en Alta a Osona Nord i Voltreganès),
finançant-la durant la durada del contracte a un tipus de l’Euribor + 1 per la quantitat de
575.009,48 € i a l’Euribor +1,50 per la quantitat de 1.231.568,6 €.
Les aportacions es faran efectives a partir que el Ple de l’Ajuntament de Torelló aprovi la
total retribució (gestió més inversió) a percebre per Sorea en el moment d’entrada en
funcionament de la Planta de tractament d’Osona Nord.
5.A fi de què Sorea pugui recuperar-se de les aportacions realitzades, mantenint-se
així l’equilibri econòmic i financer de l’arrendament, es proposa la pròrroga del
contracte per un nou període de 20 anys és a dir fins el 10 de novembre de 2038.
6.- D’acord a l’article 1 del plec de condicions econòmico adminisitratives que regeixen
el contracte, amb la finalitat de poder donar un Servei complert al Cicle Integral de
l’Aigua, s’adjudicarà el contracte de gestió del servei públic de sanejament a favor de
l’empresa SOREA per un termini igual al que s’amplia per la prestació del Servei
municipal de distribució d’aigua potable, és a dir fins el dia 10 de novembre de 2038.
Les despeses per incorporar la gestió del clavegueram, d’acord amb l’oferta que
s’adjunta, amb una retribució de 96.802 €/any que es facturarà de forma trimestral i es
revisarà anualment amb el 85% d’increment de l’IPC de Catalunya, d’acord a les
previsions de l’article 78 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector
públic i amb l'increment percentual dels Km de xarxa.
Aquesta prestació s’iniciarà un cop l’Ajuntament de Torelló hagi aprovat l’establiment
del Servei de clavegueram un cop aprovada la memòria, el projecte i el Reglament del
servei i hagin estat sotmesos a les pertinents publicacions.
7. Sorea executarà, com a inversions pròpies a fons perdut, les actuacions proposades
per l’any 2010 (Actuacions al Casó, C/ de la Riba, Av. De Montserrat, C/ Sant Antoni, C/
Sant Roc, Caseta pous nous, Clorador Puig-roví) valorades en 84.757,34 €, així com
aquelles addicionals que pugui sol·licitar l’Ajuntament fins a la quantitat de 30.000 €,
d’acord amb l’annex que consta a l’expedient. Aquestes inversions s’executaran durant
els exercicis 2.010 i 2.011 d’acord a les periodicitats que fixi l’Ajuntament de Torelló.
8.- Sorea adequarà unes noves oficines, en el local que designi l’Ajuntament i li abonarà
una renda mensual de 7,5 €/m2, que es revisaran anualment amb l’IPC de Catalunya.
La renda anirà a compte de les inversions realitzades en funció del cost real de les obres
executades al local.
7.
Sorea col·laborarà amb la divulgació de la Cultura de l’Aigua a les escoles de
Torelló, a través de visites anuals a les instal·lacions del Servei així com del Museu de les
Aigües de la Fundació Agbar. També col·laborarà amb l’Ajuntament de Torelló a les
divulgacions que aquest vulgui fer a través del rebut de l’aigua. Durant el 2.010 SOREA
realitzarà una campanya divulgativa del cicle integral de l’aigua i del funcionament de
la nova potabilitzadora a construir.
SEGON.- NOTIFICAR el present acord al Departament d’Obres i Serveis, a Intervenció i a
l’empresa prestadora del servei de distribució d’aigua potable.
INTERVENCIONS:
SRA. MONTSE AYATS: A nosaltres ens sembla que aquesta proposta està bastant
relacionada amb les següents, pel tema de l’aigua, tal com s’anirà veient: es renova la
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concessió, es proposa la del sanejament, s’aprova el nou reglament... a nosaltres ens
sembla bé, però tal com hem manifestat en diverses ocasions, des del nostre punt de
vista seria important treballar per aconseguir, d’una banda, que el nostre municipi se
segueixi estalviant aigua i, per tant, d’alguna manera que trobem la fórmula per tal que
qui més consumeixi més pagui i, per tant, d’alguna manera premiem l’estalvi. Es va
quedar que en aquest sentit es faria una proposta ara; ens semblava que potser en
aquest marc de negociacions de nous convenis era un marc adequat, tenint en compte
que no s’ha fet, ens agradaria saber per què i en quin moment està previst que es faci.
SR. JORDI CASALS: Ena quest acord, com ha dit la Montse, condiciona altres punts com el
del clavegueram. Des d’Esquerra la valoració que en fem i no només en aquest mandat,
si no en el passat del que també en puc respondre jo, l’actuació de l’equip de govern
creiem que ha estat correcta; a més, l’alcalde en persona ha tingut la sensibilitat d’anar
informant regularment de com estava la situació de l’aigua, és a dir que s’ha treballat
correctament i en fem una valoració i el resultat final el trobem gairebé molt bo.
Ara bé, en aquests punts que s’aproven avui per a la renovació del servei, se’ns
presenten dos grans temes: un és el local social, que en la comissió informativa es va dir
que aquest local seria a l’antic edifici de correus, si no anem errats, i si no anem errats
tampoc, o la memòria no ens falla, allà és on s’havia d’ubicar el punt dona, que havíem
situat allà en el treball del pla de barris i no sabem si és ben bé així, que el punt dona
ocuparà un altre espai en aquell mateix edifici o què passarà, si és que ja hem canviat de
criteri en el pla de barris.
I en un punt que s’aprova més endavant, que és el servei de clavegueram i que lliguem
també a SOREA que també farà el servei de l’aigua i a nosaltres se’ns plantegen molts
dubtes: suposem que el que farà SOREa serà subcontractar el servei de clavegueram i
això suposem que suposarà un augment dels costos; no ho sabem –ho suposem- perquè
a l’expedient no hi havia una comparativa dels costos fins ara per poder-ho comparar
amb els números que si que hem pogut trobar a l’expedient de la proposta de SOREA.
Davant d’aquests dubtes, no sé si ara se’ns poden aclarir, malgrat que fem una valoració
global gairebé molt bona, hi ha aquests punts que de moment ens farien anar cap a
l’abstenció.
SR. MIQUEL FRANCH: Jo m’afegeixo al que has dit: és un tema que s’hi ha treballat i jo
voldria felicitar a en Lluís (Bassas) i en Santi (Vivet), que han treballat molt bé tot això i
respondre les preguntes que heu fet:
La Montse Ayats demana per l’estalvi d’aigua; totalment d’acord. Penso que s’ha
treballat en la bona orientació a Torelló des de fa anys; penso que és molt positiu i hem
de seguir així. Hem intentat introduir en l’acord amb SOREA unes campanyes informatives
que tenen com a objectiu aquest de l’estalvi d’aigua. A part que ens sembla que tots els
ciutadans de Torelló amb aquest canvi que se’ns acosta de subministrament d’aigua
necessiten estar absolutament informats i per això, dins del 2010, es pretén que tots els
ciutadans rebin a casa seva tot el cicle de l’aigua per tal que el coneguin: com arriba
l’aigua a Torelló, on es capta, cap on va, quan arriba a casa i és utilitzada, quina va a un
lloc, quina a l’altra, com funcionen les depuradores, ... i també què voldrà dir l’entrada en
funcionament de la nova potabilitzadora d’Osona nord que no és només per Torelló, si no
també per Sant Vicenç, Sant Pere, Orís, Masies de Voltregà i Sant Hipòlit de Voltregà. Tots
els ajuntaments han signat el conveni que avui aprovem, si fa o no fa amb les mateixes
condicions, tot i que la quantitat econòmica és molt diferent, perquè va en funció dels
metres cúbics que consumeix cada Ajuntament, segons els estudis que han fet. Tenint en
compte la suma d’aquests metres cúbics el que s’ha fet és redimensionar la
potabilitzadora per tal que cada municipi rebi els metres cúbics que necessita i també
que estigui preparada per un supòsit de creixements tant a nivell residencial com
industrial.
A Torelló, com molt bé diu la Montse, ens va semblar que ja feia temps que en parlàvem i
que una vegada es tanqués aquest acord que finalment s’ha tancat, era el moment que

30

l’Ajuntament, a part d’aquestes campanyes sobre l’estalvi d’aigua, que es farà a les
famílies i també a la població escolar, era necessari la manera d'estimular encara més el
poc consum. S’està treballant en el tema i no es deixarà fins que s’hagi elaborat una
proposta que es parlarà amb els grups municipals i que ens sembla que s’hauria
d’incorporar el més aviat millor; la intenció és intentar que pugui ser el tercer trimestre
d’aquest any i sembla que serà possible. S’hi està treballant, però han sorgit dificultats; per
exemple, pensàvem que potser val la pena subvencionar o bonificar aquelles famílies
que ja fan un esforç. Resulta que hem mirat d’acotar aquelles famílies que ja fan un
esforç i resulta que ens surten unes dades que ens fan creure que un percentatge molt
elevat es correspon a habitatges buits i, per tant, no faríem res bonificant els habitatges
buits, si no que l’objectiu és bonificar aquells habitatges on hi viuen persones i ja fan un
estalvi i ara estem buscant unes fórmules concretes, perquè creuar dades d’habitatges
buits amb consums és molt complex i des d’intervenció, secretaria i obres i serveis, s’està
buscant la manera de poder bonificar. Ara bé, aquesta bonificació, la que sigui, la que
s’acordi, s’haurà d’aplicar a altres persones que consumeixin més aigua –el que es deixi
d’ingressar d’una banda, s’haurà d’ingressar per l’altra- i també s’haurà de decidir a
quina tarifa s’aplica el menys ingrés per bonificació, si a aquells que consumeixen més i
buscar un sistema que cada vegada que hi hagi més gent que consumeix menys, es vagi
aplicant als que consumeixin més, o ho apliquem, per exemple, només a indústries,
perquè hi ha consums domèstics molt exagerats. Hi ha qui creu que també s’haurien de
mirar habitatges en què hi hagi molta gespa; els que tenen molt consum d’aigua, perquè
hi ha piscina,... tot això s’està estudiant, s’està treballant, porta feina; en aquests
moments, amb el cadastre podem veure imatges aèries de totes les superfícies de solars
de Torelló i saber més o menys què hi ha i porta feina, però confiem tenir-ho acabat dins
d’aquest segon trimestre i aplicar-ho al tercer i, si no podem, hauríem d’anar per les
ordenances que s’aprovarien el mes d’octubre.
El punt dona, que deies tu Jordi: inicialment anava allà, és cert, però resulta que com que
s’han arreglat els habitatges que hi havia, ha estat necessari fer una caixa d’ascensor i
l’espai ja era petit i ara encara ha quedat molt més petit i no sembla adequat posar el
punt dona allà. Si que sembla adequat –ja es decidirà en el seu moment amb
l’assabentat de tots els grups- que pugui anar al Club; no és gaire lluny d’aquest espai i
s’ha d’acabar de valorar, però el punt dona, en el pla de barris, no entra ni el 2010 ni el
2011; hi entra el 2012 i s’haurà de valorar a quin lloc va. Ha quedat un espai molt petit,
que crec que no arriba ni als 30 metres quadrats i s’ha valorat que allà l’Ajuntament
difícilment hi pot tenir cap servei i si que una activitat d’aquest tipus, a part que hi té
cabuda, tampoc és un lloc que hagi de treballar-hi molta gent i sembla que allà hi
cabrien adequadament.
El servei de clavegueram el farà directament SOREA i el preu que s’ha fixat és a partir
d’un estudi a fons per part dels serveis tècnics municipals. Hem pogut mirar
detalladament serveis de clavegueram en altres municipis, el cost que tenen i el cost que
s’ha aplicat al nostre és l’adequat, fins i tot la revisió que s’hi ha previst que, si us hi fixeu,
no és l’IPC, si no que és solament del 85% de l’IPC que hi hagi i, fins i tot en el cost s’han
aplicat percentatges que preveuen el creixement en el municipi. Per tant, queda tot molt
regulat i penso que hi ha la garantia per part de l’Ajuntament per tal que es faci
correctament.
SR. LLUÍS BASSAS: En el contracte que hi havia amb SOREA, datat de l’any 90 i escaig, ja
constava la possibilitat que SOREA es fes càrrec de tot el cicle complet. A part d’això,
SOREA ja ho està fent en altres municipis; no és cap invent de Torelló, si no que ja en altres
municipis fa la gestió completa de l’aigua, des del subministrament fins a la portada a les
depuradores i, per tant, és un tema que ells coneixen i que ja ho estan fent.
Nosaltres ara per solucionar problemes de clavegueram hem de contractar gent
puntualment per netejar en un punt concret, per actuacions en altres,... en canvi,
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d’aquesta manera, hi ha un compromís que hi haurà una empresa que ho fa sempre,
coneix el clavegueram i, per tant, hi ha més garanties que funcioni bé.
SRA. MONTSE AYATS: Després de les explicacions i amb la confiança que aquest tema de
les quotes de l’aigua es resoldrà, pel que heu dit, amb les ordenances com a molt tard, i
que de base compartim els criteris que s’han exposat, nosaltres votarem favorablement
aquestes propostes.
Entenem que si que és important que si el ciutadà estalvia vol que això d’alguna manera
quedi reflectit en la factura; la sensibilitat segurament està per sobre d’aquests temes,
però n’hi ha una part que també vol que al costat de l’estalvi s’hi tingui un
reconeixement, per petit que sigui, i, per tant, compartim els criteris de base, per tant,
donarem suport a les propostes que s’aproven i respecte a la ubicació, el nostre grup ja
havíem manifestat en el seu moment que no veiem el punt dona en aquest espai,
perquè entenem que el punt ha d’estar integrat conjuntament a altres serveis o altres
elements i, per tant, ens sembla molt bé que es replantegi la ubicació i esperem que tal
com va manifestar la regidora tinguem l’oportunitat de parlar amb els diferents grups i
buscar la millor ubicació, que no sé si és el club o no, però que en tot cas en puguem
parlar.
SR. JORDI CASALS: Començo per on ha acabat la Montse (Ayats) que era un dels dubtes
que teníem nosaltres, referent al local social. En quant al punt dona, com que encara no
se sap quin és el model de punt dona, tampoc sabem si seria un bon espai o no, perquè
encara s’ha de definir. Ja sé que no és d’aquest punt, però esperem que si hi ha aquesta
modificació del pla de barris en puguem parlar, perquè aquest va ser un dels punts de
debat més llarg i que al final va poder desembocar en un acord.
En quant al que hem comentat en relació al servei de clavegueram i als dubtes que
teníem, nosaltres no hem pogut veure la comparativa dels costos que suposava i els
costos que suposarà, perquè no estava a l’expedient. No condicionarem el vot favorable
a aquest punt; ens abstindrem després en el punt que fa referència al servei del
clavegueram, perquè no hem pogut veure aquesta documentació, però aquest punt de
l’ordre del dia el votarem a favor.
SR. LLUÍS BASSAS: De totes maneres, quan vulgueu podeu venir als serveis tècnics i ens
mirarem tota aquesta documentació.
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels 15 membres assistents.
3.18.- APROVACIÓ DEL NOU REGLAMENT DEL SERVEI MUNICIPAL D’ABASTAMENT D’AIGUA
POTABLE AL MUNICIPI DE TORELLÓ.
ACORD:
En data 1 d’octubre de 1989, l’Ajuntament de Torelló va formalitzar el contracte
d’arrendament del servei d’aigua potable al municipi de Torelló.
En data 29 d’abril de 1997, per tal de regular l’abastament d’aigua potable al terme
municipal de Torelló, el plenari municipal
va aprovar el reglament del servei
d’abastament d’aigua potable al municipi.
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En aquest moment, amb motiu de l’adequació del contracte del servei municipal
d’aigua de Torelló i de l’entrada en vigor del Codi tècnic de l’Edificació, és necessària
l’adequació d’aquest reglament.
Vist l’informe de secretaria que obra a l’expedient.
A proposta de la Regidoria d’infraestructures i manteniment, 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 membres assistents, acorda:
Primer.- APROVAR el nou reglament del servei municipal d’abastament d’aigua potable
al municipi de Torelló
Segon.- EXPOSAR al públic durant 30 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. En cas que no es presentin al.legacions contra
l’acord d’aprovació inicial s’entendrà definitivament adoptat l’acord fins aleshores
provisional.
Tercer.- Un cop aprovat definitivament el Reglament es procedirà a la seva publicació
íntegra al BOP i alhora anunciar al DOGC la referència del BOP en el qual s’hagi publicat
íntegrament el text i no entraran en vigor fins que s’hagin procedit a la seva publicació
íntegra i hagi transcorregut el termini de 15 dies des de la notificació de l’aprovació
definitiva del Reglament a l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya.
Quart.- DEROGAR el Reglament del servei municipal d’aigua actualment vigent un cop
entri en vigor el Reglament aprovat amb el present acord.
Cinquè.- NOTIFICAR el present acord al Departament d’Obres i Serveis, a Secretaria i a
l’empresa SOREA prestadora del servei de subministrament d’aigua potable.
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels 15 membres assistents.
3.19.- APROVACIÓ INICIAL DE L’ESTABLIMENT DEL SERVEI PÚBLIC DE SANEJAMENT
ACORD:
VISTA la memòria justificativa, el projecte d'establiment i el projecte de reglament del
servei, relatius a l'expedient per a l'establiment del servei públic municipal De
sanejament, incoat per la Resolució d'Alcaldia de data 1 de febrer de 2.010;
ATÈS que el servei públic esmentat és de competència municipal, d'acord amb el que
disposen l'article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases del règim local, l'article 66.3
del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
municipal i del règim local de Catalunya,
ATÈS que de la documentació esmentada es deriva que és procedent establir el servei
públic de sanejament assumit per l'Ajuntament;
ATÈS que la documentació preparada compleix les determinacions que assenyala
l'article 159 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres,
activitats i serveis dels ens locals;
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ATÈS que el tràmit procedent és que el Ple municipal prengui en consideració la
iniciativa esmentada i l'expedient se sotmeti a informació pública durant el termini de
trenta dies, prèviament a l'aprovació definitiva, tal com determina l'article 160 del
ROAS.
Per tot això, a proposta del regidor d’Hisenda i Plans estratègics de desenvolupament, 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.- PRENDRE EN CONSIDERACIÓ l'establiment del servei públic municipal de
sanejament sobre la base de la memòria justificativa, el projecte d'establiment i el
projecte de reglament del servei adjunts.
SEGON.-SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA l'expedient per un termini de trenta dies, a
comptar des de la darrera publicació de l'anunci d'informació pública al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya i al Butlletí Oficial de la Província, i disposar-ne
l'exposició al tauler d'edictes de l'Ajuntament, als efectes de presentació
d’al·legacions i suggeriments.
INTERVENCIONS:
SR. JORDI CASALS: Tal com hem dit abans, nosaltres ens abstindrem en aquest punt pels
motius que hem explicat.
VOTACIÓ:
La proposta 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 regidores dels grups municipals del PSC-PM, CiU I
ICV-CdG.
Vots desfavorables: 0
Abstencions: 3, dels regidors del grup municipal d’ERC-AM.
3.20.- APROVACIÓ D’UN CONVENI AMB EL CONSELL COMARCAL D’OSONA PER A LA
GESTIÓ I EL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE EN ALTA:
ACORD:
ANTECEDENTS:
Vist l’informe emès per la secretaria, en què informa favorablement l’aprovació del
conveni amb el consell Comarcal d’Osona per a la gestió i el subministrament d’aigua
potable en alta.
MARC NORMATIU:
Article 303 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres,
activitats i serveis dels ens locals, en concordança amb l’article 191 del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim local
de Catalunya, que preveu que a través del conveni s’estableix una relació de
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cooperació consensuada entre ens locals o entre aquests i altres administracions
públiques per a la prestació de serveis o per al desenvolupament de les competències
legalment atribuïdes, en la satisfacció dels que tinguin un interès comú.
El regidor d’Hisenda i Plans estratègics de desenvolupament, vist el dictamen favorable
de la Comissió informativa d’economia i Hisenda, règim interior i seguretat, proposa al ple
de l’Ajuntament, l’adopció dels acords que segueixen:
Primer.- Aprovar la minuta de conveni de delegació, entre el Consell Comarcal d’Osona i
l’Ajuntament de Torelló, per a la gestió i el subministrament d’aigua potable en alta,
d’acord amb el text que figura al final d’aquest acord.
Segon.- Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari, l’alcalde, per al més eficaç
desenvolupament d’aquest acord, inclusiu la signatura del conveni aprovat.
Tercer.- Notificar aquest acord a les parts interessades.
El text del conveni aprovat és el següent:
CONVENI DE DELEGACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL D’OSONA I
L’AJUNTAMENT DE TORELLÓ PER A LA GESTIÓ I EL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA
POTABLE EN ALTA
Vic, ____ de ________ de 2009
REUNITS
D’una part l’Il·lm. Sr. Miquel Arisa Coma, en qualitat de president i representant del Consell Comarcal
d’Osona, autoritzat per aquest acte per acord del Ple, de data __ de ______ de 2009, assistit pel secretari
del Consell, senyor Jaume Portús Arimany.
I de l’altra, l’Il·lm. Sr. Miquel Franch Ferrés, alcalde-president de l’Ajuntament de Torelló, el qual actua en el
seu nom i representació, degudament autoritzat per aquest acte per acord de Ple/Junta de Govern Local, de
data de __ de ________ de 2009, assistit per la secretaria de la corporació, senyora Montserrat Freixa
Costa.
EXPOSEN
I. Atès que en data 28 de juny de 2005, l’Agència Catalana de l’Aigua i el Consell Comarcal d’Osona van
signar un conveni de col·laboració per a la promoció i l’execució d’obres hidràuliques d’abastament
d’aigua potable a la comarca d’Osona, no sense ressaltar la conveniència de preservar la qualitat de les
aigües, de manera especial pel que fa a la contaminació dels nitrats.
II. Atès que dintre de les diverses obres que es contemplen en el conveni esmentat (actualitzat amb una
addenda signada a maig del 2009) hi figuren les que es corresponen als projectes anomenats Projecte de
l’Estació de Tractament d’Aigües Potables del Voltreganès i Osona Nord, amb un pressupost de
4.654.943,62 euros més IVA, i Projecte de la xarxa d’Abastament d’Aigua Potable en alta del
Voltreganès i Osona Nord, amb un pressupost de 3.882.782,58 euros més IVA, aprovats inicialment pel
Ple del Consell Comarcal d’Osona el dia 26 de març de 2009.
III. Atès que en data 26 de gener de 2009, segons consta en l’acta redactada a l’efecte, els Ajuntaments de Les
Masies de Voltregà, Orís, Sant Hipòlit de Voltregà, Sant Pere de Torelló, Sant Vicenç de Torelló i Torelló i
el Consell Comarcal d'Osona acorden seguir el tràmit corresponent dels esmentats projectes i una
distribució provisional dels costos.
IV. Vist que, segons el projecte i els acords dels mateixos ajuntaments, els cabals diaris adjudicats a cada
ajuntament respecte el subministrament en alta són els següents:
- Les Masies de Voltregà ...................................
2.691 m3
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- Orís.......................................................................
- Sant Hipòlit de Voltregà .................................
- Sant Pere de Torelló .......................................
- Sant Vicenç de Torelló....................................
- Torelló .................................................................

200 m3
969 m3
922 m3
747 m3
5.144 m3

V. Atès que, segons es desprèn dels articles 66 i 67 del TRLMRLC, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de
28 d’abril, correspon al municipi la competència del subministrament d’aigua, essent aquest un dels serveis
mínims i obligatoris que calen prestar-se.
VI. A la vista igualment del que determina l’article 25 del TRLOCC, aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4
de novembre, on es preveu que, en relació amb les activitats i els serveis de competència municipal,
correspon a la comarca, entre d’altres, les funcions d’exercir competències municipals per delegació o per
conveni, establint i prestant serveis supramunicipals complementaris dels municipals, així com la realització
d’obres d’infraestructura general o complementària per a la implantació o la prestació dels serveis
municipals.
És per això que els signants, en les representacions referides,
CONVENEN
Primer.- Delegar en el Consell Comarcal d’Osona la competència de dur a terme les actuacions
necessàries per tal de complementar el servei de subministrament d’aigua potable en alta a través dels
projectes: Projecte de l’Estació de Tractament d’Aigües Potables del Voltreganès i Osona Nord i
Projecte de la xarxa d’Abastament d’Aigua Potable en alta del Voltreganès i Osona Nord.
Segon.- Delegar en el Consell Comarcal d’Osona la gestió i el subministrament d’aigua potable en alta al
municipi, en el benentès que la gestió es portarà a terme per l’empresa Aigües d’Osona, SL, en qualitat d’ens
instrumental del Consell Comarcal d’Osona per aquesta finalitat.
Tercer.- Aprovar el conveni en què s’especifica el cost inicial dels projectes, el repartiment provisional dels
costos que haurà de pagar cada ajuntament, així com els drets i deures que cada ajuntament haurà d’assumir
per a la realització dels projectes, en el benentès que el repartiment provisional, podrà esdevenir modificat
en més, o en menys a resultes de l’adjudicació, o certificació final de les obres.
Quart.- Acceptar la part que aquest ajuntament haurà de pagar al Consell Comarcal d’Osona, amb la
finalitat que aquest pugui efectuar puntualment els pagaments previstos, tant per a la inversió, com per al
bon manteniment del servei.
Aquest ajuntament s’obliga a pagar puntualment al Consell Comarcal d’Osona les quantitats que figuren
especificades en el conveni i que es detallen en els conceptes següents, dintre del termini màxim dels 30 dies
següents al de la notificació efectiva, feta pel Consell Comarcal d’Osona:
a) Cost de les expropiacions
b) Quota fixa de manteniment del servei que pagaran tots els municipis afectats des del primer dia en
què es posi en funcionament el servei.
c) Tarifa aprovada pel Consell Comarcal d’Osona dels m³ d’aigua consumits.
Cinquè.- Pel que fa al cost de la inversió de conformitat amb el conveni, aquest ajuntament es compromet,
en el termini màxim d'un mes a formalitzar alguna de les opcions següents:
a)

Presentar un certificat de la secretària en el que s’afirmi que l’ajuntament té la consignació
pressupostària suficient per pagar la totalitat de la inversió, així com el corresponent acord del
Ple, a través del qual s’especifiqui l’aportació de la quantitat per satisfer el cost de la inversió,
dins els terminis establerts pel Consell Comarcal d’Osona.
b) Formalitzar un préstec per import de ......... i facilitar al Consell Comarcal d’Osona una còpia
del contracte per tal de pagar al Consell Comarcal d’Osona les quantitats corresponents a
cada certificació d’obres realitzades en el termini màxim de 30 dies del requeriment efectuat
pel propi Consell Comarcal d’Osona.
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c)

Qualsevulla altra modalitat de les legalment autoritzades que permeti garantir el compliment
dels pagaments que corresponguin a l’ajuntament, pagaments que s’hauran d’efectuar en virtut
de les certificacions d’obres preceptives, a requeriment del Consell Comarcal d’Osona i en el
termini dels 30 dies posteriors.

Sisè.- L’ajuntament es compromet a consignar en els seus pressupostos totes i cadascuna de les quantitats
que haurà de satisfer al Consell Comarcal d’Osona.
Per aquest motiu, per tal de facilitar la gestió de cobrament dels rebuts corresponents, s’obliga a facilitar al
Consell Comarcal d’Osona el número del compte corrent d’una entitat bancària, on s’hauran de domiciliar
els rebuts corresponents.
Setè.- En cas que l’ajuntament prevegi un augment de les seves necessitats d’aigua formularà una sol·licitud
adreçada al Consell Comarcal especificant les característiques i les circumstàncies que motiven la petició.
El Consell Comarcal, un cop rebuda la sol·licitud i informada pels serveis tècnics i la Comissió de
seguiment, en donarà trasllat a cadascun dels ajuntaments que integren el servei.
En el supòsit que l’ajuntament estigués disposat a cedir una part de la seva participació, ja sigui
temporalment o a perpetuïtat; s’exigirà la tramitació d’un expedient en el que es determini la valoració i
la compensació econòmica que en pugui resultar, així com la possible afectació dels drets de tercers i
sense que en cap cas s’afectin els interessos dels altres ajuntaments interessats.
Vuitè.- Ambdues parts mostren la seva conformitat en les clàusules exposades, i signen el present conveni
per duplicat exemplar i a un sol efecte, en el lloc i la data indicats a l’encapçalament.
Miquel Arisa Coma
President
Jaume Portús Arimany
Secretari

Miquel Franch Ferrés
Alcalde
Montserrat Freixa Costa
Secretària

VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels 15 membres assistents.
3.21.- MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DE NETEJA VIÀRIA DEL MUNICIPI DE TORELLÓ.
ACORD:
El 26 de març de 1998 és va adjudicar pel Ple el contracte del servei de neteja viària,
amb vigència des de l’u d’abril de 1998 a FCC Medio Ambiente per un import de
162.231,60 € amb una revisió Previsió d’IPC anual per a l’exercici corresponent, reconegut
oficialment. Els treballs extraordinaris és computen apart.
El 2 de Novembre de 2006 és va aprovar per Ple, una modificació del contracte vigent
amb la incorporació d’una escombradora, utilització de bufadors i la consolidació de dos
peons d’escombrada de dimarts a dissabte, amb un cost de 334.150,41€ amb la revisió
de l’IPC real a Catalunya, reconegut oficialment. Els treballs extraordinaris és computen
apart.
A l’any 2.009, el pressupost real del servei de Neteja viària va ser, treballs extraordinaris
inclosos de 400.000 €.
A finals de l’any 2.009, atenent a les directrius de la Regidoria d’Hisenda de reduir totes les
despeses per a l’any 2010, un 20 % respecte del pressupost inicial de l’any 2.009, amb
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motiu de la greu crisi existent a tot l’estat, és va posar amb coneixement de FCC Medio
Ambiente aquestes premisses, acceptant aquests les mateixes.
Aquesta acceptació va comportar que l’empresa ajustés el servei de neteja, amb
l’acomiadament d’una persona, reajustar el servei a la resta de persones restants i no
substituir el lloc de treball de les persones que facin vacances, repartint els circuits a la
resta de persones del servei, ajustant l’import, neteges extraordinàries incloses a 320.000 €.
Davant la pressió dels treballadors i la voluntat per part de l’Ajuntament de mantenir tots
els llocs de treball del servei, i desprès dels acords a què van arribar FCC Medio Ambiente
amb els representants dels treballadors, amb la mediació de la Direcció general de
mediacions laborals el 8 de febrer de 2010, en quant a la readmissió de la persona
acomiadada i a l’aprovació del conveni col·lectiu per als treballadors de l’empresa FCC
Medio Ambiente S.A, adscrits als serveis de neteja viària del centre de treball de Torelló,
s’ha reestructurat el servei, resultant un import econòmic del servei de 371.416,85 €, un
7,15% de reducció en lloc del 20% inicial previst inicialment. Aquest import comporta
d’inclusió dels treballs extraordinaris, així com la reorganització dels circuits de recollida en
èpoques de vacances, en què no se substituiran els treballadors que gaudeixin del
període de vacances.
Per altre part, atenent que el contracte aprovat el 26 de març de 1998, ha arribat a la
seva finalització.
El regidor d’Hisenda i Plans estratègics de desenvolupament, 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.-. Confeccionar el plec de condicions tècniques i administratives per a licitar el
servei de neteja viària durant l’any 2010, amb l’aplicació a l’any 2011 de la nova
adjudicació, preveient la subrogació del personal amb les condicions establertes en el
pacte de treball aprovat.
Segon.- Aprovar la modificació del contracte del servei de neteja viària per a l’any 2010
d’acord amb el servei i costos especificats.
Tercer.- Obligar-se a complementar la partida pressupostària corresponent per poder fer
front a les despeses originades per aquesta modificació del contracte.
Quart.- Notificar-ho al departament d’intervenció, Regidoria d’infraestructures
manteniment, FCC Medio ambiente i als representants dels treballadors de l’empresa.

i

INTERVENCIONS:
SRA. MONTSE AYATS: A l’anterior ple, que era el de pressupostos, des del nostre grup,
des d’Iniciativa Ciutadans del Ges, ens vàrem interessar per saber quines mesures
s’havien pres per aconseguir estalviar en diferents partides i en diferents despeses; en
concret, també vàrem demanar per l’estalvi de 80.000 euros en la neteja viària, vàrem
recordar que no es podien rebaixar les xifres sense unes mesures concretes i sense valorar
molt bé l’impacte d’aquestes mesures. Al llarg del ple no se’ns va respondre. El regidor
d’hisenda no va respondre; l’alcalde va manifestar que donarien la paraula als
treballadors de l’empresa, perquè expliquessin en quina situació es troben i que això
serviria per explicar també la postura de l’Ajuntament en tema.
Al final del ple, com recordaran els que hi eren, hi va haver la intervenció d’un
representant dels treballadors de l’empresa de neteja viària.
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Entenem que l’aprovació d’avui, d’alguna manera serveix per donar resposta a la
pregunta que vàrem fer i que en aquells moments no va tenir resposta: concretament,
recordo que el que demanàvem és com es pretenia, o com s’havia aconseguit rebaixar
80.000 euros en la neteja viària del nostre municipi. Nosaltres compartim la necessitat que
l’Ajuntament busqui maneres d’estalviar, però entenem que hem de mesurar molt bé
l’impacte que tenen les mesures d’estalvi i que aquestes mesures s’han de fer a partir de
l’aplicació de criteris d’eficàcia i eficiència amb les empreses amb les quals treballem,
però ens sembla que això s’ha de fer a partir d’uns estudis o de noves licitacions que
permetin decidir si el cost actual és adequat o no. Nosaltres tenim la impressió –i així ho
vàrem manifestar- que el nostre municipi ha anat creixent –això ho sabem, en som tots
conscients- i, per tant, probablement la neteja té unes necessitats importants i malgrat
l’esforç que sabem que hi dediquen l’Ajuntament i l’empresa, sovint en faltaria més.
Per tant, ens sembla que calen bons estudis i criteris que ens permetin fer aquests
ajustaments i no pas fer a la inversa, és a dir, aplicar i decidir que, com el regidor
d’hisenda deia, cal estalviar el 20% i l’apliquem quan en realitat, el que ens sembla a
nosaltres és: podem arribar a aconseguir aquest 20% d’estalvi? Quines implicacions té? Si
les implicacions que tenen en aquest cas concret, que eren l’acomiadament d’una
persona, a més que no se substitueixin les vacances, ens sembla que és una mala
manera. Celebrem que això s’hagi resolt i que avui es rectifiqui i, d’alguna manera regim
el pressupost en base a les necessitats del nostre municipi.
SR. JORDI CASALS: Primer de tot, lamentar que no hi sigui el regidor d’hisenda, perquè
parlarem d’ell sense que pugui ser-hi.
Aquesta proposta que tenim avui a l’ordre del dia, ve donada per l’aprovació dels
pressupostos. Se’ns va explicar que hi havia d’haver una retallada, i és així, hi havia de ser;
davant dels dubtes, de si la retallada en moltes partides s’havia fet planificadament o no
–perquè moltes vegades semblava que hi havia hagut una retallada automàtica del 20%
sense tenir clar que era viable aquella planificació amb aquesta retallada-. En aquest
cas, ha estat així: amb la retallada del 20% ens vàrem trobar amb una persona
acomiadada per l’empresa; hi va haver negociacions i vàrem veure, no sé si una part de
la negociació, si més no, una expressió d’aquesta negociació al mateix ple, queixant-se
de l’acomiadament d’una treballadora per part de l’empresa. La solució a tot plegat ha
estat readmetre la persona acomiadada, el que suposa que la retallada que havia de
ser del 20% en aquesta partida, passa a ser d’un 7,15%. Això vol dir que l’Ajuntament
haurà d’afegir al pressupost que havia fet, 50.000 euros per aquesta partida.
Això, primer ens fa preguntar d’on traurem aquests 50.000 euros; és a dir, què deixarem
de fer per poder aportar aquesta quantitat i, en segon lloc, una reflexió: les retallades que
es puguin fer, i més si són tan importants en un servei com aquest, de volum important i en
què es proposava una retallada força important, el que s’ha demostrat és que no va ser
planificada.
En aquest punt, nosaltres creiem, des d’Esquerra Republicana, que vostès, l’equip de
govern, s’han ficat en aquest fangar i vostès hauran de sortir i costaran aquests 50.000
euros que no s’havien previst. Nosaltres, ja que vostès van fer aquesta planificació
pressupostària i ara s’ha de ser aquesta rectificació d’un pressupost al qual no vàrem
donar suport, nosaltres ens abstindrem.
SR. LLUÍS BASSAS: En primer lloc, com que els números han sortit diverses vegades, això
dels 50.000 euros no sé d’on surt, perquè la contractació d’una persona no costa 50.000
euros, això està clar! Per tant, són bastants menys que això, no sé la quantitat exacta,
però no és aquest import.
En segon lloc, el dia que vàrem parlar al ple, l’empresa s’havia avançat en el tema –i això
ho vàrem comentar- d’acomiadar la persona quan encara no havíem començat a
negociar com ho tiraríem endavant. L’empresa en aquell moment es va anticipar molt,
pel fet d’acomiadar una persona ja el dia 1 de gener, quan encara estàvem parlant de
tot això.
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En el moment en què es va seguir la negociació, nosaltres els vàrem dir que no estàvem
d’acord en l’acomiadament d’una persona i vàrem reprendre les negociacions, que
finalment varen acabar així: readmetre la persona i replantejar el nou conveni per l’any
vinent, de manera que vingui qui vingui i sigui quina sigui l’empresa adjudicatària,
tinguem la garantia que els treballadors tindran uns salaris mínims, per no tornar a tenir
problemes pels salaris baixos amb què es paga aquest personal.
Una mica, la situació és aquesta i el que s’ha fet és això. Que això enguany costa, no
50.000 euros, però 30.000 o vint mil i escaig? És cert, però d’alguna manera és un tema
que es va començar a negociar; l’empresa es va avançar i així ha anat, però s’ha
corregit, costarà els diners que costi de més –que no seran 50.000- i, almenys, tindrem la
garantia que el personal de la neteja, que és un personal que, per cert, funciona molt bé,
continuaran treballant tots i no hi hagi problemes.
SRA. MONTSE AYATS: Em sembla bé que s’hagi rectificat i, per tant, entenc que a l’hora
d’estalviar hem de buscar altres mesures.
SR. JORDI CASALS: Jo aquests 51.416,85 euros, són els que posa en el punt de l’ordre del
dia en la reestructuració del servei.
SR. MIQUEL FRANCH: Si, però aquests, com molt bé ha explicat en Lluís Bassas, no es
corresponen al sou de la persona acomiadada.
SR. JORDI CASALS: Són 50.000 euros que s’hauran d’afegir al pressupost.
SR. MIQUEL FRANCH: No et preocupis que ja els trobarà el regidor d’hisenda.
SR. LLUÍS BASSAS: La sensació és que semblava que aquesta persona costava 50.000
euros.
SR. JORDI CASALS: Nosaltres no ens fiquem en què s’hagi readmès aquesta persona,
només que s’ha pressupostat d’una manera, i després –perquè no creiem que s’hagi fet
de forma planificada, suposa augmentar la partida corresponent en 51.416,85 euros.
SR. MIQUEL FRANCH: Ara hem discutit això, però hi ha dues qüestions importantíssimes:
l’Ajuntament hem sabut que aquestes persones que treballen al servei de neteja
portaven quatre anys i mig sense signar conveni; mentre l’Ajuntament pagàvem “x” euros
tenint en compte tot això, resulta que l’empresa no ho aplicava.
Ho trobem bé? No, no ho trobem bé. Ho hem trobat bé en unes negociacions molt
complexes; per exemple: l’Ajuntament entén que a les noves urbanitzacions no tenen per
què netejar-se les voreres i carrers si no és que siguin un espai públic. De la mateixa
manera que entenem que només en aquests espais públics ha de funcionar l’enllumenat
públic i no en zones en què no hi viu ningú i que es tardarà segurament bastants anys en
viure-hi.
Això és un tema de negociació amb l’empresa, que hi era i, és clar! Alguns deien que si i
altres deien que no i al mig de tot això, l’empresa decideix una cosa i quan veus que hi
ha unes persones que fent la mateixa feina i amb el mateix horari, tenen una diferència
salarial entre un 35% i un 40$, no és gaire just, mentre que a l’Ajuntament teníem
constància que els salaris eren iguals per a les mateixes categories i va resultar que no era
així. I això no està bé.
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En definitiva: s’ha trobat una solució, penso que correcta; els treballadors estan molt
d’acord amb el pacte que s’ha arribat, que és la signatura d’un conveni fins l’any 2013 i
jo voldria felicitar en aquest cas CCOO, que ha fet un esforç important per tal de buscar
un consens i poder signar aquest conveni i crec que ho han fet molt bé. Tan de bo tots els
conflictes es poguessin acabar d’aquesta manera! Confiem que la cosa funcionarà,
segur, perquè els treballadors de neteja viària ens ho han demostrat, però és que aquesta
empresa també ha de fer les coses ben fetes!
SR. JORDI CASALS: No sé si s’ha de debatre això o no, però aquest tema, no és tant el
conveni que s’ha pogut signar –que nosaltres també celebrem que se solucioni- si no la
modificació d’un contracte de neteja viària, el mes de febrer, amb un pressupost que
vàrem aprovar el mes de gener i que comporta suplementar en 50.000 euros la partida
inicial.
SR. MIQUEL FRANCH: Em sembla que el punt primer diu, textualment: “les condicions
establertes en el pacte de treball aprovat” que va ser aprovat davant d’inspecció de
treball fa dos dilluns i aquest conveni és el que recull també aquest acord.
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per majoria absoluta del nombre legal de membres de la
Corporació, atenent al resultat que es detalla a continuació:
Vots favorables: 11, dels regidors i regidores dels grups municipals del PSC-PM i CiU.
Vots desfavorables: 3, dels regidors del grup municipal d’ERC-AM
Abstencions: 1, de la regidora del grup municipal d’ICV-CdG.
3.22.- DESIGNACIÓ DELS RESPONSABLES DEL PROJECTE DE PLA DE BARRIS
ACORD:
Atès que l’Ajuntament va sol·licitar, en data 5 de maig de 2009, una subvenció al
Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya per a
l’atorgament dels ajuts que estableix la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees
urbanes i viles que requereixen especial atenció.
Vista la notificació de la Subdirectora general d’Arquitectura, de data 28 de juliol de
2009, la qual acompanya còpia de la Resolució del conseller de Política Territorial i Obres
Públiques, i de l’annex d’aquesta resolució, on es determina el pressupost aprovat de
8.261.500,00 € per a les actuacions a realitzar en el Casc antic de Torelló.
Vistes les instruccions contingudes en la Guia bàsica per al seguiment de l’execució del
Programa de Barris i Àrees Urbanes, es demana designar un responsable del projecte
(director o coordinador) i un responsable econòmic (interventor).
Vist el decret d’Alcaldia de l’Ajuntament de Torelló, de data 4 de febrer de 2010, pel qual
s’acorda el nomenament de la Sra. Anna Manrique Aumatell com a coordinadora de Pla
de Barris.
A proposta de l’alcalde, 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:
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Primer.- NOMENAR la Sra. Anna Manrique Aumatell com a responsable del projecte i a la
Sra. Carme Urgell Barris, interventora habilitada, com a responsable econòmica del
projecte.
Segon.- NOTIFICAR aquest acord als Departaments de Recursos Humans i Intervenció de
l’Ajuntament de Torelló i el Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la
Generalitat de Catalunya.
INTERVENCIONS:
SR. LLUÍS SABATÉS: En aquest punt exerciré el vot particular, perquè hi ha un vincle familiar
amb un nomenament, i m’abstindré.
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per majoria absoluta del nombre legal de membres de la
Corporació, atenent al resultat que es detalla a continuació:
Vots favorables: 14, dels regidors i regidores de tots els grups municipals, excepte el
Sr. Sabatés.
Vots desfavorables: 0.
Abstencions: 1, del regidor del grup municipal d’ERC-AM, Sr. Sabatés.
3.23.- APROVACIÓ INICIAL DE L’ESTABLIMENT DEL SERVEI PÚBLIC D’HORTS SOCIALS.
ACORD:
VISTOS la memòria justificativa, el projecte d'establiment i el projecte de reglament del
servei, relatius a l'expedient per a l'establiment del servei públic municipal d’horts
municipals, incoat per la Resolució d'Alcaldia de data 8 de febrer de 2.010;
ATÈS que el servei públic esmentat és de competència municipal, d'acord amb el que
disposen l'article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases del règim local, l'article 63
de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya,
ATÈS que de la documentació esmentada es deriva que és procedent establir el servei
públic d’horts municipals assumit per l'Ajuntament;
ATÈS que la documentació preparada compleix les determinacions que assenyala
l'article 159 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres,
activitats i serveis dels ens locals;
VIST l'informe favorable de la Intervenció de Fons;
ATÈS que el tràmit procedent és que el Ple municipal prengui en consideració la
iniciativa esmentada i l'expedient se sotmeti a informació pública durant el termini de
trenta dies, prèviament a l'aprovació definitiva, tal com determina l'article 160 del
ROAS.
A proposta del regidor d’hisenda i plans estratègics de desenvolupament, vist el
dictamen favorable de la Comissió informativa d’economia i Hisenda, règim interior i
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seguretat,
acorda:

el ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels membres de la Corporació,

PRIMER.- PRENDRE EN CONSIDERACIÓ l'establiment del servei públic municipal d’horts
socials sobre la base de la memòria justificativa, el projecte d'establiment i el projecte
de reglament del servei adjunts.
SEGON.-SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA l'expedient per un termini de trenta dies, a
comptar des de la darrera publicació de l'anunci d'informació pública al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya i al Butlletí Oficial de la Província, i disposar-ne
l'exposició al tauler d'edictes de l'Ajuntament, als efectes de presentació
d’al·legacions i suggeriments.
INTERVENCIONS:
SR. MARC FONTSERÈ: El que s’aprova és el projecte d’establiment del servei públic
municipal d’horts socials a la finca Mas Cervià. El que aprovem és que 45 famílies i 5
entitats del poble, puguin optar, si ho desitgen, a disposar d’una parcel·la per a utilitzar-la
com a hort. També aprovem el reglament que regirà aquest fet: les condicions d’ús, les
prioritats a l’hora d’accedir a les parcel·les, ...
Aquest reglament que aprovem també dóna prioritats a sectors de població, com són els
jubilats, els pensionistes, els aturats, i també es reglamenta el foment de l’ús d’agricultura
ecològica, el cultiu d’espècies autòctones i el no ús de transgènics.
També m’agradaria recordar que perquè aquests horts puguin ser una realitat d’aquí a
unes setmanes, ha calgut fer un treball previ de localització de l’espai, de definició del
projecte i també de buscar col·laboracions en empreses i entitats del poble. És per això
que m’agradaria destacar a les entitats La Calèndula, el Grup de Defensa del Ter i
l’associació ADFO, perquè des que varen conèixer que a Torelló teníem pensat fer un
servei d’hort social, es varen posar al nostre costat per col·laborar-hi, ja sigui en el disseny
del servei, com en la possibilitat d’oferir cursos d’agricultura ecològica i tot el que pugui
anar venint.
També agrair la col·laboració de l’obra social de la Caixa de Manlleu, mitjançant l’escola
Quintanes, que ens ha redactat l’avantprojecte, i aconseguint dues coses molt
importants: en primer lloc, tenir un avantprojecte de forma gratuïta i realitzat per autèntics
professionals i, en segon lloc, una vegada haguem entregat aquest avantprojecte, veure
que per la seva situació, aquesta finca Mas Cervià pot servir per alguna cosa més que
per ubicar-hi el servei d’horts municipals: pot servir d’escola, no en el sentit estricte, si no
en el sentit ampli d’agricultura ecològica, d’energies renovables, de zona d’esbarjo per a
tots els torellonencs; és a dir, ens ha obert els ulls a un seguit de possibilitats que no es
contemplen al projecte d’establiment del servei, però que en un futur les podem tenir en
compte.
I per últim, agrair als propietaris de Ges Torelló, no només pel fet que han cedit de forma
gratuïta la finca Mas Cervià, si no també pel fet de col·laborar, d’una banda en la
definició del projecte i de l’altra, en la disponibilitat d’estar en el dia a dia de la gestió del
servei, perquè tal com es va aprovar, es farà de forma compartida.
SRA. MONTSE AYATS: Malgrat el que hagi comentat el regidor, durant aquests dies hem
pogut observar que es parla contínuament de l’establiment del servei, però no s’ha
parlat del que costarà obtenir aquests horts.
Que em corregeixi el regidor si m’equivoco, però avui consultant l’expedient, si no m’he
equivocat, estem parlant que unes persones a títol individual hauran de pagar 118,5 €
anuals o, les entitats, 237,5 € anuals. Hem analitzat els preus d’altres municipis: Manlleu,
per posar el cas d’un municipi proper i que ha treballat també amb entitats com el GDT,
o el cas de Vic, o el cas de municipis com Sabadell, Sitges, ... intentant veure una mica,
quines eren les xifres que en aquest moment s’estaven aplicant i en concepte de què. Si
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no ens equivoquem, els conceptes pels quals surten aquests imports que jo acabo de dir,
tenen a veure amb el subministrament de l’aigua, amb l’administració per part de
l’Ajuntament i amb les obres d’adequació. A nosaltres ens sembla que estem parlant
d’un projecte social, d’horts socials i que tenint en compte els preus que s’estan pagant
en altres municipis, ens agradaria que es repensés la proposta i que es revisés, en el sentit
aquest, que no estem parlant que sigui totalment gratuït, cosa que fen en alguns
municipis; altres plantegen fiances, plantegen uns preus molt més baixos. En tot cas, per
aconseguir una finalitat molt concreta que és que tinguin també, a part d’aquesta funció
ecològica, una funció social. I per això demanaríem al regidor o al ple o a qui sigui, que
reconsiderin, reestudiïn la proposta per mirar d’ajustar aquestes quantitats.
SR. MARC FONTSERÈ: Estic totalment d’acord en el que dius. El que avui aprovem és el
projecte; és un projecte tècnic que descriu quins són els costos, el que ens costa a
l’Ajuntament i no aprovem les tarifes, per a les quals caldrà redactar una ordenança. El
que teníem pensat és, tenint en compte que aquest és el cost que té per l’Ajuntament
l’establiment del servei, establir unes reduccions entre el 50% i el 75% del cost, pel fet que
comentaves molt bé del servei social que es fa al poble.
Per tant, tot i estar d’acord, et corregeixo que no estem aprovant la tarifa per la gent, si
no que s’aprova el seu cost i l’interessat pagarà un preu públic que s’ha d’aprovar per
ordenança.
SRA. MONTSE AYATS: En tot cas jo el que he tingut temps de llegir aquest migdia a
l’expedient eren aquests imports. Probablement estem parlant del cost i en tot cas,
entenem que aquest no pot ser de cap manera el preu i ens refiem del que dius, que el
cost és el que és i en tot cas, potser seria discutible si les obres que es plantegen s’han de
fer; jo crec que seria una manera de mirar de reduir el cost i confiem en el que has dit,
que aquest no serà el preu públic, si no que es reduirà en un 50%?
SR. MARC FONTSERÈ: Entre 50% i 75%; aquesta serà la meva proposta al ple. Avui no
s’aprova això; s’aprova el projecte i els tècnics han considerat que el cost que té el servei
per parcel·la, comptant amortitzacions i comptant-ho tot, surten aquests imports.
Quan són les 21:11, s’incorporen a la sessió el Sr. Pere Galobardes i el Sr. David Forcada.
SRA. MONTSE AYATS: Doncs tenint en compte que avui no aprovem aquestes xifres que
apareixen al dossier informatiu, nosaltres evidentment ja hem manifestat el nostre acord
en aquest projecte; vàrem manifestar que seria important comptar amb les entitats; hem
vist que hem comptat amb les entitats i, per tant, hi votarem favorablement.
SR. JORDI CASALS: Nosaltres, en l’aprovació inicial de l’establiment d’aquest servei també
hi estem d’acord; ara bé, hi ha un punt que em sembla que si que aprovem i que són els
criteris per escollir les persones que volen poder gaudir d’aquest servei si és que hi ha més
demanada que oferta. Es posen uns criteris que penso que s’haurien de treballar una
mica més, aprofundir i potser refer del tot; hi ha coses que plantegem indispensables per
a persones a nivell individual i no per les entitats, com el fet d’estar empadronat a Torelló
o el fet d’estar enregistrat al registre d’entitats de Torelló, que en aquest cas no és
indispensable per a les entitats; o que un pensionista tingui tres punts directament i, en
canvi, una persona que estigui a l’atur només en té un i si no cobra cap prestació, és un
punt més. Fins i tot sumant aquests dos punts queda per sota dels pensionistes i hi ha altres
temes. Potser es podria treballar una mica més i perfilar una mica millor els perfils que
voldríem, perquè puguin gaudir d’aquests serveis.
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VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels membres de la Corporació.
3.24.- 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 D'EDATS ENTRE 3 i 15 ANYS QUE TINGUIN UNA MINUSVALIDESA IGUAL O
SUPERIOR AL 33%
ACORD:
ANTECEDENTS
El Ple de l’Ajuntament del dia 23 de febrer de 2009 va aprovar la proposta de tarifes
presentades per Sport Assistance S.L., que varen ser vigents a partir de l’obertura de les
noves instal·lacions de la piscina coberta municipal aquest any 2009.
Per tal de facilitar l’accés d’alguns col·lectius, el Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària
de data 25 de maig de 2009, va prendre entre d’altres, el següent acord primer:
“ Eximir del pagament de les tarifes d’abonaments mensuals per edats o agrupacions
familiars a les persones que tinguin una minusvalidesa igual o superior al 33%, que haurà
d’acreditar-se mitjançant la presentació, en el moment de l’alta al servei municipal de
piscina coberta, del certificat de l'Institut Català d’Assistència i Serveis Socials de la
Generalitat de Catalunya.
En cas que l’interessat vulgui deixar d’utilitzar l'esmentat servei resta obligat a notificar-ho
a l’empresa que realitza la gestió de la piscina coberta municipal, a partir del moment
que així ho decideixi. En cas que es detecti que durant el termini d’un mes sencer
l’interessat no ha fet ús de les instal·lacions sense haver-ho comunicat prèviament a
l’empresa gestora, serà donat de baixa l’abonament gratuït automàticament. Sens
perjudici que el pugui tornar a obtenir si decideix tornar a utilitzar el servei.”
Després de sis mesos de prestació l’activitat, i atès que l’elevat nombre de persones que
gaudien de l’exempció superava la disponibilitat econòmica resultant d’aquest servei, el
Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària de data 28 de desembre de 2009, acordà:
“Primer.- MODIFICAR l’acord primer adoptat pel plenari municipal de data 25 de maig de
2009, indicat en els antecedents, a partir del 31 de gener de 2010, en el sentit següent:
1.- BONIFICAR, a partir de l’1 de febrer de 2010, per import de 5,54 € al mes, la tarifa
d’adult d’abonaments mensuals per edats o agrupacions familiars, entès exclusivament a
l’abonament ”tot el dia”, a les persones que tinguin una minusvalidesa situada entre el
33% i el 59%, que haurà d’acreditar-se mitjançant la presentació, en el moment de l’alta
al servei municipal de piscina coberta, del certificat de l'Institut Català d’Assistència i
Serveis Socials de la Generalitat de Catalunya.
En cas que l’interessat vulgui deixar d’utilitzar l'esmentat servei resta obligat a notificar-ho
a l’empresa que realitza la gestió de la piscina coberta municipal, a partir del moment
que així ho decideixi. En cas que es detecti que durant el termini d’un mes sencer
l’interessat no ha fet ús de les instal·lacions sense haver-ho comunicat prèviament a
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l’empresa gestora, serà donat de baixa l’abonament gratuït automàticament. Sens
perjudici que el pugui tornar a obtenir si decideix tornar a utilitzar el servei.
2.- BONIFICAR, a partir de l’1 de febrer de 2010, per import de 13,04 € al mes, la tarifa
d’adult d’abonaments mensuals per edats o agrupacions familiars, entès exclusivament a
l’abonament ”tot el dia”, a les persones que tinguin una minusvalidesa situada entre el
60% i el 74%, que haurà d’acreditar-se mitjançant la presentació, en el moment de l’alta
al servei municipal de piscina coberta, del certificat de l'Institut Català d’Assistència i
Serveis Socials de la Generalitat de Catalunya.
En cas que l’interessat vulgui deixar d’utilitzar l'esmentat servei resta obligat a notificar-ho
a l’empresa que realitza la gestió de la piscina coberta municipal, a partir del moment
que així ho decideixi. En cas que es detecti que durant el termini d’un mes sencer
l’interessat no ha fet ús de les instal·lacions sense haver-ho comunicat prèviament a
l’empresa gestora, serà donat de baixa l’abonament gratuït automàticament. Sens
perjudici que el pugui tornar a obtenir si decideix tornar a utilitzar el servei.
3.- BONIFICAR, a partir de l’1 de febrer de 2010, per import de 19,04 € al mes, la tarifa
d’adult d’abonaments mensuals per edats o agrupacions familiars, entès exclusivament a
l’abonament ”tot el dia”, a les persones que tinguin una minusvalidesa igual o superior al
75%, que haurà d’acreditar-se mitjançant la presentació, en el moment de l’alta al servei
municipal de piscina coberta, del certificat de l'Institut Català d’Assistència i Serveis
Socials de la Generalitat de Catalunya.
En cas que l’interessat vulgui deixar d’utilitzar l'esmentat servei resta obligat a notificar-ho
a l’empresa que realitza la gestió de la piscina coberta municipal, a partir del moment
que així ho decideixi. En cas que es detecti que durant el termini d’un mes sencer
l’interessat no ha fet ús de les instal·lacions sense haver-ho comunicat prèviament a
l’empresa gestora, serà donat de baixa l’abonament gratuït automàticament. Sens
perjudici que el pugui tornar a obtenir si decideix tornar a utilitzar el servei.
Segon.- COMPENSAR de l’aplicació de les bonificacions esmentades, a l’empresa que
gestiona el servei de piscina coberta municipal, actualment Sport Assistance S.L., que
presentarà mensualment una factura en el registre General de l’Ajuntament, d’import
equivalent a les bonificacions concedides durant el mes en qüestió, en la que hi
adjuntarà el llistat de les persones que han tingut dret a les mateixes. També hi adjuntarà
els documents acreditatius que justifiquin la concessió, en cas d’alta al servei.
Tercer.- NOTIFICAR el present acord al Concessionari del servei, al departament
d’Intervenció i a la Regidoria d’Esports.
Quart.- ENCARREGAR al Concessionari, la notificació fefaent a cadascun dels usuaris del
servei, els quals en resultin afectats, dins la primera quinzena del mes de gener de 2010.”
Atès que hi va haver dificultats per tramitar les notificacions a tots els usuaris afectats dins
el termini previst, el Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària de data 25 de gener de 2010,
acordà:
“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.”
L'efectivitat d’aquestes notificacions ha posat de manifest que la proposta al Ple de 28 de
desembre de 2009, era incomplerta per quan als usuaris afectats per trams d’edat. Així les
diferents bonificacions de l’acord primer sols inclouen la tarifa d’adult, no consideren la
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tarifa gent gran, per quan es manté sense alteració l’acord de Ple, de 25 de maig de
2009, però no dona resposta a aquells usuaris afectats per minusvalidesa igual o superior
al 33% d’edats compreses de 3 fins a 15 anys.
Per aquest motiu, el regidor d’Hisenda i Plans estratègics de desenvolupament, vist el
dictamen favorable de la Comissió informativa d’economia i Hisenda, règim interior i
seguretat, el ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels seus membres, acorda:
Primer.- BONIFICAR, a partir de l’1 de març de 2010, per import de 9,43 € al mes, la tarifa
d’infant d’abonament mensual d’accés a la piscina coberta, a les persones que tinguin
una minusvalidesa igual o superior al 33%, que haurà d’acreditar-se mitjançant la
presentació, en el moment de l’alta al servei municipal de piscina coberta, del certificat
de l'Institut Català d’Assistència i Serveis Socials de la Generalitat de Catalunya.
En cas que la persona interessada vulgui deixar d’utilitzar l'esmentat servei resta obligat a
notificar-ho a l’empresa que realitza la gestió de la piscina coberta municipal, a partir del
moment que així ho decideixi. En cas que es detecti que durant el termini d’un mes
sencer l’interessat no ha fet ús de les instal·lacions sense haver-ho comunicat prèviament
a l’empresa gestora, serà donat de baixa l’abonament bonificat automàticament. Sens
perjudici que el pugui tornar a obtenir si decideix tornar a utilitzar el servei.
Segon.- BONIFICAR a partir de l’1 de març de 2010, per import de 5,03 € al mes, la tarifa
d’adolescent d’abonament mensual d’accés a la piscina coberta, a les persones que
tinguin una minusvalidesa igual o superior al 33%, que haurà d’acreditar-se mitjançant la
presentació, en el moment de l’alta al servei municipal de piscina coberta, del certificat
de l'Institut Català d’Assistència i Serveis Socials de la Generalitat de Catalunya.
En cas que la persona interessada vulgui deixar d’utilitzar l'esmentat servei resta obligat a
notificar-ho a l’empresa que realitza la gestió de la piscina coberta municipal, a partir del
moment que així ho decideixi. En cas que es detecti que durant el termini d’un mes
sencer l’interessat no ha fet ús de les instal·lacions sense haver-ho comunicat prèviament
a l’empresa gestora, serà donat de baixa l’abonament bonificat automàticament. Sens
perjudici que el pugui tornar a obtenir si decideix tornar a utilitzar el servei.
Tercer.- MANTENIR l’exempció establerta en el segon acord del punt 3.6 del Ple de
l’Ajuntament de data 25 de maig de 2009, que fa referència a l’accés de l’acompanyant
de les persones amb minusvalidesa que compten amb abonament, i FER-LA EXTENSIVA a
l’accés de l’acompanyant de les persones amb minusvalidesa que hi accedeixin
mitjançant l’entrada puntual.
Quart.- COMPENSAR de l’aplicació de les bonificacions esmentades, a l’empresa que
gestiona el servei de piscina coberta municipal, actualment Sport Assistance S.L., que
presentarà mensualment una factura en el registre General de l’Ajuntament, d’import
equivalent a les bonificacions concedides durant el mes en qüestió, en la que hi
adjuntarà el llistat de les persones que han tingut dret a les mateixes. També hi adjuntarà
els documents acreditatius que justifiquin la concessió, en cas d’alta al servei.
Cinquè.- NOTIFICAR el present acord a l’empresa Sport Assistance 2000, S.L., per tal que
faci efectius aquests acords a partir de l’1 de març de 2010 i a les persones interessades.
INTERVENCIONS:
SRA. MONTSE AYATS: Esperem que aquesta sigui l’última vegada que haguem de parlar
de les bonificacions de la piscina coberta; ens sembla que gairebé ja fa vergonya que
torni a sortir aquest tema; ens fa pensar que tal com dèiem a l’anterior ple, no hi ha hagut
una anàlisi acurada de tota la casuística en conjunt, si no que d’alguna manera es van
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tractant els temes de manera parcial i es van improvisant a mesura que van apareixent i
es demostra també, ens sembla, que a l’hora de prendre les decisions no es tenien totes
les dades al davant o no s’havien analitzat.
Al ple del mes passat vàrem aprovar la bonificació només per a persones adultes amb
minusvalidesa; nosaltres en aquell moment en vàrem abstenir, perquè ens semblava que
no s’havia analitzat prou a fons; ara avui aprovem la bonificació per al conjunt de la
població amb minusvalidesa; per tant, hi poden haver adults i infants que també pateixin
aquesta discapacitat i, per altra banda, també aprovem el que nosaltres ens temíem i és
que en el ple anterior no es va tenir en compte –i ho vàrem manifestar- la necessitat de
bonificar els acompanyants de les persones que pateixen minusvalidesa.
Per tant, hi donem suport, esperant que d’alguna manera avui quedi resolt tot el tema de
bonificacions a la piscina coberta.
SR. JORDI CASALS: Nosaltres podríem dir que és sorprenent que tinguem altra vegada el
tema de bonificacions de la piscina coberta al damunt de la taula, però no, no és
sorprenent, perquè quan les coses es fan improvisades és possible que acabi passant el
que passa aquí, que anem aprovant coses que ens hem deixat al tinter.
Nosaltres, però, encara trobem a faltar bonificacions –ja ho vàrem dir al darrer ple- i ens
sorprèn i aquí demanaríem no sé si a l’empara del regidor de joventut, perquè vetllés per
aquests joves i és que s’apliquen tarifes d’adults a menors d’edat. Ja no diem que tots els
joves pugui tenir una bonificació pròpia, però com a mínim que de 16 a 18 anys no
paguin igual que un adult.
Ja ho hem manifestat altres vegades i aquí aprofito per demanar l’empara del regidor de
joventut per aquests joves.
SR. MIQUEL FRANCH: No sé si hi haurà una altra modificació. La piscina, com sabeu tots els
grups, és nova; ha estat necessari canviar moltes coses. Els usuaris estan molt contents de
la piscina i també de les tarifes i si hi ha algun error, perquè no s’ha pensat en algun
col·lectiu per a les bonificacions, cal rectificar i quan l’Ajuntament se’n adona, es
rectifica; s’atén a les persones que hagin tingut el problema, s’estudia el cas i es rectifica i
això ho farem sempre que calgui i sempre que es donin situacions que no haguem vist i
situacions noves.
SRA. MONTSE AYATS: És important rectificar si s’han comès errors, però en tot cas es poden
revisar tots els errors comesos i fer l’aprovació en un sol ple, que és el que hem demanat;
és a dir, aquestes bonificacions ja hi eren en el seu moment; vàrem proposar rebaixar-les i
senzillament el que demanem és que s’hagués fet tot en un mateix ple.
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels membres de la Corporació.
3.25.- DONAR COMPTE DE L’ACORD DE SIGNATURA D’UN CONVENI AMB EL SÍNDIC DE
GREUGES, ADOPTAT PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 8 DE FEBRER DE 2010:
ACORD:
L’Alcaldia, dóna compte de l’acord adoptat per la Junta de govern local, reunida en
sessió del dia 8 de febrer de 2010, de signatura d’un conveni amb el Síndic de Greuges,
per al general coneixement.

48

“ANTECEDENTS:
Vist l’informe emès per la tècnica, en què informa favorablement l’aprovació del conveni
entre el Síndic de Greuges de Catalunya i l'Ajuntament de Torelló.
Atès que el Ple, mitjançant acord de data 30 de juny de 2008, va delegar l’aprovació de
convenis a la Junta de Govern Local,
MARC NORMATIU:
Article 303 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres,
activitats i serveis dels ens locals, en concordança amb l’article 191 del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim local
de Catalunya, que preveu que a través del conveni s’estableix una relació de
cooperació consensuada entre ens locals o entre aquests i altres administracions
públiques per a la prestació de serveis o per al desenvolupament de les competències
legalment atribuïdes, en la satisfacció dels que tinguin un interès comú.
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres, acorda:
Primer.- Aprovar la minuta de conveni de col·laboració, entre el Síndic de Greuges de
Catalunya i l'Ajuntament de Torelló, per donar resposta a la decisió municipal de millorar
la garantia dels drets dels ciutadans de Torelló, d’acord amb el text que figura al final
d’aquest acord.
Segon.- Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari, indistintament, l'Alcalde
President, per al més eficaç desenvolupament d’aquest acord, inclusiu la signatura del
conveni aprovat.
Tercer.- Notificar aquest acord a les parts interessades.
Quart.- Donar-ne compte al ple municipal en la propera sessió que celebri.
El text del conveni aprovat és el següent:
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ
ENTRE EL SÍNDIC DE GREUGES DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE TORELLÓ
Xxxxx, xxxxxxxxxxx
REUNITS
D’una banda, l’Il·lustre Sr. Rafael Ribó, síndic de greuges de Catalunya, amb domicili al carrer Passeig Lluís
Companys, 7, de Barcelona.
I de l’altra, l’Il·lm. Sr. Miquel Franch i Ferrés, alcalde de l’Ajuntament de Torelló, amb domicili al carrer Ges
d’Avall, núm. 5, de la mateixa localitat.
Ambdues parts es reconeixen la capacitat legal necessària per a aquest acte i
MANIFESTEN
.
1.
El síndic de greuges de Catalunya (en endavant, síndic), que té com a missió general la defensa dels
drets fonamentals i de les llibertats públiques dels ciutadans, i amb aquesta finalitat supervisa l’actuació de les
administracions públiques de Catalunya i del personal que en depèn o està vinculat a un servei públic.
2.
L’alcalde de Torelló (en endavant, alcalde), a partir de la voluntat de la Junta de Govern Local, per
acord de data 8 de febrer de 2010.
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3.
El fet que el síndic i el president de la Diputació de Barcelona van signar, en data 17 de gener de
2008, un conveni de col·laboració que inclou, entre altres aspectes, la definició d’un marc de col·laboració
interinstitucional que permeti la cooperació del Síndic amb els ajuntaments de la província de Barcelona.
4.
La voluntat d’ambdues parts d’aplicar vies de col·laboració per garantir els drets de les persones en
l’àmbit local, amb la màxima eficiència, experiència i estalvi de la despesa pública, combinant proximitat amb
seguretat.
5.
Amb aquesta finalitat, el Síndic de Greuges supervisa l’activitat de l’Administració local de Catalunya
i la dels organismes públics o privats vinculats o que en depenen.
ACORDS
1.- El Síndic ha d’oferir a l’Ajuntament una visió singularitzada de supervisió que es concreta de la manera
següent:
a) La tramesa a l’Ajuntament d’un informe anual que reculli la situació de les queixes tramitades pel Síndic
que facin referència al municipi i un detall estadístic de les consultes provinents de persones i entitats
residents a Torelló que s’hagin atès des del Síndic, sense que hagin arribat a constituir una queixa, i un detall
dels elements concrets de referència a la bona administració que se’n desprenguin; la tramesa s’ha de fer
abans del 31 de març de l’any següent a l’exercici objecte de l’informe.
b) La possibilitat d’assistir a un plenari municipal per exposar amb detall l’informe esmentat i debatre’l a
partir de les opinions que puguin emetre els diferents grups municipals.
2.- Donar la màxima celeritat a la tramitació de les queixes presentades al Síndic i que afectin competències
municipals. Per fer-ho efectiu, s’estableix el procediment següent:
a) Quan el síndic sol·liciti informació relacionada amb alguna queixa que estigui tramitant, ho ha de fer per
carta a l’alcalde i còpia que s’enviarà per correu electrònic a l’adreça rubinatta@ajtorello.cat;
b) En un termini de quinze dies hàbils l’alcalde ha de respondre al síndic per carta i còpia que s’enviarà per
correu electrònic a l’adreça sindic@sindic.cat.
c) Els suggeriments i les recomanacions que pugui fer el Síndic en relació amb alguna queixa s’han d’enviar a
l’Ajuntament per idèntics conductes, i l’Ajuntament ha de respondre si els accepta o no, per idèntiques vies,
en un termini que no pot anar més enllà dels trenta dies hàbils.
3.- Per fer més efectiva i àgil la tramitació de les queixes s’acorda que:
a) Com a pas previ a la sol·licitud d’informe a l’Ajuntament, amb relació a una queixa presentada al Síndic,
aquest pot desplaçar-se al municipi per verificar sobre el terreny quin n’és l’abast.
b) Com a pas previ a la sol·licitud d’informe a l’Ajuntament, i si el síndic ho sol·licita, l’alcalde ha de posar a la
seva disposició els responsables polítics directes i els funcionaris responsables del cas, (acompanyats dels
serveis tècnics que es considerin necessaris) perquè puguin informar-lo de les circumstàncies i els
antecedents que afecten la queixa.
c) El Síndic pot desplaçar al municipi els assessors que escaiguin, perquè puguin entrevistar-se amb les
persones o les entitats que ho sol·licitin; en aquest cas, l’Ajuntament ha de posar a disposició del Síndic els
espais adequats a l’immoble conegut com Viver d’empreses de serveis (Gestiomat)
4.- Les persones que vulguin presentar una queixa al Síndic ho poden fer:
a) De manera presencial o per correu ordinari a la seu del Síndic;
b) Per telèfon, trucant al 900 124 124;
c) Per correu electrònic a l’adreça sindic@sindic.cat;
d) Per fax al 933 013 187;
e) Pel web www.sindic.cat;
f) Lliurant-la als assessors del Síndic durant alguna de les seves visites al municipi;
g) Per mitjà de la bústia que s’instal·larà a la planta baixa de l’edifici consistorial, on, amb sobres tancats, es
pot dipositar la queixa; setmanalment personal del Síndic retirarà les cartes que hi hagi a la bústia.
L’Ajuntament, amb l’acord previ amb el Síndic pel que fa als continguts, ha de crear sistemes per divulgar la
figura del Síndic, editar fullets sobre les diferents vies d’accés al Síndic, perquè la població de Torelló en sigui
coneixedora i instrumentar mecanismes per fer del tot accessible l’operativitat d’aquest conveni.
Igualment, l’Ajuntament ha d’incloure l’enllaç del Síndic al seu web i publicar-hi les vies d’accés.
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5.- A petició conjunta dels interessats en alguna queixa i de l’Ajuntament, el Síndic pot proposar —si ho
considera oportú— iniciar vies de mediació que facilitin una resolució positiva i ràpida de les queixes, sense
que això comporti cap minva en les capacitats de supervisió del Síndic sobre el conjunt dels processos
administratius de l’Ajuntament.
Als efectes administratius, el document del Síndic que reculli la finalització del procés mediador s’incorpora
al procediment administratiu amb caràcter previ i vinculant a la resolució que li posi fi. Les parts poden
decidir, en el moment d’acceptar la mediació del Síndic, si aquesta resolució administrativa queda exclosa de
l’exercici de la tutela judicial efectiva a posteriori.
6.- Per fer un seguiment de l’aplicació d’aquest conveni i proposar les millores que escaiguin, es crea un grup
de treball al qual ambdues parts han d’aportar els recursos humans apropiats en funció dels temes que
s’identifiquin.
Inicialment, es designen com a responsables d’aquest grup de treball el Sr. Matias Vives, del Síndic, i la Sra.
Alba Rubinat, de l’Ajuntament. Llur responsabilitat inclou fixar la data i l’agenda de les reunions del grup, i la
convocatòria d’aquestes dins de llurs organitzacions respectives. Tant el síndic com l’alcalde poden modificar
la persona designada amb una simple comunicació a l’altra part.
El grup de treball s’ha de reunir com a mínim una vegada a l’any i sempre que ho demani qualsevol de les
dues parts.
El grup de treball pot tractar sobre qualsevol tema que li sotmeti a consideració una de les parts, en el marc
de les respectives competències, inclusivament la interpretació d’aquelles clàusules que la necessitin, la qual
s’ha de fer necessàriament per acord unànime.
7.- La vigència d’aquest conveni és de dos anys a comptar des del dia de la data, i resta prorrogat de manera
automàtica per períodes successius de dues anualitats si cap de les parts no fa avinent la voluntat de revisarlo amb un mínim de trenta dies naturals abans que fineixi.
Tanmateix, si l’Ajuntament de Torelló decideix crear la figura del defensor local, el conveni queda resolt a
partir de la seva presa de possessió, sens perjudici de subscriure amb el defensor local esmentat, sempre
que hi estigui d’acord, els convenis de col·laboració que escaiguin.
I perquè consti, les parts signen aquest conveni, per duplicat, al lloc i en la data assenyalats en
l’encapçalament.
El síndic de greuges de Catalunya
____________________
Rafael Ribó i Massot

L’alcalde de Torelló
___________________
Miquel Franch i Ferrés”

INTERVENCIONS:
SRA. MONTSE AYATS: És evident que el tema de la millora de la garantia dels drets dels
ciutadans és un deure de les administracions i, per tant, també del nostre Ajuntament i
d’alguna manera el que es proposa amb la signatura d’aquest conveni és intentar
aproximar la figura del Síndic als ciutadans i ciutadanes, de manera que l’Ajuntament
adquireix uns compromisos i, per altra banda, el Síndic també.
Entre aquests compromisos hi ha la difusió de la seva figura i de la feina que fa, en el sentit
de poder fer més visible que ciutadans i ciutadanes podem utilitzar aquesta figura quan
les nostres administracions no responen.
S’ha parlat aquests dies de la signatura d’aquest conveni, la signatura formal i des del
nostre grup voldríem saber si aquesta signatura es farà només a nivell d’equip de govern,
d’alcalde, o també s’ha convidat a les entitats, perquè la resta de grups, així com en
altres ocasions rebem convocatòries, ena quest cas no n’hem rebut cap. I també saber
quin tipus d’acte es fa en la signatura del conveni de dijous.
SR. JORDI CASALS: Nosaltres estem d’acord en l’aprovació d’aquest conveni, que apropa
la ciutadania a una institució com la del Síndic, una institució d’àmbit nacional, que pot
actuar també a nivell local, però és una figura d’àmbit nacional. Això ho dic, perquè en
la comissió informativa, si no ho vaig interpretar malament, es parlava que en alguns
municipis hi ha la figura del defensor del poble a nivell local, o síndic local i que apropant
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aquesta figura, potser ja no caldria. Nosaltres no criem que sigui això. No ens agradaria
que semblés que signant aquest conveni ja no cal l’altra figura si es creu convenient.
Nosaltres ho creiem convenient; ho teníem al nostre programa i malgrat que nosaltres
estem a favor que se signi aquest conveni, no renunciem a crear la figura del síndic local.
I per altra banda, en el que deia la Montse, i mirant els expedients d’avui, es fa aquesta
petició explícita de què se’n faci difusió. A la signatura del conveni del pla de barris, per
qüestions de la vida que no venen a to, vaig poder estar a la signatura del pla de barris
de Sant Bartomeu del Grau i allò va ser una festa social; hi havia molta gent, bastoners...
aquí, vàrem veure quatre persones al públic; no sé si la resta estaven preparant les
senyoretes –ho dubto- i esperem que ena questes activitats que necessiten aquesta gran
difusió i repercussió social, que es fes aquest esforç.
SR. MIQUEL FRANCH: No sé si se signarà en aquesta sala de plens o a l’alcaldia; de totes
maneres, convidaré els grups, evidentment, només faltaria!
A les entitats, no tenim per què convidar-les.
VOTACIÓ:
Els membres de la Corporació es donen per assabentats del contingut de l’acord
precedent.
3.26.- DENÚNCIA DEL CONVENI DE DELEGACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL D’OSONA I
L’AJUNTAMENT DE TORELLÓ PER LA RECOLLIDA, DIPÒSIT I CONTROL DELS ANIMALS DE
COMPANYIA ABANDONATS O PERDUTS.
ACORD:
RELACIÓ DE FETS
El plenari de l’Ajuntament de Torelló en sessió celebrada en data de 30 de juny de 2.008
va aprovar el conveni de delegació entre el Consell Comarcal d’Osona i l’Ajuntament de
Torelló per a la recollida, dipòsit i control dels animals de companyia abandonats o
perduts.
En data de 11 de juliol de 2.008 es va procedir a la signatura del conveni de delegació
entre el Consell Comarcal d’Osona i l’Ajuntament de Torelló per a la recollida, dipòsit i
control dels animals de companyia abandonats o perduts.
En la clàusula primera del referit conveni es preveu que l’Ajuntament de Torelló delega a
favor del Consell Comarcal d’Osona la prestació del servei d’acolliment, tractament i
assistència sanitària dels gossos abandonats i gats de companyia al seu municipi,
S’especifica estrictament que l’encàrrec al Consell Comarcal, del que fa referència a
l’organització del servei, bàsicament la coordinació, el control i la gestió del seu
finançament.
En la clàusula segona l’Ajuntament autoritza al Consell Comarcal per tal que el Consell
concerti el servei amb l’Associació de Defensa dels Animals d’Osona (en endavant
(ADAO) .
En la clàusula novena del conveni es preveia que anualment el Consell Comarcal
emetrà un informe en el que es farà constar el nombre d’actuacions (recollides i
adopcions) realitzades al municipi, una valoració tècnica de les mateixes i una relació de
despeses i ingressos relatius a l’aplicació del conveni.
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La clàusula onzena del conveni preveia que des del Consell Comarcal es crearia una
comissió de treball per tal de fer el seguiment del funcionament del conveni i elaborar
propostes de millora i de promoció d’una tinença responsable d’animals de companyia
a nivell de la comarca, desconeixent si aquesta comissió s’ha arribat a constituir.
La vigència del conveni es va preveure per quatre anys podent-se denunciar amb sis
mesos d’antelació.
En data de 11 de febrer de 2010 el Consell Comarcal d’Osona va presentar a
l’Ajuntament de Torelló una relació dels gossos recollits al municipi al 2009 que va ser de 7,
resultant haver pagat per aquest servei l’import de 15.315,48 €.
Des de l’Ajuntament de Torelló no estem d’acord amb la forma com es presta el servei ja
que els gossos els han de recollir els particulars o bé l’ajuntament, l’ajuntament se n’ha de
fer càrrec durant varis dies i, per altra banda, el cost per gos/any és molt costós.
FONAMENTS DE DRET
PRIMER.- L’article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local,
preveu que el plenari municipal és l’òrgan competent per aprovar les formes de gestió
dels serveis públics municipals requerint-se la majoria absoluta per l’adopció de l’acord,
per aplicació de les previsions de l’article 47 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases del règim local.
D’acord amb l’esmentat, a proposta del regidor d’hisenda i plans estratègics de
desenvolupament, vist el dictamen favorable de la Comissió informativa d’economia i
Hisenda, règim interior i seguretat, el ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels seus
membres, acorda:
PRIMER.- DENUNCIAR el conveni signat amb el Consell Comarcal d’Osona en data de
11 de juliol de 2008 de delegació entre el Consell Comarcal d’Osona i l’Ajuntament de
Torelló per la recollida, dipòsit i control dels animals de companyia abandonats fent-se
efectiu el cessament de la delegació a partir del termini de sis mesos, des de la notificació
del present acord.
SEGON.- NOTIFICAR el present acord al Consell Comarcal d’Osona, a la regidoria de
Benestar Social i Salut Pública i a Intervenció pel seu coneixement i efectes oportuns.
INTERVENCIONS:
SRA. MONTSE AYATS: Des del nostre grup donarem suport a la proposta: ens sembla que la
recollida i el control dels animals de companyia abandonats o perduts és una assignatura
pendent d’aquest Ajuntament, però també d’aquesta comarca. Des de l’abril del 2004 el
nostre grup en diverses ocasions ha fet intervencions en aquest ple en aquest sentit;
sempre d’alguna manera s’havia defensat la feina del Consell Comarcal, però entenem
que ara amb aquesta rectificació, d’alguna manera se’ns dóna la raó; el consell
Comarcal va demanar el 2008 més recursos als ajuntaments per fer-se càrrec –enteníemamb millor condicions d’aquest tema; en aquell moment, des d’Iniciativa ciutadans del
Ges vàrem acceptar l’augment de la dotació de recursos, que era significativa, posant
com a condició que l’increment d’aquesta despesa anés acompanyada d’un millor
servei i que s’avaluessin i es constatessin les millores. Han passat encara no dos anys –
estàvem a mitjans de l’any 2008- i hem pogut comprovat que el servei que en aquests
moments ofereix el Consell Comarcal és del tot ineficient; pel que es pot comprovar, no
s’ha fet res amb les colònies de gats i els gossos que s’han recollit són una xifra baixa; això
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podria tenir cert sentit si és que no n’hi ha més, però en tot cas hi ha una feina que han
de fer els particulars o l’Ajuntament, que no té raó de ser.
Per tant, ens sembla bé que es denunciï aquest conveni signat amb el Consell Comarcal,
però hem de buscar solucions i alternatives de manera immediata i entenem que
qualsevol nou acord en aquest sentit, a part de la recollida de gossos i de gats, que ens
sembla un tema important, també ha d’incloure actuacions concretes en les colònies de
gats, un problema molt present a Torelló i, d’alguna manera, no pot deixar de banda la
implicació de col·laboració de grups concrets o de persones que a títol particular
manifesten el seu compromís per establir colònies controlades de gats convenientment
esterilitzats; ens sembla important que això es tingui en compte i posar èmfasi, d’alguna
manera, per posar al dia i donar credibilitat al cens d’animals de companyia d’aquest
Ajuntament.
Ens sembla, des d’Iniciativa Ciutadans del Ges, que només amb aquest conjunt de
mesures ajudarem d’alguna manera a resoldre una situació deficitària des de fa molts
temps i que no s’han trobat les solucions oportunes.
SR. JORDI CASALS: La situació injusta i desequilibrada en els acords entre els diferents de la
comarca amb el consell Comarcal, on Torelló en surt perjudicat és clar; entenem i donem
suport a aquesta proposta, però volem saber si es té una alternativa sòlida.
SR. MIQUEL FRANCH: Algunes puntualitzacions: nosaltres no estem ni contents ni
descontents, amb el conveni signat amb el Consell Comarcal, però veiem que es podria
avançar i fer més coses i que és molt difícil quan hi ha una entitat que està donant servei
a 51 municipis, que pugui fer-ho correctament arreu.
Per què plantegem això a l’Ajuntament? Doncs perquè seriosament tenim una
alternativa, però no l’hem pogut plantejar fins que la Generalitat no ha nomenat una
altra entitat, no li ha donat la normativa de “nucli zoològic”; sabeu que només pot
guardar animals, aquella entitat que disposa d’aquesta denominació i no n’hi havia cap
més a la comarca; per tant, en aquests moments, i des de fa poques setmanes ja hi ha
una altra entitat amb qui l’Ajuntament, a través de salut pública, la M. Àngels Casals i jo
mateix ens hi hem assegut i la nostra idea és seguir parlant amb aquesta nova empresa
per veure si és possible arribar a un acord millor que el que tenim amb el Consell
comarcal.
Dir que no ha funcionat, tampoc ho diria, però hi ha moments puntuals en què si que hi
ha un petit defecte, com els caps de setmana. Nosaltres estem parlant amb una
empresa que plantejaria els 365 dies l’any i més qüestions que ja parlarem a mesura que
anem avançant, perquè en el fons el que s’ha de fer és un concurs públic i que s’hi
presenti qui vulgui, perquè estem parlant d’un servei públic.
Per això comuniquem al consell comarcal la intenció de sortir del conveni i donem sis
mesos, que és un temps prudencial perquè el Consell comarcal pugui reconsiderar la
postura de l’Ajuntament de Torelló i l’Ajuntament de Torelló pugui trobar l’empresa o
l’entitat que pugui portar endavant aquesta gestió.
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels membres de la Corporació.

4/ DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I URBANISME,
PROMOCIÓ ECONÒMICA, SOCIETAT DEL CONEIXEMENT I MEDI AMBIENT:
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4.1.- APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ DE QUATRE PARCEL·LES URBANES SITUADES AL CARRER DE LA PAU,
CORREDOR DE CAN VIDAL, 12, COMTE BORRELL, AUSIÀS MARCH I PLA ESPECIAL ESPONA:
ACORD:
En data 25 de maig de 2009, el ple de l’Ajuntament, en sessió extraordinària celebrada el
dia 25 de maig de 2009, va aprovar inicialment la Modificació Puntual de la Revisió del
Pla General, de quatre parcel·les urbanes situades al carrer de la Pau, corredor de Can
Vidal, 12, Comte Borrell, Ausiàs March i Pla Especial Espona, redactada per l’arquitecte
Ramon Colomer i Oferil, preveient un Pla d’Actuació Urbanística (PAU), a desenvolupar a
través del sistema de reparcel·lació en la modalitat de cooperació.
En el mateix acord es va aprovar el conveni signat en data de 22 d’abril de 2009 subscrit
entre l’Ajuntament de Torelló i els propietaris afectats pels terrenys inclosos dins el polígon
d’actuació afectat per la present modificació que formarà part de la documentació que
integra la modificació del pla general aprovada inicialment.
L’acord d’aprovació inicial de la modificació es va sotmetre a informació pública
mitjançant els edictes publicats al Butlletí Oficial de la Província, núm. 139, de data
11/6/2009, al diari El Periódico del dia 15/6/2009 i al tauler municipal, pel període establert
entre el 12/6/2009 i el 12/7/2009, ambdós inclosos.
En data 4/6/2009, registre de sortida núm. 2893, es va sol·licitar un informe a la Direcció
General de Promoció de l’Habitatge de Barcelona, tramès en data 6 d’agost de 2009,
registre d’entrada núm. 5172. Arran de les puntualitzacions d’aquest informe, l’arquitecte
encarregat del projecte, en Ramon Colomer i Oferil, va presentar el 26 d’octubre i el 2 de
desembre de 2009, dos annexos que les recullen. Comprovada la documentació
tramesa, la Direcció General emet informe favorable de les esmenes realitzades, el 21 de
gener de 2010.
En data 9 de juny de 2009, es va notificar l’acord a les persones interessades.
En data 10 de febrer de 2010, registre d’entrada núm. 2010/951, l’arquitecte Ramon
Colomer i Oferil, lliura a l’Ajuntament la “Modificació Puntual del Pla General de quatre
parcel·les urbanes al carrer de la Pau, Comte Borrell, Ausiàs March i Pla Especial Espona”,
document modificat que incorpora els requeriments de l’informe tècnic emès pel servei
de planificació de l’habitatge i sòl residencial associat a l’habitatge protegit de la
Direcció General de Promoció de l’Habitatge de data 29 de juliol de 2009.
Vist l’informe favorable emès pels serveis territorials de data 11 de febrer de 2010.
Atès que en el període d’exposició pública no s’han presentat al·legacions.
A proposta de la regidoria d’urbanisme, i vist el dictamen de la Comissió informativa de
territori i urbanisme, de promoció econòmica i societat del coneixement, el ple de
l’Ajuntament, per unanimitat dels seus membres, acorda:
Primer.- APROVAR PROVISIONALMENT la Modificació Puntual del Pla General de quatre
parcel·les urbanes al carrer de la Pau, Comte Borrell, Ausiàs March i Pla Especial Espona,
redactada per l’arquitecte Ramon Colomer i Oferil, preveient un Pla d’Actuació
Urbanística (PAU), a desenvolupar a través del sistema de reparcel·lació en la modalitat
de cooperació.
Segon.- TRAMETRE en el termini de 10 dies, l’acord i còpia de l’expedient administratiu
complet, junt amb el projecte diligenciat per triplicat i en suport informàtic, a la Comissió
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Territorial d’Urbanisme de les Comarques Centrals, per tal que d’acord amb el que
disposen els articles 94 i 78.c) del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret
Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, es procedeixi si s’escau, a resoldre l’aprovació definitiva.
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels membres de la Corporació.
4.2.- RATIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ DE l’ALCALDIA DE DATA 25 D GENER DE 2010, SOBRE
L’APROVACIÓ INICIAL del “PROJECTE DE MILLORA I CONSERVACIÓ DE L’ESPAI PROTEGIT
DEL CANAL DE CAN BASSAS (ENTRE EL CANAL I EL CAMÍ DEL PELUT:
ACORD:
A porposta de la regidoria d’urbanisme, i vist el dictamen de la Comissió informativa de
territori i urbanisme, de promoció econòmica i societat del coneixement, el ple de
l’Ajuntament, per unanimitat dels seus membres, acorda:
RATIFICAR el decret de l’alcaldia de data 25 de gener de 2010, la descripció literal del
qual és la següent:
“RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA
VIST el “PROJECTE DE MILLORA I CONSERVACIÓ DE L’ESPAI PROTEGIT DEL CANAL DE CAN
BASSAS (ENTRE EL CANAL I EL CAMÍ DEL PELUT)” redactat pels Serveis Tècnics Municipals.
Vist que el projecte d'obres conté l'estudi de seguretat i salut que preveu l'article 5 del
Reial Decret 1627/1.997, de 24 d'octubre, mitjançant el qual s'estableixen disposicions
mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.
Vist el procediment d'aprovació dels Projectes d'obres que ve regulat en els articles 36 i ss
del Decret 179/1.995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i
serveis dels ens locals.
El projecte conté la documentació que estableix el Reglament d’obres, activitats i
serveis de les entitats locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, no és necessari
demanar informe a cap altra Administració pública sobre el seu contingut ni és
preceptiva la seva notificació individualitzada.
Atès que el pressupost d'execució per contracta del projecte ascendeix a una quantia
de total de 129.908,12 euros i l’alcalde és competent per l’adopció de la present
resolució atès que el valor de les obres no supera el 10 % dels recursos ordinaris del
pressupost municipal vigent ni els 6.010.121,04 euros a què fa referència les lletres o) i p)
de l’apartat 1 de l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
D'acord amb l'esmentat,
HE RESOLT:
PRIMER.- APROVAR INICIALMENT el “PROJECTE DE MILLORA I CONSERVACIÓ DE L’ESPAI
PROTEGIT DEL CANAL DE CAN BASSAS (ENTRE EL CANAL I EL CAMÍ DEL PELUT)”, redactat
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pels Serveis Tècnics Municipals que ascendeix a una quantia de 129.908,12 €, juntament
amb l'Estudi de Seguretat i Salut en les obres.
SEGON.- SOTMETRE a informació pública pel termini de 30 dies el Projecte aprovat inserint
Edictes al B.O.P , D.O.G i al tauler d'Edictes de la Corporació per tal que qualsevol
persona interessada pugui formular les al·legacions que estimi pertinents.
TERCER.- RATIFICAR la present resolució en la propera sessió ordinària del ple municipal.”
INTERVENCIONS:
SRA. MONTSE AYATS: Estem d’acord, és una ratificació, però si que volem deixar
constància al ple que ens sembla que en el projecte aquest de millora i conservació de
l’espai protegit del canal de Can Bassas, s’hauria d’haver aprofitat l’ocasió per posar
enllumenat i adequar correctament el camí que va del carrer del Ter al barri de
Montserrat; el camí que hem discutit en diferents plens la inversió de 26.000 € que hi
vàrem fer per posar asfalt, però que després és per als vianants, però que no acaba de
ser per ningú i, a més, no té cap tipus d’il·luminació, amb la qual cosa perillo.
Per tant, entenem que es podria haver aprofitat aquesta ocasió per incloure-ho, però
només en volem deixar constància.
SR. MIQUEL FRANCH: Recollim la proposta i si a l’adjudicació del projecte demanem
alguna millora, si la donen podem fer-hi alguna cosa.
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels membres de la Corporació.
4.3.- RATIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ DE l’ALCALDIA DE DATA 25 D GENER DE 2010, SOBRE
L’APROVACIÓ INICIAL del “PROJECTE DE RECUPERACIÓ I REHABILITACIÓ DE L’ESPAI FLUVIAL
DE LA LLERA DEL TER A LA ZONA DE MATABOSCH:
ACORD:
A proposta de la regidoria d’urbanisme, i vist el dictamen de la Comissió informativa de
territori i urbanisme, de promoció econòmica i societat del coneixement, el ple de
l’Ajuntament, per unanimitat dels seus membres, acorda:
RATIFICAR el decret de l’alcaldia de data 25 de gener de 2010, la descripció literal del
qual és la següent:
“RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA
VIST el “PROJECTE DE RECUPERACIÓ I REHABILITACIÓ DE L’ESPAI FLUVIAL DE LA LLERA DEL
TER A LA ZONA DE MATABOSCH” redactat pels Serveis Tècnics Municipals.
Vist que el projecte d'obres conté l'estudi de seguretat i salut que preveu l'article 5 del
Reial Decret 1627/1.997, de 24 d'octubre, mitjançant el qual s'estableixen disposicions
mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.
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Vist el procediment d'aprovació dels Projectes d'obres que ve regulat en els articles 36 i ss
del Decret 179/1.995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i
serveis dels ens locals.
El projecte conté la documentació que estableix el Reglament d’obres, activitats i
serveis de les entitats locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, no és necessari
demanar informe a cap altra Administració pública sobre el seu contingut ni és
preceptiva la seva notificació individualitzada.
Atès que el pressupost d'execució per contracta del projecte ascendeix a una quantia
de total de 153.181,11 euros i l’alcalde és competent per l’adopció de la present
resolució atès que el valor de les obres no supera el 10 % dels recursos ordinaris del
pressupost municipal vigent ni els 6.010.121,04 euros a què fa referència les lletres o) i p)
de l’apartat 1 de l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
D'acord amb l'esmentat,
HE RESOLT:
PRIMER.- APROVAR INICIALMENT el “PROJECTE DE RECUPERACIÓ I REHABILITACIÓ DE
L’ESPAI FLUVIAL DE LA LLERA DEL TER A LA ZONA DE MATABOSCH”, redactat pels Serveis
Tècnics Municipals que ascendeix a una quantia de 153.181,11 €, juntament amb l'Estudi
de Seguretat i Salut en les obres.
SEGON.- SOTMETRE a informació pública pel termini de 30 dies el Projecte aprovat inserint
Edictes al B.O.P , D.O.G i al tauler d'Edictes de la Corporació per tal que qualsevol
persona interessada pugui formular les al·legacions que estimi pertinents.
TERCER.- RATIFICAR la present resolució en la propera sessió ordinària del ple municipal.”
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels membres de la Corporació.
4.4.- INCOACIÓ D’EXPEDIENT PER LA DELIMITACIÓ DEL TERME MUNICIPAL DE TORELLÓ I SANT
VICENÇ DE TORELLÓ.
ACORD:
ANTECEDENTS
Arran de la inscripció al cadastre dels Plans Parcials El Castell I i El Castell II, s’han detectat
unes discrepàncies entre el planejament urbanístic i el cadastre en relació a la delimitació
del terme municipal entre Torelló Sant Vicenç de Torelló a la Zona del Pla Parcial El Castell
I i El Castell II i per tal de deixar degudament delimitat ambdós termes es creu oportú
procedir a la delimitació del terme municipal de Torelló amb el municipi de Sant Vicenç
de Torelló.
FONAMENTS DE DRET:
L’article 28 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i
demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les
mancomunitats de Catalunya, preveu que l’acord d’inici de l’expedient de delimitació
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s’ha d’adoptar per part del ple dels municipis interessats i s’ha de nomenar una comissió
constituïda per l’alcalde, dos regidors, el secretari de l’ajuntament i un tècnic. Aquest
acord s’ha de comunicar a la resta de municipis afectats els quals han de nomenar, per
acord del ple, en el termini de dos mesos a comptar des de la data de recepció de la
comissió, una comissió igual a l’esmentada anteriorment. Aquests acords s’han de
comunicar al Departament de Governació i Administracions Públiques en el termini de
quinze dies a comptar de l’endemà de la seva aprovació i als propietaris de les finques
afectades.
D’acord amb l’esmentat, a proposta de la regidoria d’urbanisme, i vist el dictamen de la
Comissió informativa de territori i urbanisme, de promoció econòmica i societat del
coneixement, el ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels seus membres, acorda:
Primer: INICIAR expedient per la delimitació del terme municipal de Torelló i Sant Vicenç
de Torelló.
Segon: NOMENAR la Comissió que ha de representar a l’Ajuntament de Torelló en les
actuacions de delimitació en el sentit següent:
Alcalde: Sr. Miquel Franch i Ferrés
Regidor: Lluís Bassas i Portús
Regidor: David Forcada i Rifà,
Tècnic Municipal: Melcior Manubens i Hom, arquitecte municipal.
Secretària Ajuntament: Montserrat Freixa Costa
Tercer: NOTIFICAR aquests acords a l’Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló per tal que en
el termini màxim de dos mesos nomeni la Comissió que representi a l’Ajuntament de Sant
Vicenç de Torelló.
Quart.- NOTIFICAR el present acord a la Direcció General d’Administració Local del
Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya i
als propietaris afectats.
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels membres de la Corporació.

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

EXPEDIENT

DATA

CONCEPTE

DEP.

ART / RI / 006/10

10/02/2010 RESPONSABILITAT PATRIMONIAL

Règim Intern

ART / RI / 005/10

09/02/2010 DANYS AL MOBILIARI URBÀ

Règim Intern

7/10

08/02/2010 Proposta sanció

Policia Local

10-02-10 SamsonTismanar i altres

10/02/2010 DECRET INCOAR EXP. Baixa OFICI
SRS.SAMSON-TISMANAR I ALTRES

Recepció
Espona

10-02-10 Obasogie- 10/02/2010 DECRET INCOAR EXP. Baixa OFICI

Recepció
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EXPEDIENT
Farkas
Carnaval

DATA

CONCEPTE
SRS.OBASOGIE-FARKAS

DEP.
Espona

10/02/2010 v/p carnaval

Activitats

09/02/2010 SOL·LICITUD D'AJUTS ECONÒMICS

Benestar
Social

AD/-82/2009

09/02/2010 BAIXA AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE
DESPESES

Intervenció

AD-4/2010

09/02/2010 AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE DESPESES

Intervenció

AD-5/2010

09/02/2010 AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE DESPESES

Intervenció

84/2010

09/02/2010 LLICENCIA 1A OCUPACIÓ

Urbanisme

ORGT T/10029042

09/02/2010 DISPENSAR DE L'APORTACIÓ DE GARANTIA Intervenció
PER RESPONDRE DEL PAGAMENT DE
LIQUIDACIONS DE L'IMPOST SOBRE
L'INCREMENT DELS VALORS DELS TERRENYS
URBANS

ORGT T/10029034

09/02/2010 DISPENSAR DE L'APORTACIÓ DE GARANTIA Intervenció
PER RESPONDRE DEL PAGAMENT
FRACCIONAT DE L'IMPOST SOBRE
CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I
OBRES

10-02-09 Rabhi-Seifi 09/02/2010 DECRET INCOAR BAIXA OFICI SRS.RABHISEIFI C. Espadamala, 15 BX-2

Recepció
Espona

44/08-III

09/02/2010 Impuls annex III

Activitats

2008/201

09/02/2010 SOL·LICITUD TARGETA D'APARCAMENT PER Benestar
A PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA
Social

1996/153

08/02/2010 SOL·LICITUD TARGETA D'APARCAMENT PER Benestar
A PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA
Social

7.1/10

08/02/2010 Persones jurídiques

Policia Local

11/10

08/02/2010 Denegar

Policia Local

12/10

08/02/2010 Denegar

Policia Local

21/10

08/02/2010 v/p carnaval

Activitats

15/2010 RH

08/02/2010 Nòmina. Ajut per a naixement d'un fill

RRHH

20/2010 RH

08/02/2010 Resposta a diligència d’embargament

RRHH

08/02/2010 Concedir dret funerari nínxol núm. 2324 4a. Secretaria
Part Nova
05/02/2010 Concedir canvi titularitat nínxol núm. 655
4a. Est

Secretaria

05/02/2010 Canvi titularitat nínxol núm. 2097 1a. Part
Nova

Secretaria

05/02/2010 Canvi titularitat nínxol núm. 401 4a. Oest

Secretaria

2006/119

08/02/2010 SOL·LICITUD RENOVACIÓ TARGETA
D'APARCAMENT

Benestar
Social

51-52/10

05/02/2010 LLICENCIA OBRES

Urbanisme

ART / RI / 003/10

05/02/2010 RESPONSABILITAT PATRIMONIAL

Règim Intern

P090065538

05/02/2010 Denegar

Policia Local

P090123702

05/02/2010 Anul·lar

Policia Local

P090058415

05/02/2010 Anul·lar

Policia Local

0700021184

05/02/2010 Anul·lar

Policia Local

573/09

05/02/2010 Llicència divisió horitzontal

Urbanisme

60

EXPEDIENT

DATA

CONCEPTE

DEP.

2004/170

04/02/2010 SOL·LICITUD RENOVACIÓ TARGETA
D'APARCAMENT PER A PERSONES AMB
MOBILITAT REDUÏDA

Benestar
Social

2008/204

04/02/2010 SOL·LICITUD DE TRANSPORT ADAPTAT

Benestar
Social

AD-3/2010

04/02/2010 AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE DESPESES

Intervenció

AD/-93/2009

04/02/2010 BAIXA AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE
DESPESES

Intervenció

01/2010

04/02/2010 Adjudicació contracte menor redacció
projecte executiu millora camp de futbol

Secretaria

74/10

04/02/2010 Denegar aparcament i venda entrepans

Activitats

17/09-III

04/02/2010 Permís mpal.

Activitats

75/2010

04/02/2010 LLICÈNCIA DE PRIMERA OCUPACIÓ

Urbanisme

18/09-III

04/02/2010 Permís mpal

Activitats

16/2010-RRHH

04/02/2010 Contractació coordinadora pla de barris

RRHH

09-11 RN

04/02/2010 DECRET PER NO RENOVAR NOVEMBRE-09

Recepció
Espona

14/2010

04/02/2010 Aprovar conveni de pràctiques amb
Assoc. St. Tomàs

RRHH

03/02/2010 Execució subsidiària neteja solar carrer
Espona

Secretaria

03/02/2010 Imposició multa coercitiva propietaris solar Secretaria
finca carrer Matagalls
AD-2/2010

03/02/2010 AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE DESPESES

Intervenció

32/02-III

03/02/2010 Desistiment permís

Activitats

TCC

02/02/2010 AUTORITZACIÓ D'ÚS ESPLANADA ZONA
ESPORTIVA LLAR D'INFANTS BLANCANEUS

Esports pavelló

02/02/2010 SOL·LICITUD D'AJUT ECONÒMIC

Benestar
Social

01/02/2010 Canvi titularitat nínxol núm. 705 4a. Est

Secretaria

03/2010

01/02/2010 Per la festa 40è aniversari Llar Infants
Blancaneus

Joventut

5/10

01/02/2010 Denegar

Policia Local

6/10

01/02/2010 Denegar

Policia Local

7/10

01/02/2010 Denegar

Policia Local

8/10

01/02/2010 Denegar

Policia Local

9/10

01/02/2010 Denegar

Policia Local

10/10

01/02/2010 Denegar

Policia Local

5/10

01/02/2010 Proposta sanció

Policia Local

5.1/10

01/02/2010 Persones jurídiques

Policia Local

6/10

01/02/2010 Proposta sanció

Policia Local

6.1/10

01/02/2010 Persones jurídiques

Policia Local

14/2010-RRHH

01/02/2010 Nòmina. Ajt fill discapacitat a càrrec

RRHH

01/02/2010 Iniciar expedient per establir Servei Públic
d'Horts Socials a Mas Cervià

Secretaria

30/01/2010 Concessió lloguer nínxol núm. 31 4a. Est

Secretaria

29/01/2010 Resolució expedient disciplinari

RRHH

2/2009/D
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EXPEDIENT

DATA

CONCEPTE

DEP.

04/10-III

29/01/2010 Canvi titularitat

Activitats

721/09

29/01/2010 LLICÈNCIA D'OBRES721/09

Urbanisme

726/09

28/01/2010 LLICÈNCIA D'OBRES

Urbanisme

653/09

28/01/2010 Llicència d'obres

Urbanisme

36/10

28/01/2010 LLICÈNCIA D'OBRES

Urbanisme

42/10

27/01/2010 Denegar ocupació v/p

Activitats

45/07-III

27/01/2010 Desistiment sol·licitud

Activitats

27/01/2010 Inscripció registre gral. Parelles de Fet

Secretaria

Gestiomat

27/01/2010 Sol.licitar subvenció Programa Inserim

Secretaria

53/10

27/01/2010 LLICENCIA D'OBRES

Urbanisme

26/01/2010 Assignació factor promoció en el lloc de
treball RLT 2010

RRHH

10/2010-RRHH

26/01/2010 Nòmina. Reconeixement triennis

RRHH

5/2010-RRHH

26/01/2010 Nòmina. Ajut Acord de Condicions per fill
discapacitat

RRHH

26/01/2010 SOL·LICITUD AJUT ECONÒMIC

Benestar
Social

9/2010

26/01/2010 Nòmina. Descompte quota sindical

RRHH

AD-1/2010

26/01/2010 AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE DESPESES

Intervenció

75/01-II,1

26/01/2010 Inadmissió de recurs

Activitats

15/09-III

26/01/2010 Denegar permís

Activitats

9/2010 RH

26/01/2010 Nòmina. Assignació complement de
productivitat.

RRHH

7/2010 RH

25/01/2010 Nòmina. Assignació complement de
productivitat

RRHH

6/2010 RH

25/01/2010 Resposta a diligència d'embargament

RRHH

8/2010 RH

25/01/2010 Nòmina. Assignació complement
productivitat

RRHH

10-01-26 YamoahNdongo

25/01/2010 DECRET INCOAR BAIXA D'OFICI SR.
YAMOAH I NDONGO

Recepció
Espona

21/10

21/01/2010 V/P Carnaval 2010

Activitats

53/08-III

25/01/2010 Control inicial

Activitats

711/09

25/01/2010 Recurs Canvi titular cens

Activitats

CAN BASSAS

25/01/2010 APROVACIÓ INICIAL PROJECTE ESPAI
PROTEGIT DEL CANAL DE CAN BASSAS

Urbanisme

MATABOSCH

25/01/2010 APROVACIÓ INICIAL PROJECTE ESPAI
FLUVIAL LLERA DEL TER A MATABOSCH

Urbanisme

2008/146

25/01/2010 SOL·LICITUD TARGETA D'APARCAMENT PER Benestar
A PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA
Social

P090040908

22/01/2010 Denegar

Policia Local

P090037430

22/01/2010 Denegar

Policia Local

P090039982

22/01/2010 Denegar

Policia Local

2008/11

22/01/2010 SOL·LICITUD DE TRANSPORT ADAPTAT

Benestar
Social

03/04

22/01/2010 PRÒRROGA LLICÈNCIA D'OBRES

Urbanisme

04/10

22/01/2010 PRÒRROGA LLICÈNCIA D'OBRES

Urbanisme
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EXPEDIENT

DATA

CONCEPTE

DEP.

0900000039

22/01/2010 Anul·lar

Policia Local

090028952

22/01/2010 Denegar

Policia Local

080025525

22/01/2010 Denegar

Policia Local

080026779

22/01/2010 Denegar

Policia Local

22/01/2010 Concedir lloguer nínxol núm. 533 4a. Est

Secretaria

06/10

21/01/2010 PRORROGA LLICENCIA D'OBRES

Urbanisme

2003/208

21/01/2010 SOL·LICITUD DE LA TARGETA
D'APARCAMENT PROVISIONAL PER A
PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA

Benestar
Social

MS RS

22/01/2010 MERCAT SETMANAL RESPOSTA
SOL·LICITUDS

Urbanisme

657/09

20/01/2010 Devolució taxa ocupació via publica

Urbanisme

26/10

20/01/2010 LLICÈNCIA D'OBRES

Urbanisme

MS BXP

20/01/2010 MERCAT SETMANAL BAIXA PARADA 67

Urbanisme

02/00-i

20/01/2010 Desistiment sol·licitud

Activitats

3/2010-RRHH

20/01/2010 Manteniment nomenament personal interí RRHH
via de màxima urgència.

2009/182

20/01/2010 SOL·LICITUD RENOVACIÓ TARGETA
PROVISIONAL D'APARCAMENT

Benestar
Social

2003/298

20/01/2010 SOL·LICITUD RENOVACIÓ TARGETA
PROVISIONAL D'APARCAMENT

Benestar
Social

2010/15

20/01/2010 SOL·LICITUD DEL SERVEI TRANSPORT
ADAPTAT

Benestar
Social

02/2010

20/01/2010 Carpa pel dia 9 de maig, Grup Puntaires
"Vall del Ges"

Joventut

01/2010

20/01/2010 Nòmina. Aprovació factors de l’específic
nòmina mes de gener de 2010

RRHH

2/2010

20/01/2010 Nòmina. Aprovació de gratificacions i
hores extres

RRHH

3/2010

20/01/2010 Nòmina. Assignació complement de
productivitat absentisme policia local

RRHH

LOCAL D'ENTITATS
PL. NOVA, 11

19/01/2010 APROVAR LA CERTIFICACIÓ NÚM. 8 OBRA Intervenció
"PROJECTE DE REFORMA EDIFICI PLAÇA
NOVA 11, COM A EQUIPAMENT PER A
LOCAL D'ENTITATS"

07/2009-Diversos

19/01/2010 Nòmina. Productivitat absentisme meritat RRHH
el segon semestre 2009

07/2009-Diversos

19/01/2010 Nòmina. Assignació complement
productivitat absentisme segon semestre
2009

HABITATGES
BAIXADA DE
L'ARXIU,3

19/01/2010 APROVAR LA CERTIFICACIÓ NÚM. 4 OBRA Intervenció
"REFORMA INTERIOR DE 3 HABITATGES I
ELEMENTS COMUNS DE L'EDIFICI DE LA
BAIXADA DE L'ARXIU, 1"

RRHH

19/01/2010 SOL·LICITUD D'AJUT ECONÒMIC

Benestar
Social

8/2009-Diversos

19/01/2010 Nòmina. Assignació complement
productivitat administratius

RRHH

FOMENT

19/01/2010 APROVAR LA CERTIFICACIÓ NÚM. 4 OBRA Intervenció
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EXPEDIENT
ACCESSIBILITAT. C.
Jaume BALMES

DATA

CONCEPTE

DEP.

"FOMENT DE L'ACCESSIBILITAT. PROJECTE
D'URBANITZACIÓ VORERES C. JAUME
BALMES

LOCAL SOCIAL
ZONA ESPORTIVA

19/01/2010 APROVAR LA CERTIFICACIÓ NÚM. 1 OBRA Intervenció
"CONSTRUCCIÓ D'UN LOCAL SOCIAL A LA
ZONA ESPORTIVA MUNICIPAL"

LLAR D'INFANTS LA
CABANYA

19/01/2010 APROVAR LA CERTIFICACIÓ NÚM. 11
OBRA "CONSTRUCCIÓ D'UNA LLAR
D'INFANTS A LA ZONA DE LA CABANYA"

Intervenció

0700021030

18/01/2010 Denegar

Policia Local

P090088638

18/01/2010 Denegar

Policia Local

P090045595

18/01/2010 Denegar

Policia Local

09-10 PER NO
RENOVAR

18/01/2010 DECRET BAIXA PER NO RENOVAR
OCTUBRE-09

Recepció
Espona

P090095850

18/01/2010 Denegar

Policia Local

P090029415

18/01/2010 Denegar

Policia Local

4/10

18/01/2010 Anul·lar

Policia Local

3/10

18/01/2010 Denegar

Policia Local

2/10

18/01/2010 Denegar

Policia Local

1/10

18/01/2010 Denegar

Policia Local

1/10

18/01/2010 Proposta sanció

Policia Local

1.1/10

18/01/2010 Persones jurídiques

Policia Local

2/10

18/01/2010 Proposta sanció

Policia Local

2.1/10

18/01/2010 Persones jurídiques

Policia Local

3/10

18/01/2010 Proposta sanció

Policia Local

3.1/10

18/01/2010 Persones jurídiques

Policia Local

4/10

18/01/2010 Proposta sanció

Policia Local

4.1/10

18/01/2010 Persones jurídiques

Policia Local

EXP 347/09

18/01/2010 RECTIFICACIÓ SUSPENSIÓ OBRES

Urbanisme

10-01-18 Vargas

18/01/2010 DECRET INCOAR BAIXA OFICI SRA.
VARGAS C. Voltregà, 7 4-2

Recepció
Espona

18/01/2010 Rescindir contracte ADIGSA cessió ús
habitatge C. Capsavila,13

Secretaria

15/01/2010 Duplicat títols nínxols núm. 142 1a. 167 2a. Secretaria
Est
15/01/2010 Canvi titularitat nínxol núm.227 2a. Oest

Secretaria

2006/36

15/01/2010 SOL·LICITUD TARGETA PROVISIONAL
D'APARCAMENT

Benestar
Social

14/2010

15/01/2010 LLICENCIA DE 1A OCUPACIÓ

Urbanisme

101/2009-RRHH

15/01/2010 Contractació urgència substitució
treballadora social Marta Sanglas

RRHH

93/2009-RRHH

15/01/2010 Llicència lactància i reducció de jornada RRHH
d'un terç
14/01/2010 Concedir concessió columbari núm. 13

Secretaria

21/01-II,1

14/01/2010 Baixa cens activitats

Activitats

16/08-III

14/01/2010 Canvi Substancial annex III

Activitats

5/09-III

14/01/2010 Permís mpal

Activitats
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EXPEDIENT

DATA

CONCEPTE

DEP.

EXP 24/10

14/01/2010 CONCESSIÓ PLACA DE GUAL

Urbanisme

07/10

14/01/2010 PRORROGA LLICENCIA D'OBRES

Urbanisme

09/10

13/01/2010 PRORROGA LLICENCIA D'OBRES

Urbanisme

Exp. 825-04

12/01/2010 Projecte modificat PP La Campaneria Nou text S/resolució data 10/08/09

Urbanisme

P/2010/03

12/01/2010 ORDRE DE PAGAMENT P/2010/03

Intervenció

11/01/2010 Concedir dret funerari nínxol núm. 434 4a. Secretaria
Est
Exp. 816-05

11/01/2010 Instal·lació de telefonia mòbil a la Casa
de Dalt, parcel·la 45 de Torelló

Urbanisme

08/01/2010 CONVENI DE COL·LABORACIÓ FACULTAT
D'EDUCACIÓ UNIVERSITAT DE VIC

Benestar
Social

F/2009/213

30/12/2009 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS
F/2009/213

Intervenció

F/2009/217

30/12/2009 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS
F/2009/217

Intervenció

AD/-73/2009

30/12/2009 BAIXA AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE
DESPESES

Intervenció

TAXA
CLAVEGUERAM

30/12/2009 LIQUIDACIÓ TAXA CLAVEGUERAM 4t.
TRIMESTRE 2009

Intervenció

F/2009/204

30/12/2009 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS
F/2009/204

Intervenció

F/2009/206

30/12/2009 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS
F/2009/206

Intervenció

TAXA AIGUA

30/12/2009 APROVAR PADRONS SUBMINISTRAMENT
AIGUA MUNICIPI, 4t. TRIMESTRE 2009

Intervenció

P/2009/184

30/12/2009 ORDRE DE PAGAMENT P/2009/184

Intervenció

F/2009/210

30/12/2009 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS
F/2009/210

Intervenció

AD-98/2009

30/12/2009 AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE DESPESES

Intervenció

30/12/2009 Aprovació baixa d'una autorització de
despesa

Contractació

F/2009/186

30/12/2009 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS
F/2009/186

Intervenció

F/2009/189

30/12/2009 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS
F/2009/189

Intervenció

P/2009/169

30/12/2009 ORDRE DE PAGAMENT P/2009/169

Intervenció

F/2009/194

30/12/2009 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS
F/2009/194

Intervenció

F/2009/196

30/12/2009 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS
F/2009/196

Intervenció

F/2009/202

30/12/2009 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS
F/2009/202

Intervenció

F/2009/195

30/12/2009 RECONEIXEMENT D'ORDRE DE PAGAMENT Intervenció
F/2009/195

F/2009/198

30/12/2009 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS
F/2009/198

Intervenció

F/2009/200

30/12/2009 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS

Intervenció
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EXPEDIENT

DATA

CONCEPTE

DEP.

F/2009/200
F/2009/192

30/12/2009 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIÓ F/2009/192 Intervenció
30/12/2009 Aprovació baixa disposició de despesa

Contractació

P/2009/183

30/12/2009 ORDRE DE PAGAMENT P/2009/183

Intervenció

27/2009

30/12/2009 APROVAR LA MODIFICACIÓ DE
PRESSUPOST NÚM. 27/2009 PER
TRANSFERÈNCIES DE CRÈDITS

Intervenció

P/2009/182

30/12/2009 ORDRE DE PAGAMENT P/2009/182

Intervenció

F/2009/197

30/12/2009 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS
F/2009/197

Intervenció

F/2009/205

30/12/2009 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS
F/2009/205

Intervenció

APARCAMENT "EL
SINDICAT"

30/12/2009 APROVAR LA CERTIFICACIÓ NÚM. 4 OBRA Intervenció
"ENDERROCAMENT I APARCAMENT EN
SUPERFÍCIE "EL SINDICAT""

F/2009/223

30/12/2009 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS
F/2009/223

Intervenció

F/2009/218

30/12/2009 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS
F/2009/218

Intervenció

F/2009/203

30/12/2009 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS
F/2009/203

Intervenció

F/2009/208

30/12/2009 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS
F/2009/208

Intervenció

F/2009/209

30/12/2009 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS
F/2009/209

Intervenció

F/2009/211

30/12/2009 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS
F/2009/211

Intervenció

F/2009/212

30/12/2009 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS
F/2009/212

Intervenció

F/2009/214

30/12/2009 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS
F/2009/214

Intervenció

F/2009/215

30/12/2009 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS
F/2009/215

Intervenció

F/2009/216

30/12/2009 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS
F/2009/216

Intervenció

A/2009/16

30/12/2009 BAIXA RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS
A/2009/16

Intervenció

P/2009/185

30/12/2009 ORDRE DE PAGAMENT P/2009/185

Intervenció

F/2009/193

30/12/2009 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS
F/2009/193

Intervenció

F/2009/220

30/12/2009 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS
F/2009/220

Intervenció

A/2009/22

30/12/2009 BAIXA RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS
A/2009/22

Intervenció

EL PLE DE L’AJUNTAMENT ES DÓNA PER ASSABENTAT DELS DECRETS DE L’ALCALDIA
RELACIONATS EN LA TAULA PRECEDENT.
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5.2 DONAR COMPTE DE LES ACTES DE LA JUNTA DE GOVERN
5.2.1 Acta del dia 1 de febrer de 2010
5.2.2 Acta del dia 8 de febrer de 2010
5.2.3 Acta del dia 15 de febrer de 2010
EL PLE DE L’AJUNTAMENT ES DÓNA PER ASSABENTAT DE LES ACTES DE LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL RELACIONADES MÉS AMUNT.
5.3 DONAR COMPTE DE DECRETS DE L’ALCALDIA DIVERSOS
5.3.1 Decret de data 15 de gener de 2010
Primer.- CONTRACTAR la sra. Belén Àrias Ruiz pel procediment de màxima urgència i a
jornada completa, a partir del dia 18 de gener de 2010 com a treballadora social,
adscrita al departament de benestar social. La sra. Àrias percebrà la mateixa retribució
establerta a la Relació de Llocs de treball de l’Ajuntament de Torelló al lloc de treball de
treballadora social.
Segon.- ADSCRIURE a la sra. Àrias a l’Àrea de Serveis a la Persona, departament de
benestar social.
Tercer.- DONAR compte al Ple d’aquesta contractació en compliment de l’article 22.2 del
Decret 214/1990, de 30 de juliol.
Quart.- FER PÚBLICA aquesta contractació al Butlletí Oficial de la Província i en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb l’article 94.3 del mateix decret.
Cinquè.- NOTIFICAR aquesta resolució a la persona interessada, al Comitè d’Empresa, a
la coordinadora de benestar social, als departaments d’Intervenció i recursos humans.
EL PLE DE L’AJUNTAMENT ES DÓNA PER ASSABENTAT DEL DECRET DE L’ALCALDIA
PRECEDENT.
5.3.2 Decret de data 20 de gener de 2010
Primer. CESSAR la sra. Sònia Requena López amb data 21 de gener de 2010 atesa la
reincorporació del sr. Augusto Herrero Uña.
Segon:- NOMENAR amb caràcter de màxima urgència, funcionària interina, Escala
d’Administració Especial, subescala serveis especials, classe policia local, categoria agent
de la policia local, a favor de la sra Sònia Requena López per tal de procedir a la
substitució de la baixa per incapacitat de la sra. Gemma Margarit Fernandez, a partir del
dia 21 de gener de 2010.
Tercer.- La nomenada té dret a percebre el 100 per 100 de les retribucions bàsiques,
corresponents al lloc de treball d’agent de nivell 1, amb nivell 12 de complement de
destí. La jornada de treball serà la jornada completa ordinària i el règim horari serà el que
té assignat el lloc de treball al qual s'incorpori l'interí. Les funcions seran les específiques del
lloc de treball que es desenvolupi dins de la dependència o servei al qual es destini el
nomenat interinament.
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Quart La relació s'extingirà si es dóna alguna de les circumstàncies previstes en l'article 7
del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei
de les entitats locals o de l’article 33 del Decret 233/2002, de 25 de setembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’accés, promoció i mobilitat de les policies locals.
Cinquè. Disposar l'afiliació de les persones nomenades en el règim general de la
Seguretat Social.
Sisè: Donar compte d’aquest nomenament al Ple de l'ajuntament en la primera sessió
que tingui i publicar-ho en el Butlletí Oficial de la província i en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, d’acord amb l’article 35.2 del Decret 233/2002, de 25 de
setembre.
Setè. Notificar el contingut d'aquesta resolució a les persones interessades, a les
delegades de personal, al cap de la policia local i als departaments d’intervenció i
recursos humans.
EL PLE DE L’AJUNTAMENT ES DÓNA PER ASSABENTAT DEL DECRET DE L’ALCALDIA
PRECEDENT.
5.3.3 Decret de data 21 de desembre de 2009
Modificació de crèdits núm. 25/2009.
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 €

Total altes de crèdits: ...

Proposta d’alta
3.200,00 €

Consignació
definitiva
139.718,00 €

3.200,00 €

EL PLE DE L’AJUNTAMENT ES DÓNA PER ASSABENTAT DEL DECRET DE L’ALCALDIA
PRECEDENT.
5.3.4 Decret de data 21 de desembre de 2009
Modificació de crèdits núm. 26/2009.
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Consignació de despeses amb crèdits en baixa:
Partida

Nom

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

Consignació
inicial
120.353,56 €

Total baixes de crèdits :

Proposta
d’increment
2.741,83 €

Consignació
definitiva
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 €

Total altes de crèdits :

2.741,83 €

EL PLE DE L’AJUNTAMENT ES DÓNA PER ASSABENTAT DEL DECRET DE L’ALCALDIA
PRECEDENT.
5.3.5 Decret de data 30 de desembre de 2009
Modificació de crèdits núm. 27/2009.
Consignació de despeses amb crèdits en baixa
Partida inicial

Nom

208-121-2270600 Assessoraments
professionals
Total baixes de crèdits: ...

Consignació
inicial
33.726,00 €

Proposta de
baixa
500,00 €

500,00 €

Consignació
definitiva
33.226,00 €
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Consignació de despeses amb crèdits en alta
Partida inicial

Nom

208-121-2260200 Publicitat i
propaganda de
règim intern

Consignació
inicial
5.900,00 €

Total altes de crèdits: ...

Proposta d’alta
500,00 €

Consignació
definitiva
6.400,00 €

500,00 €

EL PLE DE L’AJUNTAMENT ES DÓNA PER ASSABENTAT DEL DECRET DE L’ALCALDIA
PRECEDENT.
5.4 DONAR COMPTE DE LES NOTES DE REPARAMENT DE LA INTERVENCIÓ MUNICIPAL
En compliment del que disposen els articles 215 i següents del text refós de la Llei
d’Hisendes Locals, es dóna compte al ple corporatiu, i de forma específica, de les notes
de reparament 1-10 i 2-10, que s’han emès per la Intervenció de fons municipal, vist el
Decret de l’Alcaldia del 19 de gener de 2010 i la relació de llocs de treball per a l’exercici
2010, aprovada inicialment pel Ple de l’Ajuntament del dia 25 de gener de 2010,
respectivament, i que consten adjuntades a l’ordre de pagament núm. P/2010-7 de 27
de gener de 2010, en la que consten incloses les nòmines del personal d’aquesta
Corporació del mes de gener de 2010.
EL PLE DE L’AJUNTAMENT ES DÓNA PER ASSABENTAT DE LES NOTES DE REPARAMENT
PRECEDENTS.

6/ MOCIONS I PROPOSTES D’URGÈNCIA:
INTERVENCIONS:
SR. MIQUEL FRANCH: Hi havia temps suficient per passar-ho a l’aprovació d’una Junta de
Govern, però com que sempre s’havia aprovat aquesta moció, semblava que era
important poder-ho passar a l’aprovació d’aquest ple del mes de febrer.
VOTACIÓ DE LA URGÈNCIA:
La urgència s’aprova per unanimitat dels membres de la Corporació.
Atesos els esdeveniments recents aquesta mateixa setmana, i de conformitat amb el que
es disposa a l’article 82.3 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats locals, a
proposta de l’alcaldia, el ple de l’ajuntament, per unanimitat dels membres assistents,
acorda la inclusió per urgència de l’assumpte següent:
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6.1.- MOCIÓ “8 DE MARC DE 2010. DIA INTERNACIONAL DE LES DONES. "100 ANYS FENT
POSSIBLE LA IGUALTAT
ACORD:
Avui, 8 de marc de 2010, commemorem el Dia Internacional de les Dones. I aquest any
ho fem de forma especial. Recordem que fa 100 anys Clara Zetkin va llençar la proposta
d'aquesta celebració amb I'objectiu de promoure el sufragi universal femení, i la pau i la
llibertat per a tothom.
En aquests 100 anys, milions de dones dels cinc continents s'han unit i han lluitat
incansablement per reivindicar drets de ciutadania històricament negats a les dones.
I s'han aconseguit veritables avenços pera les nostres societats que, en la mesura que
esdevenen més igualitàries, són també més democràtiques i justes. Però son encara molts,
i molt importants, els reptes que ens queden per assolir.
Avui, en un context de crisi econòmica i financera mundial, que afecta molt
especialment les dones, és molt important seguir treballant per la igualtat de dones i
homes i seguir reivindicant la seva presencia en tots els espais de la vida.
És per això que
a) Reivindiquem adoptar mesures positives per tal d'afavorir:
-

El seu accés a un lloc de treball, a I'habitatge digne i a la capacitació professional;

-

La no discriminació salarial i un salari just que els permeti fer front a les seves
responsabilitats familiars; i,

-

I'eliminació de la bretxa digital que els limita I'accés a la informació i a la participació
social.

b) Reivindiquem programes específics per a totes aquelles dones en situació de
vulnerabilitat:
-

Les dones grans amb discapacitats, les vídues, les aturades amb responsabilitats
familiars a càrrec, les dones migrades amb dificultats d'integració, les víctimes de
violència, o les malaltes de sida.

c) Reivindiquem que es prenguin en consideració les aportacions de les dones en
I'exercici del poder polític:
-

Les mesures encaminades a la conciliació dels temps de treball, familiar, personal i
d'oci; les mesures per afavorir la coresponsabilitat d'homes i dones en les tasques
domestiques i de cura d'infants i persones grans dependents per tal que no siguin les
dones que carreguin amb tot el pes de la responsabilitat; i, I'ordenació de territoris,
pobles i ciutats que tingui en compte les necessitats de les persones pel que fa a la
mobilitat: accés als serveis públics, desplaçaments al lloc de treball; o pel que fa a la
seguretat. Avui també, davant la situació de violència i abús sexual que pateixen les
nenes i les dones de tot el món, especialment en els Ilocs de conflicte armat:

-

Reivindiquem que parin les guerres i que es protegeixin nenes i dones que en són les
víctimes innocents
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-

Reivindiquem que es persegueixi aquells qui trafiquen amb dones per explotar-les
sexualment. En definitiva, en un dia com avui, volem expressar la nostra confiança en
els avenços socials per tal que la tan desitjada igualtat entre dones i homes sigui una
realitat aconseguida al 100% a mig termini. Però també volem expressar el nostre
compromís de continuar lluitant per la igualtat de drets i d'oportunitats; per tal que la
nostra sigui una societat més justa i més democràtica.

INTERVENCIONS:
SRA. M. ÀNGELS CASALS: Com sabeu, cada any, quan arriba el dia 8 de març, celebrem
el dia de la dona; malgrat que encara haguem de continuar celebrant-lo, perquè la
igualtat no per a totes, des de les entitats municipalistes –Federació i Associació- i des del
Govern de la Generalitat –l’institut català de la dona- i els programes d’igualtat de la
Diputació, es consensua i es redacta aquest manifest que és el que es llegeix el dia 8 de
març a tots els actes que se celebren.
Aquesta vegada l’hem tingut abans i l’hem pogut sotmetre a l’aprovació d’un ple,
perquè les altres vegades ho passàvem a Junta de Govern.
Es llegirà en tots els actes que es facin i ho passarem a premsa, perquè es faci públic.
SRA. MONTSE AYATS: Com deia la regidoria, després de 100 anys d’esforços i avenços,
encara estem lluny d’aconseguir la igualtat real entre homes i dones. Això està bé que
ens ho anem recordant de tant en tant.
A la moció que ha llegit la secretària hi ha una llarga llista de reivindicacions, totes prou
importants des del nostre punt de vista. Ara mateix, però, tenint en compte la situació de
crisi que estem vivint, una situació que afecta les dones de manera important, des del
nostre grup, des d’Iniciativa Ciutadans del Ges, volem reivindicar la necessitat de treballar
per tal que des d’àmbits com la promoció econòmica i la formació es tingui en compte
aquesta realitat, i perquè en el nou model econòmic que hem de construir de cara al
futur, aquest model sigui millor pel que fa a l’equitat. I sobretot, des del nostre grup
reivindiquem que no ens quedem amb mocions de bones intencions; cal que el que
recolzem avui en aquest ple, ho tinguem present en les actuacions de cadascuna de les
regidories d’aquest ajuntament, especialment –com deia- de les regidories de promoció
econòmica i d’educació i cal, també, que els programes d’igualtat i la feina que s’ha fet
fins ara des dels ajuntaments i des de les administracions superiors no es deixi de fer per
manca de recursos i, per tant, aquesta seria l’èmfasi que hi posaríem des del nostre grup.
SR. JORDI CASALS: M’adhereixo totalment a les paraules que ha dit la Montse i afegir-hi
dues coses més: la situació que està aquesta lluita que és la de revolució permanent, que
té una cosa bona i una dolenta: la dolenta és que encara no hem arribat al final de la
revolució, però la bona és que l’estem fent, continuar fent la feina que s’ha de fer i
dedicar-hi els recursos necessaris i l’esforç necessari.
D’altra banda, agrair que aquesta moció no s’hagi sotmès a l’aprovació de la Junta de
Govern Local, si no que s’hagi passat pel ple, encara que hagi estat d’urgència. Ja és
sabut que a nosaltres no ens va agradar el fet que es poguessin aprovar les mocions per
Junta de Govern Local, però aquesta deferència és d’agrair.
SR. LLUÍS BASSAS: Nosaltres ens adherim totalment a la moció i al que ha dit la M. Àngels
(Casals) i també subscrivim totalment el que heu estat comentant vosaltres (es refereix a
la Sra. Ayats i el Sr. Casals) i per tant, nosaltres hi donarem suport.
SRA. FLORA VILALTA: Resulta evident que nosaltres, la regidora que treballa per la igualtat
en aquest moment ha presentat la moció i, per tant, ens hi adherim.
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També les paraules que ha manifestat la regidora d’Iniciativa, referents a aquesta lluita
que fa cent anys, que és una lluita que no s’acaba i que cada dia sorgeixen noves
desigualtats, malgrat que algunes han quedat superades, però pensem que també, els
temps venen ara, els temps moderns, comporten encara moltes dificultats per a la dona.
Per tant, nosaltres creiem que des de l’administració local tenim moltes coses per fer; des
del govern del nostre país també tenim moltes coses per fer i esperem que un any més
ens recordem entre tots i que tots els que en siguem responsables tirem endavant
aquesta lluita i aquesta reivindicació.

VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels membres de la Corporació.

7/ PRECS I PREGUNTES:
SRA. MONTSE AYATS:
7.1
Té relació amb un tema que ja vàrem comentar des del nostre grup, dilluns passat, a la
Junta de Govern: ens vàrem interessar per les tanques que hi va haver durant els dies del
8 al 15 del febrer a la zona del camí nou de Can Parrella i carrers adjacents i que,
d’alguna manera, ja ho dèiem llavors, van impedir que s’hi pogués aparcar durant tots
aquests dies; han ocasionat diferents problemes al veïnat, a la gent que fa servir les
instal·lacions esportives i també a les persones que habitualment aparquen en aquella
zona i ajuden, d’alguna manera, a evitar problemes de trànsit i d’aparcament al centre
del nostre poble.
Allà se’ns va dir que era una qüestió de PIOC i que es faria una reunió per tractar aquest
tema i d’altres temes.
De totes maneres, com a grup, entenem que PIOC només pot posar aquestes tanques si
l’Ajuntament ho autoritza i fent el pagament corresponent, com qualsevol actuació que
es fa al carrer. També alguns veïns van manifestar que havien vist que la policia local
col·laborava o participava posant tanques grogues; per tant, entenem que l’Ajuntament,
d’alguna manera si que hi va participar.
Voldríem confirmar que es va donar autorització a PIOC. Voldríem saber quin valor
econòmic té, és a dir, en el conveni amb PIOC no hem sabut veure que hi constés com a
aportació quantificable en espècies com es fa amb altres coses. Voldríem saber per
quants dies es va donar aquesta autorització i demanaríem el compromís d’aquest
Ajuntament per tal que aquesta situació no es torni a repetir de cara a l’any vinent, que
uns carrers tan necessaris per temes d’aparcament, estiguin ocupats durant tants dies per
unes tanques i s’invalidi l’aparcament.

Respon el Sr. Jaume Vivet: Aquest tema de les tanques, ja vàrem comentar que les posa
PIOC. La policia, si en va tocar alguna, era perquè s’havia tombat, però no havia de tocar-les
per res. Amb PIOC encara estem pendents de fer la reunió que es va comentar a la Junta de
Govern i una de les coses que se’ls demanarà és que les col·loquin tan tard com puguin i les
retirin el més ràpid possible.
Sra. Montse Ayats: Però independentment que ho faci PIOC, l’Ajuntament deu haver de
donar alguna autorització com la que donem a qualsevol constructor o a qualsevulla
persona que vulgui ocupar durant uns dies els espais del nostre municipi.
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La policia potser si que estaven recollint les que havien caigut! No ho sé, no ho vaig
veure, però en tot cas, alguna autorització si que l’hauria de tenir PIOC.

Sr. Lluís Bassas: L’autorització es va fer verbal. A partir d’ara, veient el resultat d’aquest
any, se’ls haurà de fer signar compromisos del temps de durada i altres detalls per evitar que
torni a passar el que ha passat aquest any, però tant la instal·lació, com els costos, són a
càrrec de PIOC i l’Ajuntament no hi té res a veure.
I no crec que la policia, a part d’apartar-ne alguna en algun moment donat, per deixar pas a
algú, hagués tingut cap altra mena d’intervenció.
Sra. Montse Ayats: Per tant, el que si que queda clar és que l’any vinent no tornarem a
tenir durant una setmana aquest espai ocupat?

Sra. Cristina Sala: Ho intentarem, perquè també s’ha de tenir en compte que ens ocupa
aparcaments.
Sr. Lluís Bassas: Una cosa és la declaració d’intencions i l’altra cosa és que poden passar
moltes coses; i si el carnaval de l’any vinent dura 10 dies?
Sra. Montse Ayats: 10 dies, gairebé ja els dura ara.

Sr. Lluís Bassas: Bromes a part, la intenció és que no duri el que ha durat aquest any i que les
coses es facin d’una altra manera.
Sra. Montse Ayats: I potser també valorar l’impacte que té el fet que un Ajuntament
permeti que durant una setmana o més dies o menys dies, es tanquin uns espais públics.
7.2
I el segon tema és un prec, que també va sortir a propòsit d’uns comentaris que es van fer
a la Junta de Govern o a la comissió d’urbanisme –no recordo bé el moment- quan es
parlava i fèiem un repàs dels habitatges de protecció oficial o habitatge protegit que
construïm al nostre municipi, la situació en què es trobava i la valoració positiva que els
dos que han sortit en aquests moments, els ciutadans i ciutadanes de Torelló que volen
acollir-se a llogar-los, ja estan en procés i la valoració, tant en un cas com en l’altre, es
contemplava la possibilitat que hi tingués accés qualsevulla ciutadana o ciutadà de
Torelló que reunís uns criteris que ja estan especificats a l’ordre corresponent.
En algun moment es va parlar dels pisos de La Carrera i a mi em va semblar entendre que
allà també es plantejava la possibilitat que poguessin ser oberts al conjunt de la població.
Nosaltres voldríem fer un prec; entenem que aquests pisos han estat dissenyats amb
accessos i espais per les necessitats d’una gent molt concreta, la gent gran del nostre
municipi; que tenen al voltant una sèrie de serveis que permeten un accés ràpid al casal
de la gent gran o al centre de dia; que permeten que a la casa, en un futur hi haurà els
serveis socials i, per tant, entenem que d’alguna manera, aquests pisos si que han de ser
únicament i exclusiva per a la gent gran com havíem previst des del començament amb
el benentès que n’hi hauria un o dos per a situacions de violència o situacions
excepcionals.
Ens agradaria deixar-ne constància en aquest ple i si se’ns pot confirmar que serà així.
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Respon el Sr. David Forcada: Els pisos de la Carrera són per a gent gran i el més important
és que s’omplin. El que vàrem dir a la Comissió informativa és que, així com en els altres pisos,
el plec de condicions –que en el cas de la Carrera encara no estan elaborats- marcaven molt un
pautatge d’edats, anys d’empadronament, ... en aquests ho farem una mica més diferent i
obrirem puntuar, segons uns paràmetres. Què vol dir això? Vol dir que si, per exemple, el
llindar d’edat fos 60 o 65 anys, tindran una puntuació màxima, però si hi ha casos de
dependència amb persones que tenen 50 anys, també es valorarà i d’aquesta manera garantim
que si hi ha gent suficient d’aquesta edat per omplir hi accediran, però si hi ha pisos que
queden buits i hi ha demanda de situacions que no tenen l’edat, però puntuen per altres
qüestions, també hi puguin accedir.
SR. JORDI CASALS:
7.3
En un moment com l’actual, de redefinició territorial del país, òbviament Torelló i la
comarca on és necessita trobar el seu espai amb els diferents contextos que puguin
haver-hi al territori.
Un dels principals a la Catalunya Central o que ho ha de ser, important a la comarca, és
la Universitat de Vic; una Universitat de Vic que sembla, des de la Fundació, presidida per
l’alcalde, s’obre a territoris de la Catalunya central i de més enllà, amb ciutats capitals de
territoris, ciutats importants –encara que no sigui capital- i jo crec que diferents persones
d’aquest consistori hem manifestat en diferents plataformes i segurament també en
diferents àmbits, la voluntat que Torelló, un municipi important i si ho veiem en població, a
Catalunya, important ho és; a la comarca és la tercera població, a més, amb una àrea
d’influència al voltant del que seria el consorci de la Vall del Ges, Orís i el Bisaura
important en volum de població i d’activitat. Des d’aquí, diferents persones hem pogut
fer la demanda oficial oficiosament, que la fundació universitària de Vic ens tingui en
compte també com ha fet amb altres municipis.
Les últimes notícies són que fins i tot se li ha proposat a Prats de Lluçanès, que també té un
àmbit d’influència important, però en qüestió demogràfica segurament no té el volum de
Torelló i per això creiem que si l’alcalde de Vic ha fet aquest oferiment a Prats del
Lluçanès, creiem que també s’hauria de fer a Torelló.
Nosaltres el que faríem és preguntar si últimament s’ha mantingut algun contacte que
pugui indicar que anem cap aquest camí o, si no és així, nosaltres ens posem a disposició
de l’equip de govern o de tot el consistori per si cal fer un posicionament de tot el plenari
municipal donant suport, perquè pugui ser així.
Entenem que hi ha hagut algunes desavinences amb la ciutat de Vic, que s’han
comentat al ple municipal, com pot ser el tema de les arts escèniques, però suposo que
d’aquestes desavinences en sortiran coses positives i ens podrem posar d’acord en
diferents temes i aquest seria un dels importants: que fos la Fundació Universitat de Vic el
que té com a element estratègic a nivell de la Catalunya central.

Respon el Sr. Miquel Franch: Respondré d’una manera molt concreta: l’alcalde de Vic i el
Rector de la Universitat saben perfectament en quin moment Torelló ha d’entrar a la Fundació
Universitària Balmes. Per tant, són ells els que han de prendre aquesta decisió i ho faran quan
ho creguin convenient.
Parlaves d’un cop de mà: no cal cap cop de mà; l’alcalde de Vic i la Rectora són suficientment
intel·ligents per saber en quin moment s’han de fer les coses.
Que hi hagi altres ajuntaments que tinguin ganes d’entrar-hi? Segur! L’Ajuntament va enviar
una carta fa temps, al president de la Fundació, en aquest cas l’alcalde de Vic; aquesta carta
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va tenir resposta, tant per part de l’alcalde de Vic, com de la rectora de la universitat i hem
de deixar passar el temps corresponent.
Gràcies per la col·laboració, però de moment no és necessària.
Sr. Jordi Casals: Jo no sé si cal o no un cop de mà; tampoc sé si servei d’alguna cosa que
el ple de Torelló aprovi una moció mostrant una voluntat, que fins i tot podria anar molt
més enllà de la moció; jo crec que les relacions amb Vic, pel que sembla, per alguna
qüestió... crec que si fóssim dos coneguts aniríem a fer el cafè i en parlaríem; a nivell
institucional el poden fer els alcaldes, o no, però es podria aprofitar.
En quant a la Fundació concretament, vàrem tenir coneixement per la premsa que hi
havia hagut aquesta comunicació per part de l’alcalde, però també, com que fa poc la
regidora Flora Vilalta va dir i va mostrar de nou la voluntat de Torelló de ser-hi i que no és
tant per ser-hi per poder dir que ja som allà, si no per implicar-nos en un projecte, com
dèiem abans, estratègic per al territori i creiem que Torelló té aquesta força i que podria
aportar un valor afegit.
Res més, si es canvia d’opinió i es necessita un cop de mà, aquí estarem.

Sr. Miquel Franch: Més clar: fins i tot un regidor d’Esquerra Republicana de l’Ajuntament de
Vic em va venir a veure dient: bé, estem acabant de valorar quan l’Ajuntament de Torelló
entrarà a la Fundació Universitària Balmes, no fa gaires setmanes.

8/ INFORMACIONS:
SRA. CRISTINA SALA:
8.1
Sense que s’interpreti com una ironia, el dijous, aprofitant la visita del Síndic de greuges, si
que el Síndic ha concertat una entrevista amb els regidors del consistori infantil. Quan
hagi acabat els actes propis de signatura del conveni, el Síndic té el seu propi protocol i
va demanar a una escola de Torelló si podia fer una visita i aprofitant la visita també
volia tenir l’oportunitat d’entrevistar-se amb els regidors del consistori infantil i a totes les
mestres que hi participen els ha semblat una idea magnífica i farem el que sigui possible,
perquè els 16 regidors es puguin entrevistar amb el Síndic el dijous.
8.2
També el consistori infantil tindrà la propera sessió de treball al teatre Cirvianum, el dia 17
de març –aprofito per informar i convidar tots els regidors-. L’hora serà aproximadament
a les 11 del matí i agrairíem a tots els regidors que puguin assistir a aquesta sessió
ordinària, que estarà presidida per l’alcalde.
SR. PERE GALOBARDES:
8.3
Un petit aclariment. He anat llegint a la premsa aquests dies, després del debat dels
pressupostos, que des del grup d’Iniciativa es va dir que s’havia fet una reducció lineal
del 20 % i com que avui hi havia un punt a l’ordre del dia, que jo no he estat present,
però segur que algú hi ha posat cullerada, en el bo o en el mal sentit, dir que no hi ha
cap regidoria que hagi retallat el 20%; no n’hi ha cap; és una informació que algú va
intentar donar o que no es va entendre bé; no ha estat així, lògicament: n’hi ha que han
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retallat més del 20% i altres que han retallat menys, segons les disponibilitats i les
necessitats de cada una.
Per tant, no és cert; una cosa és marcar un objectiu determinat per aconseguir una fi;
són temps molt difícils per a tots i hauríem de tenir tots col·laboració en aquest sentit, que
ja he reclamat diverses vegades i que encara trobo a faltar, perquè totes les propostes
que arriben fan referència a més despesa i no a mirar com podem o bé aconseguir més
ingressos, o bé com podem reduir la despesa.
Lògicament, els tempos no quadren i tot i que vàrem aprovar el pressupost tard –segons
va manifestar algú- el mes de gener, no totes les negociacions eren tancades i, per tant,
lògicament, n’hi ha hagut alguna que s’ha hagut de refer. Si només és aquesta la que
s’ha de refer, serà un gran èxit; jo suposo que durant l’any n’hi haurà d’altres per refer,
perquè les coses no són tan senzilles com una simple divisió, perquè si fos així, nosaltres ja
no seríem necessaris. S’ha fet una negociació i un treball exhaustiu de tots els regidors
d’aquest Ajuntament i de tot l’equip de govern, per minimitzar les despeses, per
aconseguir la màxima eficiència i eficàcia dels diners disponibles i perquè això vagi en
benefici de tots els ciutadans.
Sra. Montse Ayats: Suposo que en aquesta informació tenim dret a intervenció. Només
dir que Iniciativa, als mitjans, els ha dit el mateix que va dir al ple i, per tant, el lloc on
discutir-ho a mi em sembla que era al ple.
SR. MARC FONTSERÈ:
8.4
El dia 8 de febrer va prendre possessió de la gerència de coordinació del consorci de la
Vall del Ges, Orís i el Bisaura, la nova gerent, que m’ha comentat que us digués que està
a la vostra disposició pel que necessiteu.
Es diu Natàlia Pérez i està al consorci, com ja sabeu.
I també m’agradaria donar les gràcies pels serveis prestats a la gerència del consorci a
la Sra. Anna Manrique, que tenim la sort que ha vingut a treballar a l’Ajuntament.
SR. DAVID FORCADA:
8.5
Voldria recordar a tota la gent que té necessitat d’habitatge, que tenim les llistes obertes
dels pisos de La Creu I; aquest dissabte vàrem fer la jornada de portes obertes, d’onze a
una; va anar molt bé. Van passar a veure els habitatges entre 60 i 70 persones i només
per recordar el preu del lloguer: els habitatges van entre 40 i 50 metres i estem parlant
entre 185 i 300 euros mensuals; n’hi ha 9 de 2 habitacions, amb plaça de pàrquing, i els
altres, d’una habitació.
Les llistes estan obertes fins el 15 de març i estem pendents que Adigsa faci el sorteig dels
pisos del Comte Borrell, que ja tenim la llista definitiva; hi ha tres sol·licituds de més que
habitatges per adjudicar. El que passa és que ADIGSA vol deixar passar un mes entre
l’elaboració de la llista definitiva i el sorteig. Quan hi hagi el sorteig, suposo que casarà
una mica amb el dia 15 de març i, per tant, si sortegem després, el que farem és allargar
una mica les llistes de La Creu I, per tal que els que quedin exclosos del Comte Borrell
tinguin temps per apuntar-se a la Creu I.
SRA. M. ÀNGELS CASALS:
8.6
El mes de març es posarà en marxa el Banc d’aliments. Com sabeu, vàrem signar un
conveni entre la Creu Roja i Càritas i sobretot, Càritas, ha treballat buscant voluntaris que
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seran els que tiraran endavant aquest projecte. Dimecres es farà una roda de premsa
per donar-lo a conèixer a la població. En principi estarà obert els divendres, amb horari
de matí i de tarda, però dimecres a les 4 de la tarda farem una roda de premsa.
Realment volem que els voluntaris, la gent que hi ha estat treballant, siguin ells una mica
els protagonistes i ens expliquin com es durà a terme.
L’accés de les persones al banc d’aliments es farà a través de les avaluacions que es
facin des de serveis socials; ja s’ha coordinat tot i l’accés es farà de forma progressiva:
no hi anirà tothom el primer dia, si no que s’intentarà donar hores i que la gent hi vagi
accedint progressivament per intentar evitar cues i aglomeracions.
8.7
El dia 8 de març farem uns actes; serà ben bé el 8 de març, si no que serà el dia 8 i tota
aquella setmana. Us volia convidar a assistir-hi.
El 8 de març farem la inauguració d’una exposició que es diu “Per què tu dona”; és una
exposició que han fet dues persones de la comarca; concretament, són d’Olost del
Lluçanès. Us explicaré una mica la presentació que ells fan d’aquesta exposició: “És una
exposició de 40 fotografies i ells diuen: els retrats que veureu són d’alguns dels indrets on
la nostra curiositat ens ha portat per veure el món com és de gran, bell i misteriós i què hi
ha darrere l’horitzó, sovint, sense saber on anem, però sempre a la recerca de noves
cultures, religions i diferents maneres de viure i de subsistir (no ho llegeixo tot, només
alguns paràgrafs).
Segur que els paisatges no són gaire res sense les persones; arribem a elles per veure
com viuen intentant entendre alguna cosa i observar amb molt de respecte i aprendre
d’elles.
Sempre hem captat l’atenció de les dones d’arreu del món, per la seva fortalesa,
vitalitat i constància; per mantenir i transmetre de generació en generació, costums i
segells d’identitat, que per a nosaltres són gairebé incomprensibles. Al segle XXI encara
podem trobar societats que no saben res de globalitzacions; pobles amb difícils
condicions de subsistència i no per això, menys feliços que nosaltres”.
Estarà al Casal de la gent gran; comencem el dia 8, farem una tertúlia amb ells, que ens
vindran a explicar per què han fet aquesta exposició i perquè l’han titulat així i estarà
tota la setmana al casal de la gent gran. Hem volgut, ja que és un lloc que penso que és
molt bonic i espaiós, crec que hi tindrà accés molta més gent i per això hem triat el casal
de la gent gran.
Una altra de les coses que farem és una exposició que estarà al foier del teatre
Cirvianum. Com us he dit, hem triat gent que en aquesta ocasió és una persona de
Torelló; es tracta d’un conte de l’Agnès Vinyeta; també farem una exposició, la
presentació del conte, que també serà al Cirvianum els dies 11, 12 i 13 de març i el conte
diu: “És una història que ens parla de vèncer la tristesa de superar tot allò que et privi del
dret legítim a la llibertat en tots els sentits”. Es farà una representació del conte i tindrem
contes per vendre, perquè la gent en pugui gaudir.
I el dia 21, des del consorci, farem la caminada. En principi s’havia dit que aquest any es
buscaria un altre indret pels problemes que generen les obres a la carretera, però
després de valorar diferents alternatives, tornarem a fer el mateix, perquè era difícil sortir
des dels diferents pobles i poder arribar tots a un lloc sense haver de fer desplaçaments
en cotxe i hem pensat que el que nosaltres volíem era trobar-nos els diferents municipis
del consorci i que, per tant, seguirem fent la mateixa ruta de sempre. Serà el dia 21, que
és un diumenge, al matí.
De totes maneres, quan ho tinguem tot concretat, ja us ho passarem.
SR. FRANCESC J. RIVERA:
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8.8
Informar que en relació al bus de la de les 6 copes del Barça, l’empresa privada ens ha
passat les dades referents als assistents que el varen visitar durant 4 hores al matí: van ser
un total de 1.164 persones.
8.9
Avui s’inicia el 17è torneig de futbolí per parelles, al pavelló i també avui comença el 23è
torneig de squash.
8.10
A partir del dia 27 de febrer, els dissabtes i diumenges, fins el 16 de maig, es durà a terme
a la piscina municipal de Torelló i a la sala polivalent del pavelló, el curs de socorrisme
aquàtic, que organitza el Consell comarcal i que subvenciona l’Àrea d’esports de la
Diputació de Barcelona i amb la col·laboració de la regidoria d’esports d’aquest
Ajuntament.
8.11
El 28 de febrer, se celebra el cros escolar de Torelló; es preveu una participació d’uns 200
nens i nenes que comprenen les edats entre 3 i 4 anys i 14-15.
I si hi ha demanda de pares, mares, avis i àvies, també es podria fer una cursa específica
per aquest dia i per aquestes persones.
SR. MANEL ROMANS:
8.12
En el darrer ple no hi vaig ser i em van fer arribar les propostes que els grups a l’oposició
vàreu fer sobre els pressupostos i voldria aclarir una mica els vostres dubtes:
La Montse (Ayats) demanava on quedava reflectit el Pla de joventut al pressupost;
suposo que es devia referir a si havíem fet un pressupost de les accions a fer i si després
ho havíem aplicat al pressupost. Al pla local de Joventut hi ha certes accions, que el
mateix pla reflecteix, a les quals s’ha assignat una quantitat aproximada i que podeu
comprovar en la còpia que vàrem passar a tots els grups. De totes maneres, la major
part de les accions que contempla el pla, les porten a terme el personal de la casa i, per
tant, no els hem assignat cap consignació; també som conscients que no totes les
accions es poden dur a terme simultàniament i, per tant, les anem posant en marxa a
mesura que les disponibilitats econòmiques, la disponibilitat dels tècnics i la necessitat
que anem detectant.
Si que he de dir que de la seixantena d’accions que ens vàrem plantejar al pla, més de
quaranta ja s’estan portant a terme, tot i que algunes s’hi han incorporat a última hora i
encara no les hem afegit, com pot ser el “Raid dels Ausetans” o la posada en marxa del
projecte “DEIP” impulsat per la Diputació de Barcelona, que ha comportat la
contractació d’un dinamitzador d’espai públic, que es dedicarà durant sis mesos a
recórrer els llocs més freqüentats pel jovent del municipi i a detectar a peu de carrer les
seves demandes i, si cal, dissenyar i desenvolupar les accions pertinents.
En quant a la referència que fas de si la regidoria de joventut portava a terme polítiques
d’igualtat, he de dir que tot i que les treballa la mateixa tècnica de joventut, les
polítiques d’igualtat es porten des de benestar social; si que el pressupost hi surt, però
crec que és un error que s’haurà de corregir.
Respecte al pressupost, que deies que hi havia una partida de 18.000 euros per a
subministraments i manteniment, dels quals 10.800 anaven al club, t’he de dir que no van
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només al club, si no que serveixen per pagar els subministraments i el manteniment del
club, de la carpa i de l’equipament dels escoltes al carrer Artesans.
Jordi (Casals) em demanaves quin rendiment en traiem dels dos consorcis de turisme: el
consorci Alba Ter i el consorci de turisme paisatges del Ter: del primer t’he de dir que
gràcies a ser-ne membres, aquest any tindrem una subvenció d’uns 9.000 euros per
arreglar la llera del riu Ges; per tant, queda provat que si que en traíem un rendiment del
fet d’estar-hi associats. Respecte al consorci de turisme paisatges del Ter, és l’única
manera que tenim ara mateix, de portar a terme projectes turístics, que deus haver vist
en la memòria que vaig entregar la setmana passada i que, amb el pressupost que hi
destinem, si ho haguéssim de fer des de l’Ajuntament i contractar personal per dur a
terme les accions que portem, sortiria molt més car i anant bé no es podrien dur a terme.
Respecte de la ludoteca, com deus saber, va sortir un decret que ens obliga a dur a
terme moltes reformes al club per adequar-lo i ens va semblar prudent, ja que el nombre
de joves que hi van en aquest moment no és molt elevat, per no dir minso, esperar a la
nova ludoteca que estar prevista al Pla de barris i, si cal, després, reformular els objectius
per tal que molts més joves en puguin fer ús.
En cas que quedi algun dubte, estic sempre a la vostra disposició per qualsevol
aclariment.
El president dóna les gràcies als assistents i aixeca la sessió.
Vist i plau,
L’ALCALDE,

EL SECRETARI,
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