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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT EN
PLE, CELEBRADA EL DIA 29 DE MARÇ DE 2010:
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Òrgan:
Número:
Caràcter:
Data:
Horari:
Lloc:

Ple
03/2010
ordinari
29 de març de 2010
de les 20:03 a les 21:38
Sala de plens de la casa de la vila

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

Miquel Franch i Ferrés
Pere Galobardes i Molera
Jaume Vivet i Soler
Marc Fontserè i Candell
Cristina Sala i Donado
David Forcada i Rifà
M. Àngels Casals i Font
Francesc Josep Rivera i García
Pere Bartés i Montagut
Núria Güell i Rovira
Manel Romans i Sánchez
Jordi Casals i Prat
Lluís Sabatés i Padrós
Albert Soldevila i Boixader
Montserrat Ayats i Coromina

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

1er. Tinent d’alcalde
Regidora

Lluís Bassas i Portús (que presideix)
Flora Vilalta i Sospedra

CiU
PSC-PM

Secretària:
Interventora

Montserrat Freixa i Costa
M. Carme Urgell i Barris

Excusen la seva assistència:
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1/ APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR:
1.1.- APROVACIÓ, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR:
S’aprova per unanimitat dels assistents i sense modificacions, l’acta núm. 02/2010,
corresponent a la sessió ordinària, celebrada el dia 22 de febrer de 2010.

2/ DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS A LES PERSONES:
2.1.- APROVACIÓ DEL REGLAMENT REGULADOR DEL BANC D’ALIMENTS DE TORELLÓ:
ACORD:
RELACIÓ DE FETS:
Per acord de la Junta de Govern en sessió celebrada en data de 11 de gener de 2010, i
signat en data de 12 de gener de 2.010, es va signar un conveni entre l’Ajuntament de
Torelló, Càritas Interparroquial i Creu Roja d’Osona per la creació del banc d’Aliments de
Torelló i la seva gestió. El banc d’Aliments té per objectiu donar aliments a aquelles
persones que acreditin mancances de recursos bàsics d’alimentació per causes
econòmiques o altres motius, especialment les que presentin risc d’exclusió social.
En virtut del conveni signat, l’Ajuntament de Torelló s’obliga a derivar els usuaris de Serveis
Socials cap el Banc d’Aliments per tal que se’ls entreguin aliments per part de Càrites
Interparroquial de Torelló.
Davant de la situació de crisi econòmica actual els Serveis Socials de l’Ajuntament han
vist incrementat de manera notable les sol·licituds i, per aquest motiu, es considera adient
aprovar un Reglament regulador del banc d’aliments que fixin els criteris que hauran de
reunir els usuaris per gaudir del banc d’Aliments de Torelló amb la finalitat de garantir la
màxima transparència i publicitat a tota la població del municipi.
Vist l’informe de secretaria que obra a l’expedient.
FONAMENTS DE DRET:
PRIMER.- L’aprovació de les ordenances i reglaments municipals és una competència
atribuïda al Ple de la corporació amb caràcter indelegable, a tenor dels articles 22.2.d),
23.2.b) i 49 de la LBRL, i s’aproven per majoria simple, llevat de les que formen part de
plans i dels instruments d’ordenació urbanística i el reglament orgànic de la corporació.
El procediment d’aprovació de les ordenances locals es troba regulat, bàsicament, en els
articles 49 i 70.2 de la LBRL, i desplegat per l’article 178 del Decret Legislatiu 2/2003, pel
qual s’aprova el text refós de la llei municipal i del règim local de Catalunya i els articles
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60 a 66 del ROAS. A tenor d’aquests preceptes, una vegada format l’avantprojecte,
l’Ordenança ha de ser aprovada inicialment pel Ple, sotmesa a informació pública i a
audiència dels interessats pel termini mínim de 30 dies, a comptar des de la data de
publicació de l’Anunci al BOP i des de l’endemà de la data de recepció de la
notificació, respectivament, i, en ambdós tràmits, als efectes que s’hi puguin formular
al·legacions i reclamacions.
Si no s’hi presenten reclamacions o al·legacions, l’acord d’aprovació inicial esdevé
definitiu –art. 65.1 in fine del ROAS–; en canvi, quan s’hi presenten reclamacions o
al·legacions, s’han de resoldre de forma raonada en l’acord d’aprovació definitiva –en
aquest supòsit, l’acord d’aprovació definitiva té caràcter preceptiu-; tant si hi ha
reclamacions com si no n’hi ha, les ordenances i els reglaments s’han de publicar en el
BOP, i no entren en vigor fins que se n’hagi publicat completament el text i hagi
transcorregut el termini de quinze dies hàbils que preveu l’article 65.2 de la LBRL.
D’acord amb l’esmentat, vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis
a les Persones, el ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, acorda:
Primer.- CREAR el Banc d’Aliments de Torelló que es regirà pel Reglament regulador que
és objecte d’aprovació en el present acord.
Segon.- Aprovar el nou reglament regulador del Banc d’Aliments de Torelló.
Tercer.- Exposar al públic durant 30 dies a través d’edictes que s’inseriran al BOP, al
DOGC 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.
Quart.- 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.
Cinquè.- Notificar el present acord al Departament de Benestar Social, a Secretaria i
Intervenció pel seu coneixement i efectes oportuns.
INTERVENCIONS:
SR. JORDI CASALS:
Aquesta intervenció va lligada també amb el punt següent. Són moments complicats
que vivim a la nostra societat i també en el nostre municipi.
Estem d’acord amb el treball que s’ha fet en aquest àmbit i amb els dos punts que
aprovarem. El que demanaríem és que es faci una bona difusió per tal que tothom pugui
tenir-ne coneixement i també per a la transparència, que creiem que és un compromís
que en aquests àmbits l’Ajuntament de Torelló ha tingut històricament.
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels 15 membres assistents.
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2.2.- APROVACIÓ DEL NOU REGLAMENT DE PRESTACIONS ECONÒMIQUES DE CARÀCTER
SOCIAL DEL MUNICIPI DE TORELLÓ.
ACORD:
L’Ajuntament de Torelló contempla, en compliment de la Constitució Espanyola – articles
39 i següents -, de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials i de la Llei 13/2006 de
27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic, l’atenció a persones i nuclis
familiars o unitats de convivència, empadronades en el municipi, en situació de
vulnerabilitat social.
El conjunt d’ajuts regulats en el present reglament tendeixen, en primera instància, a
pal·liar necessitats socials i econòmiques de les famílies, però contemplant l’objectiu, a
mig i llarg termini, d’incidir en la consecució de l’autonomia personal de les mateixes.
Així mateix el present reglament dóna compliment als principis que, en funció de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, han de guiar l’actuació pública en matèria
d’objectivitat, transparència, proporcionalitat, confiança legítima, bona fe, eficàcia i
eficiència dels serveis públics, particularment en un àmbit tant sensible com és el de
l’atenció a les persones en situació de vulnerabilitat i exclusió social.
Vist l’informe de secretaria que obra a l’expedient.
A proposta de la Regidoria de Benestar Social, i vist el dictamen favorable de la Comissió
Informativa de Serveis a les persones, el ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels
assistents, acorda:
Primer.- Aprovar el nou reglament municipal de l’Ajuntament de Torelló de prestacions
econòmiques de caràcter social
Segon.- Exposar al públic durant 30 dies a través d’edictes que s’inseriran al BOP, al
DOGC 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 les bases reguladores de concessió d’ajuts econòmics individuals i / o
familiars de l’Ajuntament de Torelló, aprovades pel plenari municipal en sessió celebrada
el dia 27 d’abril de 2.009, un cop entri en vigor el Reglament aprovat en el present acord.
Cinquè.- Notificar el present acord al Departament de benestar Social, a Secretaria i
Intervenció pel seu coneixement i efectes oportuns.
INTERVENCIONS:
SRA. MONTSE AYATS:
Nosaltres donarem suport a aquesta proposta. Ja vàrem manifestar en el moment de
l’aprovació de la primera versió del reglament, l’abril ja farà un any i d’alguna manera,
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també en relació amb el punt anterior, per a nosaltres és important que s’aprovin uns
reglaments que defineixin uns criteris clars, objectius i transparents per atorgar els ajuts,
tant en el cas que estem parlant ara, de prestacions econòmiques, com en el cas que
hem tractat abans, regulador del banc d’aliments.
Per això, ens sembla que aquesta nova versió dels ajuts de prestacions econòmiques, al
nostre entendre ens ha semblat menys complex que l’anterior versió que havíem aprovat
i, per tant, nosaltres ja havíem dit en aquell moment que potser hi havia molts ítems; aquí
també hi són, però potser està més unificat i aparentment sembla més àgil de tramitar;
també té més cura en el redactat, a part que és una versió que ha estat aprovada per la
Diputació, i, per tant, d’alguna manera farà que siguin uns ajuts més comuns amb les
particuliaritats que tingui el nostre municipi, més comuns a la resta de municipis i, per tant,
hi votarem favorablement.
SRA. M. ÀNGELS CASALS:
Tal com ja vaig dir a la Comissió informativa, realment utilitzàvem el reglament que ens
vàrem fer nosaltres, perquè era una necessitat que vèiem a l’Ajuntament de Torelló, i en
aquests moments que des de la Diputació, amb totes les entitats i amb altres municipis
s’ha treballat un nou reglament, en el moment que l’hem tingut hem intentat adaptar-lo
a la nostra realitat i per això us el presentem.
Si que entenem que és molt més aclaridor, perquè en aquells moments nosaltres ho
vàrem fer, perquè teníem la necessitat davant l’allau de demandes que hi havia i feia
necessari regular-ho d’alguna manera, però ja estàvem esperant poder treballar i tenir-lo
més treballat i més consensuat.
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels 15 membres assistents.

3/ DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’ECONOMIA I HISENDA,
RÈGIM INTERN I SEGURETAT:
3.1.- ADHESIÓ A L’ACORD MARC DE LA FM-ACM- UGT-CCO RELATIU A LA CONTRACTACIÓ
DE PERSONES ATURADES INSCRITES COM A DEMANDANTS D’OCUPACIÓ EN EL MARC DELS
PLANS D’OCUPACIÓ LOCALS
Vista la proposta del regidor de promoció econòmica de data 12 de març de 2010.
El Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, a l’ordre TRE/84/2010, de 22
de febrer publicada al DOGC el passat dia 24 de febrer de 2010 estableix les bases
reguladores i la convocatòria per a la concessió de subvencions a entitats locals per a la
realització de plans extraordinaris d’ocupació locals (Projecte Impuls-Treball).
L’Ajuntament de Torelló està interessat a concórrer a la convocatòria esmentada, per a
portar a terme la contractació de persones aturades.
Atès que l’article 11 de l’esmentada Ordre, entre altres coses estableix que el cost
subvencionable mitjà, per pla extraordinari d’ocupació local, per a la contractació
laboral
de
les
persones
aturades
serà
com
a
màxim
de
7.000
euros/treballador/treballadora de les despeses salarials i de seguretat social o l’import
proporcional en cas de no exhaurir-se la durada del contracte.
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Atès que en el conveni col·lectiu del personal laboral de l’ajuntament de Torelló no es
preveu les retribucions dels treballadors contractats a l’empara dels plans d’ocupació,
Atès que els agents socials (UGT i CCOO) i les associacions municipalistes (ACM i FMC)
han subscrit un acord relatiu a la contractació de persones aturades inscrites com a
demandants d’ocupació, en el marc dels plans extraordinaris d’ocupació local en el qual
acorden l’establiment de tres nivells retributius corresponents a una jornada laboral de 40
hores setmanals, adaptable a la jornada establerta en cadascuna de les administracions
locals.
Vista la Resolució TRE/637/2010, de 2 de març, per la qual s’admet el dipòsit i s’acorda la
publicació de l’Acord relatiu a la contractació de persones aturades inscrites com a
demandants d’ocupació en el marc dels plans d’ocupació local,
És per tot això que a proposta del regidor de serveis i recursos humans, i vist el dictamen
favorable de la Comissió informativa d’Economia i hisenda, règim intern i seguretat, el
ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, acorda:
Primer.- Aprovar l’adhesió de l’ajuntament de Torelló, a l’acord marc de la FM-ACM-UGTCCOO, publicat al DOGC núm. 5.586 de 12 de març de 2010, per resolució TRE/637/2010,
de 2 de març, relatiu a la contractació de persones aturades inscrites com a demandants
d’ocupació en el marc dels plans d’ocupació locals desenvolupats en el conjunt dels
programes del Projecte Impuls promogut per la Generalitat de Catalunya.
Segon:- Notificar aquest acord als departaments de promoció econòmica, intervenció i
recursos humans i al comitè d’empresa de l’ajuntament.
INTERVENCIONS:
SR. MARC FONTSERÈ:
Com ja diu el mateix acord marc d’adhesió, l’Ajuntament està interessat en concórrer a
la convocatòria de plans d’ocupació. En aquest sentit, l’Ajuntament de Torelló podrem
contractar 30 persones, que en aquests moments estiguin a l’atur i no tinguin ingressos.
Això serà important per al municipi, com serà important per a tots els municipis de
Catalunya que hi concorrin.
La contractació es portarà a terme depenent de quan ens els atorguin, entre finals d’abril
i principis de maig i serà per un termini de sis mesos.
Estem acabant de detallar els projectes que es portaran a terme: hi haurà un projecte de
medi ambient, un projecte d’adequació d’edificis municipals i el tercer estem acabant
de lligar-lo.
L’adhesió a aquest acord marc es fa per acabar de complir amb la legislació, ja que el
conveni de l’Ajuntament no contempla els plans d’ocupació com a treballadors i, ja que
CCOO, UGT i les federacions municipalistes han arribat a aquest acord, hem cregut
necessari adherir-nos-hi.
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels 15 membres assistents.
3.2.- APROVACIÓ INICIAL DE L’ESTABLIMENT DEL SERVEI PÚBLIC MUNICIPAL DE LA LLAR
D’INFANTS LA CABANYA.
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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 de la Llar
d’Infants La Cabanya, incoat per la Resolució d'Alcaldia de data 12 de març 2010;
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
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.
ATÈS que de la documentació esmentada es deriva que és procedent establir el servei
públic municipal de La Llar d’Infants La Cabanya 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.
Per tot això, vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa d’Economia i
hisenda, règim intern i seguretat, el ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents,
acorda:
PRIMER.- PRENDRE EN CONSIDERACIÓ l'establiment del servei públic municipal de la Llar
d’Infants La Cabanya, 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 en el BOPB o en el DOGC, a efectes
de presentació d'al·legacions i suggeriments. Així mateix, disposar-ne l'exposició al
tauler d'edictes de l'Ajuntament.
INTERVENCIONS:
SRA. MONTSE AYATS:
En relació amb el tema de la llar d’infants, les nostres observacions serveixen tant per
aquest punt, com per al següent: Des d’Iniciativa ciutadans del Ges ja hem manifestat en
diverses ocasions que pensem que en aquest tema anem tard i, a més, ara, quan ens
posem a tirar endavant el projecte –no el de construcció, perquè això ja fa dies que
s’està fent- del servei, només s’obre una línia.
Sap greu que ara no hi hagi la regidora d’educació, espero que algú em pugui
contestar: des d’Iniciativa ciutadans del Ges som conscients que en èpoques de crisi,
com la que ens toca viure ara, i tenint en compte que no estem parlant d’un servei
gratuït i universal com poden ser les altres etapes de l’educació, és molt probable que
algunes famílies no es puguin permetre portar els seus fills a la llar d’infants i sovint, en
èpoques com aquesta, de crisi, s’opta per què o bé un dels dos progenitors s’ocupa dels
fills, o els avis o altres familiars fan aquesta funció.
De totes maneres, mal grat això, a Torelló, com ens diu aquest document que se’ns ha
lliurat, hi ha 500 infants menors de 3 anys i a Torelló només tenim 82 places municipals. A
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més, sabem que hi ha famílies que han hagut de portar els seus fils a altres municipis,
perquè no han trobat plaça a Torelló.
Per tot això i, perquè la majoria de costos, excepte algun mestre o alguna mestra, la resta
de costos són molt semblants, nosaltres considerem que s’haurien d’oferir les dues línies,
tal com es va preveure en el projecte inicial.
Per això, ens agradaria saber quina informació es donarà a les persones que es vulguin
preinscriure a començament del mes de maig i, si hi ha més demanda que oferta amb
una sola línia, si s’obriran les dues línies.
Nosaltres pensem que és important i fonamental que com Ajuntament vetllem per tal que
els ciutadans de Torelló que ho vulguin, puguin utilitzar els serveis educatius públics o
municipals i per això ens sembla que amb una població de 500 nens i nenes de menys de
3 anys, es podrien cobrir les 82 places i les dues línies.
SR. JORDI CASALS:
Nosaltres, en la mateixa línia que el grup d’Iniciativa Ciutadans del Ges, també ens
sorprèn que ara, quan hem d’iniciar aquest servei, es treballi només amb una línia.
Mirant l’expedient, només hem trobat un esment en aquest aspecte, que era l’informe de
licitació que ha fet el tècnic d’educació i no dóna dades subjectives per aquest fet de
retallar a la meitat les places màximes i previstes per a la nova llar d’infants i només parla
de la voluntat de la regidora i de l’alcalde. No creiem que amb aquest raonament n’hi
hagi prou per a justificar que hi hagi menys places que les projectades i menys, veient els
números, les dades i les places municipals que hi ha a Torelló i en centres privats
autoritzats. Nosaltres creiem que si estava prevista l’obertura amb aquestes dues línies,
poder començar correctament.
I ens preguntem si aquest fet és totalment rígid, que només s’obri una línia, pel fet que
aquest curs podria ser que hi hagués una sobre demanda de places; què passaria? Es
quedarien famílies sense poder portar els seus fills a l’escola bressol? Hi ha capacitat
d’adaptar-se i, si hi ha una sobre demanda, poder-hi donar resposta?
SR. MIQUEL FRANCH:
La regidora no hi és. De totes maneres, la pregunta que acabeu de fer està
perfectament prevista i en el moment de les inscripcions, tal com deia molt bé la Montse
Ayats, si hi ha una demanda superior i, per tant, s’ha d’anar per les dues línies, s’obririen
dues línies, és així de clar!
Que anem tard? Jo diria que no anem tard. Anem en el ritme que ens ha tocat, perquè
em sembla que tothom sap que aquesta llar d’infants s’ha hagut de fer amb un gran
esforç per part de l’Ajuntament; la subvenció que s’ha rebut per a realitzar-la no és del
100% ni molt menys! Hem accedit al PUOSC; ens ha donat recolzament per poder tirar
l’obra endavant; hem procedit a la contractació immediatament, una vegada hem
tingut consignació pressupostària, i fa temps que estàvem dient que confiàvem que tot el
procediment que avui aprovem, i les obres, estiguin finalitzades. Concretament, les obres
o estaran al mes de maig.
Per tant, confiem i volem i així serà, que a partir de setembre aquesta llar d’infants
funcionarà.
Si hi ha més demandes? Més places! Així de clar! És la voluntat, no pas política, lògica! Em
sembla que en aquest tema Torelló ha donat sobrades mostres de saber fer en l’àmbit de
l’educació, com perquè no hi hagi ningú que es quedi sense plaça.
SRA. MONTSE AYATS:
Doncs tenint en compte el compromís que s’ha explicitat, que si hi ha més demanda es
donarà sortida a aquesta demanda amb l’ampliació de places, nosaltres votarem
favorablement a la proposta.
Només voldríem fer un comentari: a la pàgina 10 de l’establiment del servei municipal hi
ha un fragment que deu sobrar, perquè diu: “la previsió és substituir amb anterioritat a
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l’inici del nou curs aquell mobiliari o material didàctic que no reuneix les condicions
necessàries”; això fa pensar que és alguna cosa d’un altre plec de condicions, de la
transformació de la Blancaneus, concretament i voldríem afegir una qüestió: el nom de
“La Cabanya” queda per sempre més, o un cop estigui constituït l’equip pedagògic del
centre es reconsiderarà com s’ha fet en altres ocasions? És un nom que correspon a una
ubicació; no sé si mai l’havíem plantejat; hem anat dient La Cabanya, però no sé si ja es
queda definitiu o hi haurà la possibilitat –que ens agradaria- de reconsiderar-lo.
SR. JORDI CASALS:
Nosaltres, per la nostra part, després d’haver exposat els dubtes que teníem i l’explicació
o compromís que ha adquirit l’alcalde, donarem suport a aquest punt.
SR. MIQUEL FRANCH:
Pel que fa al nom, haurem d’esperar que la regidora vingui, perquè desconec quina
previsió ha fet. El més important no és el nom. El més important és que aquesta nova llar
d’infants, a finals del mes de maig estarà acabada. Torelló compleix novament amb
aquest cicle educatiu, de 0 a 3 anys i es posarà en funcionament el mes de setembre.
I tal com he dit, en el supòsit que hi hagi més demanda a l’ofrenada, l’Ajuntament de
Torelló prendrà les decisions corresponents, en el sentit d’oferir plaça a tota aquella gent
interessada.
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels 15 membres assistents.
3.3.- APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ, PLECS DE CONDICIONS
ADMINISTRATIVES PARTICULARS I DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES I AUTORITZACIÓ DE LA
DESPESA PER LA LICITACIÓ DEL CONTRACTE DE GESTIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE LLAR
D’INFANTS LA CABANYA A TRAVÉS DE LA MODALITAT DE CONCESSIÓ.
Atès que amb data de 15 de març de 2010 per part del tècnic d’educació s’assenyalà i
informà la necessitat de realitzar la contractació de la gestió del servei públic de Llar
d’Infants La Cabanya mitjançant la modalitat de concessió, expressant la seva justificació
en el fet que properament acabaran les obres per la construcció de la nova Llar d’infants
i, per aquest motiu, cal iniciar l’expedient per licitar el contracte de gestió del servei
públic de la Llar d’Infants La Cabanya, mitjançant la modalitat de concessió per tal que
pugui començar a funcionar el Curs 2010-2011.
Atès que donada la característica de la gestió del servei públic que es pretén en aquest
ajuntament, es considera com a procediment més adequat el procediment obert, oferta
econòmicament més avantatjosa, utilitzant diversos criteris d’adjudicació.
Vist l’informe d’intervenció sobre el percentatge que suposa la contractació en relació
amb els recursos ordinaris del pressupost vigent.
Vist l’informe de secretaria sobre la legislació aplicable, el procediment a seguir i l’òrgan
competent per aprovar i adjudicar el contracte.
Atès que amb data de 16 de març per Resolució de l’Alcaldia s’aprovà iniciar
l’expedient per a la contractació referenciada motivant la necessitat i idoneïtat de la
contractació proposta.

11

Atès que s’han redactat els plecs de clàusules administratives particulars i de
prescripcions tècniques que ha de regir l’adjudicació del contracte.
Examinada la documentació i Vist la disposició addicional segona de la Llei 30/2007, de
30 d’octubre, de contractes del sector públic, el plenari és l’òrgan competent per
aprovar la contractació de l’expedient al tractar-se d’un contracte amb una previsió de
durada superior als quatre anys.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa d’Economia i hisenda, règim intern i
seguretat, el ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, acorda:
PRIMER. Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert, oferta
econòmicament més avantatjosa utilitzant diversos criteris d’adjudicació, per a la gestió
del servei públic de la Llar d’Infants La Cabanya mitjançant la modalitat de concessió i
aprovar la convocatòria del procés de licitació.
SEGON. Autoritzar la despesa per una quantia de 45.548,20 euros, IVA inclòs, amb càrrec
a l’operació núm. 101347 de la partida 108-321-4890000 del pressupost vigent de
despeses que per aquest Ajuntament representa la contractació referenciada, pels
mesos de setembre a desembre de l’exercici 2010
TERCER. Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i de prescripcions
tècniques que regirà el contracte de gestió del servei públic de Llar d’Infants La
Cabanya.
QUART. CONVOCAR la licitació del contracte i publicar la licitació en el Butlletí Oficial de
la Província de Barcelona i en el perfil de contractant anunci de licitació, per tal que
durant el termini de vint dies naturals es puguin presentar pliques per l’execució del
contracte.
CINQUÈ.- FER CONSTAR que quedarà suspesa la licitació del contracte en cas que es
presentin al.legacions contra l’acord d’establiment del servei o el Reglament regulador
del mateix fins la resolució de les mateixes.
SISÈ.- NOTIFICAR el present acord a Intervenció, Secretaria i al Departament d’Educació
pel seu coneixement i efectes oportuns.
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels 15 membres assistents.
3.4.- DONAR ACOMPTE DE L’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI
2008 DE L’AJUNTAMENT DE TORELLÓ.
ACORD:
Aprovada per l’Alcaldia la liquidació del pressupost de l’Ajuntament de Torelló de l’any
2008, per resolució del 10 de març de 2010, se'n dona compte al Ple de l’Ajuntament i
s’informa del resultat pressupostari següent:
1.
2.
3.
4.

Drets reconeguts nets:__________________________________________ 13.747.489,84 €
Obligacions reconegudes netes: ________________________________ 13.488.308,06€
Resultat pressupostari (1-2):________________________________________ 259.181,78 €
Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria: _______________34.120,74 €
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5. Desviacions de finançament negatives de l’exercici ______________ 1.552.723,15 €
6. Desviacions de finançament positives de l’exercici ________________ 1.259.564,07 €
7. Resultat pressupostari ajustat: _____________________________________ 586.461,60 €
Enviar un exemplar de la liquidació a la Delegació Especial d’Economia i Hisenda i un
altre exemplar a la Generalitat de Catalunya.
INTERVENCIONS:
SR. PERE GALOBARDES:
Tot i el retard, per a tots conegut, ens sembla que el tancament de 2008 és un molt bon
tancament, per no utilitzar una altra expressió, perquè aquests números diuen poc, però si
els analitzes a fons diuen diverses coses i entre elles, diuen que hem reduït la ràtio
d’endeutament de l’Ajuntament, hem augmentat l’estalvi net i hem obtingut un resultat
pressupostari que permet tenir un romanent superior als 850.000 euros per fer front a
aquest 2009 passat –ja estem treballant per portar-lo no pas d’aquí a un any, si no que si
és possible, el mes vinent-, que ens pot permetre tenir certes esperances en els números
del tancament de 2009.
Dit d’altra manera, el 2008 l’equip de govern d’aquest Ajuntament ja sabia que estàvem
en crisi, contra l’opinió d’algun grup i durant tot el 2008 ja es van aplicar un seguit de
mesures que van permetre tenir un cert coixí per afrontar el 2009 amb més garanties.
De totes les dades de què disposem, de dades comparatives amb altres municipis de
mida o característiques semblant al nostre, ens continuen dient que aquest resultat ens
permet afrontar el resultat de 2009 amb certes garanties. Això vol dir que el 2009 serà un
bon resultat? Segurament que no, perquè la previsió d’ingressos a Torelló, com en tots els
municipis de Catalunya, no es va complir. Tot i així, la feina feta el 2008 servirà de cara al
2009 i la feina feta el 2009 ens servirà de cara al 2010. És per això que des de l’equip de
govern considerem que aquest és un molt bon resultat pressupostari.
SRA. MONTSE AYATS:
Celebrem que finalment avui s’aprovi el tancament de l’exercici de 2008 i que a més es
faci amb un resultat positiu. Ja només ens queda el tancament de l’exercici de 2009, per
tal que des de la Sindicatura de Comptes no ens hagin de tornar a posar a la llista de
municipis opacs, una llista que, com sabeu, ja vàrem denunciar en aquest ple quan va
aparèixer a finals de 2008 en un diari d’àmbit estatal.
El regidor parlava que el mes vinent potser tindríem el tancament del 2009. Ens agradaria
que pogués ser així; d’aquesta manera compliríem els terminis que ens donen tant des de
la sindicatura de comptes com des de les administracions superiors, que cada vegada
s’estan posant més dures pel que fa a aquest tema i anuncien mesures per aquells
ajuntaments que no presentem els resultats a temps. Però això vol dir que s’han
contractat persones de reforç per al departament d’Intervenció o és que s’han desatès
altres tasques, perquè, d’alguna manera, en aquest ple, el que es va manifestar era que
això suposava una feina excepcional per al departament d’intervenció i els
departaments que hi tenen relació; s’ha reforçat aquest departament, per poder atrapar
el ritme que ens estàs plantejant de poder tancar el 2009 al proper ple?
SR. PERE GALOBARDES:
Jo he dit que possible, no ho agafem literal, perquè depèn de moltes circumstàncies.
L’activitat nostra, l’activitat de l’Ajuntament de Torelló, en contra d’altres Ajuntaments
potser no ha baixat, al contrari,. Continua essent una activitat alta i, per tant, a nivell del
Departament de comptabilitat, intervenció i secretaria, que són els que fan els
tancaments, bàsicament intervenció, l’activitat no ha disminuït, si no al contrari, que ha
augmentat. Però és cert que tenim altres departaments en què el gruix de l’activitat si
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que ha disminuït i el que hem fet és una certa reorganització de manera que es doni
suport en temes puntuals.
També és cert que les millores que tècnicament anem introduint ens han de permetre
que aquests terminis es vagin escurçant, però no només perquè ho digui la Sindicatura de
comptes, si no també per la resolució del Parlament en aquest sentit i la nostra obligació i
la nostra voluntat és complir amb la llei.
El Ple de l’Ajuntament és dóna per assabentat de la liquidació del pressupost, tal com
s’ha detallat.
3.5.- DONAR ACOMPTE DE L’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI
2008 DEL PATRONAT DE LA RÀDIO MUNICIPAL DE TORELLÓ.
ACORD:
Aprovada per l’Alcaldia la liquidació del pressupost del Patronat de la Ràdio Municipal
de Torelló de l’any 2008, per resolució del 10 de març de 2010, se'n dona compte al Ple
de l’Ajuntament i s’informa del resultat pressupostari següent:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Drets reconeguts nets:____________________________________________ 130.089,22 €
Obligacions reconegudes netes: __________________________________ 150.775,25 €
Resultat pressupostari (1-2):_________________________________________ -20.686,03 €
Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria: ________________ 1.853,55 €
Desviacions de finançament negatives de l’exercici ______________________0,00 €
Desviacions de finançament positives de l’exercici ________________________0,00 €
Resultat pressupostari ajustat: ______________________________________ -18.832,48 €

Enviar un exemplar de la liquidació a la Delegació Especial d’Economia i Hisenda i un
altre exemplar a la Generalitat de Catalunya.
INTERVENCIONS:
SR. PERE GALOBARDES:
La ràdio, el que ha fet en aquest cas és eixugar uns romanents positius que tenia de
tresoreria i el que estem fent és anar regularitzant les aportacions; anar regularitzant els
pressupostos amb les seves liquidacions, amb la realitat que ens va imposant la situació
econòmica que vivim.
SRA. MONTSE AYATS:
Per tant, el resultat real no és negatius; diguem que senzillament, el que ha passat és que
l’Ajuntament ha fet menys aportació?
SR. PERE GALOBARDES:
Exacte.
El Ple de l’Ajuntament és dóna per assabentat de la liquidació del pressupost, tal com
s’ha detallat.
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3.6.- DONAR ACOMPTE DE L’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI
2008 DEL PATRONAT MUNICIPAL DEL TEATRE CIRVIANUM.
ACORD:
Aprovada per l’Alcaldia la liquidació del pressupost del Patronat Municipal del Teatre
Cirvianum de l’any 2008, per resolució del 10 de març de 2010, se'n dona compte al Ple
de l’Ajuntament i s’informa del resultat pressupostari següent:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Drets reconeguts nets:____________________________________________ 349.075,05 €
Obligacions reconegudes netes: __________________________________ 360.362,98 €
Resultat pressupostari (1-2):_________________________________________ -11.287,93 €
Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria: ____________________0,00 €
Desviacions de finançament negatives de l’exercici ______________________0,00 €
Desviacions de finançament positives de l’exercici ________________________0,00 €
Resultat pressupostari ajustat: ______________________________________ -11.287,93 €

Enviar un exemplar de la liquidació a la Delegació Especial d’Economia i Hisenda i un
altre exemplar a la Generalitat de Catalunya.
INTERVENCIONS:
SR. PERE GALOBARDES:
Aquí el cas és semblant, però en aquest cas el romanent no va ser suficient i, per tant, si
que el teatre va prendre una decisió, dins del seu àmbit, per a redreçar els comptes. La
màxima nostra és que la creació de dèficits ha de tendir a zero i, per tant, cadascú ha de
poder treballar amb els recursos de què disposa.
El Ple de l’Ajuntament és dóna per assabentat de la liquidació del pressupost, tal com
s’ha detallat.
3.7.- APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 1/2010, PER
TRANSFERÈNCIES DE CRÈDITS.
ACORD:
Expedient número 1/2010, referent a la modificació de crèdits del pressupost de
despeses mitjançant transferències de crèdits.
ANTECEDENTS
1. Pel Decret de l’Alcaldia de data 16 de març de 2010 s’inicia l’expedient per a
l’aprovació de la modificació de crèdits mitjançant transferències de crèdit.
2. Per poder atendre les despeses que es detallen a continuació, per a les quals la
consignació en el pressupost actual és insuficient, s’ha de tramitar l’expedient de
modificació de crèdit per mitjà de transferències de crèdit amb subjecció a les
disposicions vigents.
3. S'han examinat els crèdits del pressupost esmentat que es poden reduir sense
pertorbació del servei, i s’ha proposat la modificació de crèdit mitjançant:
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Consignació de despeses amb crèdits en baixa
Partida inicial

Nom

Consignació
inicial

Proposta de
baixa

Consignació
definitiva

101-334-6250000 Mobiliari i estris.
Cultura

15.000,00 €

1.000,00 €

14.000,00 €

102-341-6230000 Maquinària,
instal·lacions i
utillatge. Esports

6.000,00 €

1.500,00 €

4.500,00 €

102-341-6250000 Mobiliari i estris.
Esports

11.500,00 €

500,00 €

11.000,00 €

106-231-6250000 Mobiliari i estris.
Benestar social

6.000,00 €

6.000,00 €

0,00 €

108-341-4890000 Transferències a
institucions.
Educació

11.256,00 €

11.256,00 €

0,00 €

206-929-1430000 Imprevistos.
RRHH

18.000,00 €

9.000,00 €

9.000,00 €

208-920-6250000 Mobiliari i estris.
Règim intern

18.000,00 €

3.000,00 €

15.000,00 €

301-151-6270000 Redacció
projectes
urbanístiques

18.000,00 €

3.000,00 €

15.000,00 €

502-011-3100009 Interessos
préstec
inversions any
2010

34.565,21 €

9.215,23 €

25.349,98 €

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

44.471,23 €

Consignació de despeses amb crèdits en alta
Partida inicial

Nom

Consignació
inicial

Proposta d’alta

Consignació
definitiva

102-3424610000

Transferències
corrents. Diputació
de Barcelona

0,00 €

3.000,00 €

3.000,00 €

108-3202140000

Reparació
vehicles. Educació

285,19 €

136,00 €

421,19 €

108-3232260900

Activitats.
Educació

9.248,00 €

11.120,00 €

20.368,00 €

306-1654890000

Transferències
corrents. Obres i
serveis

6.000,00 €

6.000,00 €

12.000,00 €

306-4596010000

Infraestructures i
equipaments

36.000,00 €

15.000,00 €

51.000,00 €

502-0119130006

Caixa de
Catalunya,

77.576,52 €

9.215,23 €

86.791,75 €
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interessos crèdit
inversions
2002/2003
Totals altes de crèdits: ..............................................
3.

44.471,23 €

La secretaria i la intervenció han emès els informes favorables.

FONAMENTS DE DRET
1. Les transferències proposades afecten diferents grups de funció i no afecten els crèdits
ampliables ni els crèdits extraordinaris atorgats en l’exercici.
2. Les partides que es proposa minorar no han estat incrementades mitjançant
suplements o altres transferències. Tampoc procedeixen de crèdits incorporats com a
conseqüència de romanents no compromesos procedents de pressupostos tancats, ni
han estat objecte de cap minoració com a resultat de transferències anteriors.
3. No hi ha cap compromís de despesa que impedeixi la modificació de les partides que
es proposa minorar.
4. Es compleixen l’article 180 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals i l’article 41 del Reial decret 500/1990.
Per tot això, Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa d’Economia i
hisenda, règim intern i seguretat, el ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents,
acorda:
1. Aprovar l’expedient de modificació de crèdit 1/2010 per mitjà de transferències de
crèdit i exposar-lo al públic durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils,
mitjançant un edicte al tauler d'anuncis i al Butlletí Oficial de la Província.
2. En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm i es transferiran els crèdits
de les partides que s'han indicat.
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels 15 membres assistents.
3.8.- APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 2/2010.
ACORD:
Expedient número 2/2010, referent a la modificació de crèdits en el pressupost de
despesa mitjançant la generació de crèdits per ingressos no tributaris
ANTECEDENTS
1. Pel Decret de l’Alcaldia de data 16 de març de 2010 s’inicia l’expedient per a
l’aprovació de la modificació de crèdit mitjançant la generació de crèdits per ingressos
no tributaris.
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2. Per atendre les despeses necessàries que es detallen a continuació, que no es poden
ajornar fins al següent exercici, s’ha de tramitar l’expedient de generació de crèdit a
finançar per mitjà d’aportacions o compromisos ferms d’aportació de nous ingressos no
tributaris afectats a una finalitat, que requereix el reconeixement del dret o l’existència
formal del compromís ferm d’aportació.
Número

Partida

Nom

Previsió

1

72000

Ministeri de Política Territorial

2

91300

Préstec llarg termini

1.182.454,59 €
19.000,00 €

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

1.201.454,59 €

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

Partida

Nom

Consignació
inicial

Proposta
d’increment

1

102-3426100000

Projecte de
millora del camp
de futbol

0,00 €

838.644,75 €

838.644,75 €

1

204-1796100001

Millora i
conservació de
l’espai protegit
del canal de Can
Bassas

0,00 €

129.908,12 €

129.908,12 €

1

204-1796100002

Recuperació i
rehabilitació de
l’espai fluvial de
la riba del riu Ter

0,00 €

153.181,11 €

153.181,11 €

1

208-9206260001

Sistemes
d’informació per
tràmits municipals

0,00 €

49.920,60 €

49.920,60 €

1

301-1516270000

Projecte camp
de futbol
municipal

15.000,00 €

10.800,01 €

25.800,01 €

2

306-4596010000

Infraestructures i
equipaments

51.000,00 €

19.000,00 €

70.000,00 €

Totals despeses a finançar: ........................................... 1.201.454,59 €

4.

La secretaria i la intervenció han emès els informes favorables.

FONAMENTS DE DRET

Consignació
definitiva
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1. D'acord amb l'article 181 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i l’article 43 del RD
500/90, poden generar crèdit en els estats de despeses dels pressupostos, i en la forma
que reglamentàriament s'estableixi, els ingressos de naturalesa no tributària derivats de
les operacions següents:
a) Aportacions o compromisos ferms d'aportació de persones físiques o jurídiques per
finançar, juntament amb l'entitat local o amb alguns dels seus organismes autònoms,
despeses que per la seva naturalesa estiguin compreses en els seus objectius
b) Alienacions de béns de l'entitat local o dels seus organismes autònoms
c) Prestació de serveis
d) Reemborsaments de préstecs
e) Reintegraments de pagaments indeguts a càrrec del pressupost actual, pel que fa a la
reposició del crèdit en la quantia corresponent.
2. L’article 22 de la LGEP estableix que les entitats locals que no hagin assolit l’objectiu
d’estabilitat pressupostària previst a l’article 19 de la Llei, estaran obligades a elaborar, en
el termini dels tres mesos següents a l’aprovació o la liquidació del pressupost en situació
de desequilibri, un pla econòmic financer corrector a mitjà termini.
L’article 19 de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, general d’estabilitat pressupostària
(LGEP) determina que les entitats locals, en l’àmbit de les seves competències, ajustaran
els seus pressupostos al compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària en els termes
previstos a l’article 3.2 d’aquesta Llei.
Per tot això, vist el dictamen favorable de la Comissió informativa d’Economia i
hisenda, règim intern i seguretat, el ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents,
acorda:
1. Aprovar l’expedient de modificació de crèdit número 2/2010 mitjançant la generació
de crèdit finançat amb majors i/o nous ingressos no tributaris, del pressupost vigent per un
import de 1.201.454,59 €, segons es determina a l’apartat d’antecedents, i disposar que es
tramiti d'acord amb les bases d'execució del pressupost.
2. Exposar-lo al públic durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils, mitjançant un
edicte al tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de la Província.
3. En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm i es transferiran els crèdits de
les partides que s’han indicat.
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels 15 membres assistents.
3.9.- APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 1/2010 DEL
PATRONAT MUNICIPAL DEL TEATRE CIRVIANUM
ACORD:
Expedient número 1/2010, referent a la modificació de crèdits per baixes per anul·lació.
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ANTECEDENTS
1. Pel Decret de la Presidenta de data 26 de febrer de 2.010 s’inicia l’expedient per a
l’aprovació de la modificació de crèdits per baixes per anul·lació.
2. La liquidació del pressupost de 2008 no acompleix amb l’objectiu d’estabilitat
pressupostària fixat per a l’administració local i que el romanent de tresoreria per a
despeses generals resulta negatiu, cal tramitar un expedient de modificació de crèdit
per baixes per anul·lació del pressupost vigent.
Consignació de despeses amb crèdits per anul·lació
Número

Partida

Nom

1

101-335226.09.00

Actes
musicals,
teatrals i
cinema.

Consignació
inicial
90.610,72€

Totals despeses per anul·lació: ...................................................

Proposta
d’anul·lació
3.577,93€

Consignació
definitiva
87.032,79€

3.577,93€

FONAMENTS DE DRET
1. Tenint en compte el que disposen els articles 179 i 180 del Reial decret legislatiu 2/2004,
de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i
els articles 49, 50 i 51 del RD 500/90, en relació al règim de les transferències de crèdit i
l’òrgan competent per autoritzar-les.
2. L’article 22 de la LGEP estableix que les entitats locals que no hagin assolit l’objectiu
d’estabilitat pressupostària previst a l’article 19 de la Llei estaran obligades a elaborar, en
el termini dels tres mesos següents a l’aprovació o liquidació del pressupost en situació de
desequilibri, un pla econòmic financer corrector a mitjà termini.
L’article 19 de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, general d’estabilitat pressupostària,
determina que les entitats locals, en l’àmbit de les seves competències, ajustaran els seus
pressupostos al compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària en els termes
previstos a l’article 3.2 d’aquesta Llei.
Per tot això, vist el dictamen favorable de la Comissió informativa d’Economia i hisenda,
règim intern i seguretat, el ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, acorda:
Primer.- APROVAR l’expedient de modificació de crèdit número 1/2010 DEL Patronat
Municipal del Teatre Cirvianum, mitjançant la baixa per anul·lació, del pressupost vigent
per un import de 3.577,93 €, segons es determina a l’apartat d’antecedents, i que es
tramiti d’acord amb les bases d’execució del pressupost.
Segon.- EXPOSAR-LO al públic durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils,
mitjançant un edicte al tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de la Província.
Tercer.- En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm i es realitzaran les
baixes per anul·lació de la partida que s’ha indicat.
VOTACIÓ:
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La proposta s’aprova per unanimitat dels 15 membres assistents.
3.10.- APROVACIÓ D’UN CONTRACTE DE LLOGUER D’UNA MULTIFUNCIONS, PER ALS SERVEIS
GENERALS:
ACORD:
Vist que des de la regidoria de règim intern s’ha presentat proposta per canviar la
màquina fotocopiadora del 2on. Pis de les oficines del C. Ges d’Avall núm. 5 per una
altra, les característiques de la qual consten en l’oferta de data 18/03/2010 del proveïdor
Copier-Osona S.L., amb la modalitat de rènting, amb un pressupost de 8.700,00 € (IVA
inclòs), a proposta del regidor d’hisenda i plans estratègics de finançament, vist el
dictamen favorable de la Comissió informativa d’Economia i hisenda, règim intern i
seguretat, el ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, acorda:
Primer.- APROVAR el contracte de lloguer per un termini de cinc anys amb CopierOsona, S.L., que es transcriu a continuació, d’una fotocopiadora RICOH Aficio MP
C4000AD i complements detallats en l’oferta de 18/03/2010 que s’adjunta:
“CONTRATODEARRENDAMIENTOnº S0004711
Condiciones Particulares

BNP PARIBAS LEASE GROUP S.A SUCURSAL EN
ESPAÑA con C.I.F W0013547E debidamente representada por
D./Dª. GEMA ARRIBAS BNP PARIBAS GOMEZ con D.N.I
50870955S, con poder otorgado ante el Notario de MADRID
D./Dª. LUIS FELIPE RIVAS RECIO con fecha 20/12/2004 y nº
de protocolo 3507.
AJUNTAMENTDE TORELLO con N.I.F/C.I.F P0828500I. Domicilio. CLGES AVALL 5 08570
TORELLO (BARCELONA) ARRENDATARIO Yen su nombre MIQUELFRANCHIFERREScon
N.I.F./C.I.F77079776Z

Cantidad
1

Descripción
COPIADORA /
FOTOCOPIADORA

Marca

Modelo

RICOH

AFICIO MPC4000AD

El/los arrendatarios financieros declara/n haber recibido el/los materiales (en adelante MATERIAL) arriba
mencionados así como sus respectivos accesorios, respondiendo plenamente a sus exigencias y
necesidades, siendo el/los material/les conforme/s con el pedido realizado. Asimismo el arrendatario
reconoce estar informado de que el único lugar de utilización de los materiales autorizado es el
domicilio social del arrendatario, salvo que figure en el contrato una dirección diferente.
Inicio de cada contrato : la duración del contrato dará comienzo el
día siguiente a la fecha de firma del presente contrato, abonándose la
primera cuota el 15/04/2010. Duración del arrendamiento
Importe mensual de cada cuota 60 rentas mensuales en 060 meses
169,81 euros (IVA/IGIC no incluido) Proveedor : COPIER
OSONA SL C.I.F : B60786688

Domiciliación
bancaria Entidad
Oficina 2100 3129

D.C
03

Nº Cuenta
2200000116
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Todas las cantidades indicadas en el presente contrato (condiciones generales y particulares) se
incrementarán con los impuestos, tributos o gravámenes repercutibles en cada momento según la normativa
fiscal aplicable.
Yen prueba de conformidad y aceptación a cuanto antecede y queda estipulado, tanto las condiciones
generales como las particulares, firman las partes el presente documento, en triplicado ejemplar, en el
lugar y fecha indicado en las Condiciones Particulares.
En
TORELLO
(BARCELONA)
Fecha
Arrendatario/s

En TORELLO (BARCELONA)

En TORELLO (BARCELONA)

Fecha
Fiador/es

Fecha
Arrendador

El Fedatario

1. OBJETO Y LEGISLACION
El objeto de las presentes condiciones generales es el arrendamiento por parte de BNP PARIBAS, al
Arrendatario, de los materiales y accesorios indicados en las condiciones particulares (en adelante
MATERIAL). El presente contrato es mercantil y se tipifica como Arrendamiento (Renting) y se regirá
por lo pactado en sus Condiciones Generales y Particulares y por lo dispuesto en el código de
comercio, código civil, usos y costumbres y demás normas que durante su vigencia pudieran
establecerse y que fueran de aplicación por imperativo legal.
2. ELECCION DE LOS PRODUCTOS Y MANTENIMIENTO
El MATERIAL objeto del contrato así como los constructores y los proveedores que intervienen en la
fabricación, en el suministro de los productos y de cada uno de sus componentes, han sido elegidos
libremente, con total independencia y bajo su exclusiva responsabilidad por el Arrendatario. El
Arrendatario reconoce haber tenido conocimiento de las especificaciones técnicas y de las modalidades
de explotación con carácter previo al arrendamiento y haberse asimismo asegurado de la perfecta
adaptación del MATERIAL a sus necesidades.
Como consecuencia de lo anterior, el Arrendatario no podrá reclamar a BNP PARIBAS los daños que
tenga el MATERIAL, derivados de un vicio de construcción o diseño, ni de cualesquier falta de
adaptación del MATERIAL a las necesidades del Arrendatario, ni de cualesquier insuficiencia de
rendimiento o faltas de compatibilidad de los elementos del MATERIALentre sí.
BNP PARIBAS subroga al Arrendatario en sus derechos a recurrir contra el constructor y/o el
proveedor en relación con la incapacidad de éste último para llevar el suministro con los vicios que
afecten al MATERIAL alquilado. No obstante, el Arrendatario se compromete a informar previamente a
BNP PARIBAS por escrito de cualquiera de éstas acciones. Sin perjuicio de lo anterior,
independientemente del resultado de la acción judicial entablada, el Arrendatario se compromete a
continuar con el pago de todas las rentas previstas en el contrato. Si la acción del Arrendatario conduce
a una rescisión del arrendamiento o a su nulidad, con restitución del MATERIAL, el Arrendatario seguirá
obligado a pagar a BNP PARIBAS las rentas previstas en el contrato como si éste no hubiera sido
rescindido.
Todos los gastos de transporte, instalación, montaje y puesta en funcionamiento no incluidos en el
precio de adquisición, serán por cuenta del Arrendatario.
El Arrendatario deberá utilizar el bien objeto del contrato con la máxima diligencia y se obliga a
conservarlo en buen estado de funcionamiento, siendo de su cuenta todos los gastos de mantenimiento
y reparación. En todo caso, el Arrendatario se obliga a notificar a petición de BNP PARIBAS cualquier
cambio en la ubicación del bien objeto del contrato dentro de territorio español en un plazo máximo de
cinco (5) días, a contar desde la fecha del cambio. Cualquier cambio de ubicación fuera de territorio
español está expresamente prohibida. El incumplimiento de estas obligaciones será causa determinante
de resolución del contrato con los efectos previstos en la Condición General 6ª. El Arrendatario se
obliga a permitir aBNP PARIBAS efectuar por sí o por terceros, toda inspección del material y
verificación de su funcionamiento.
El Arrendatario reconoce que el mantenimiento, asistencia ó cualquier otro servicio mencionado en el
contrato de alquiler será facilitado al cliente por un tercero en un contrato distinto del contrato de
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arrendamiento.BNP PARIBAS no asume ni asumirá ninguna obligación en relación con ese contrato ni
respecto a ninguna garantía implícita ó explícita. El Arrendatario acepta continuar el pago aBNP
PARIBAS aun en el caso de cancelación de los contratos de mantenimiento, asistencia o cualquier otro
servicio con el tercero por cualquier causa o negligencia por parte del proveedor de dicho servicio. El
Arrendatario acepta que cualquier acción derivada de dicho contrato será únicamente ejercitada contra
el proveedor del mismo.
El Arrendatario asume la obligación de cumplir las leyes, reglamentos y disposiciones relativas a la
utilización del bien objeto del presente contrato y ajustarse en todo momento a la legislación sobre
actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas.
3. DURACION DEL ARRENDAMIENTO, PRÓRROGA AUTOMATICA, PRECIO
YOTROS CARGOS
Sin perjuicio de la cláusula 6ª (resolución anticipada)BNP PARIBAS cede el uso del MATERIALal
Arrendatario por un período determinado en la condición particular 2 de éste contrato. Salvo que el
cliente no comunique por escrito mediante carta con acuse de recibo un mes antes de la finalización su
intención de no prorrogar el contrato de arrendamiento, se entenderá que dicho contrato queda
prorrogado automáticamente hasta que el cliente manifieste expresamente su deseo de no continuar
con el contrato de arrendamiento. Al término del contrato de arrendamiento, exista ó no prórroga
automática, el Arrendatario está obligado a la restitución del MATERIAL.
El precio contractual del arrendamiento es el que figura en la condición particular 2, que el Arrendatario
reconoce adeudar desde ahora, comprometiéndose a pagar a BNP PARIBAS, en la forma convenida en
la condición particular 2 de éste contrato, en el caso de que la forma de pago pactada sea la
domiciliación bancaria. En el caso de que el contrato se prorrogue, ambas partes acuerdan que el precio
del contrato de arrendamiento será el mismo que el indicado en la condición particular 2.
Las rentas (con impuestos y tasas incluidas) y los cargos por puesta a disposición (con impuestos y tasas
incluidas) no pagados en el momento de su vencimiento, devengarán intereses en beneficio de BNP
PARIBAS, de pleno derecho y sin que sea necesario requerimiento alguno, al tipo de interés
convencional del 2,5% mensual a contar desde su fecha de exigibilidad. Asimismo, por cada cuota
impagada,BNP PARIBAS repercutirá junto al importe de esta, además de los intereses de demora los
gastos de devolución correspondientes y un 4% sobre el precio del arrendamiento en concepto de
comisión de devolución siendo el mínimo de 30 euros. Las cantidades reseñadas en la presente cláusula
tendrán la consideración de deuda líquida y exigible en aplicación de la cláusula sexta del presente
contrato.
4. PROPIEDAD Y CESIONES
El MATERIALpuesto a disposición del Arrendatario es propiedad de BNP PARIBAS, eximiendo el
arrendatario expresamente de cualquier responsabilidad al arrendador por el uso ilegítimo que pudiera
realizar del mismo. El Arrendatario no podrá subarrendar ni ceder el MATERIALa terceros y se obliga a
manifestar su condición de mero usuario en caso de procedimiento concursal, embargo o cualquier
situación análoga que pudiera afectar a dicho material, así como a comunicar a BNP PARIBAS
inmediatamente dicha circunstancia. Simultáneamente, el Arrendatario deberá manifestar su
disconformidad, a cuyo efecto exhibirá el presente contrato y exigirá que en el acta que se extienda se
hagan constar sus manifestaciones y que se tome nota en la misma de las estipulaciones de este
contrato, ejercitando además, a su propio cargo, cuantas reclamaciones y acciones fueran pertinentes
para acreditar que BNP PARIBAS es la propietaria del MATERIAL. El Arrendatario declara que el
MATERIALobjeto de este contrato queda afecto a su actividad económica y se obliga a devolver el
mismo en perfecto estado de conservación al termino del arrendamiento bien sea por vencimiento
natural del mismo o por aplicación de la cláusula octava posterior.
El Arrendatario no podrá subarrendar, ni poner a disposición de terceros, por cualquier título y bajo
cualquier forma todo o parte de ELMATERIAL sin el consentimiento previo por escrito de BNP
PARIBAS.BNP PARIBAS tendrá el derecho a ceder a terceros, en lo sucesivo referidos como Terceros,
su posición contractual frente al Arrendatario, como consecuencia del Contrato, así como su título de
propiedad respecto al MATERIAL.
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Al firmar el Contrato, el Arrendatario y fiadores otorgan su previo consentimiento irrevocable a dicha
cesión del contrato a favor de Terceros por BNP PARIBAS o por Terceros en favor de BNP PARIBAS.
El Arrendatario se obliga a suscribir cuantos documentos públicos o privados fueren necesarios para
formalizar el acto o contrato de cesión.
5. SEGURO
El presente contrato incluye un seguro contratado por BNP PARIBAS que cubre los riesgos de incendio,
robo y accidente del material. Dicha póliza de seguros incluye una franquicia de 150 euros por siniestro,
para equipos FIJOS y una franquicia de 300 euros por siniestro para equipos PORTÁTILES. En caso de
siniestro parcial ó total, si la indemnización fuera insuficiente para pagar la reparación, el Arrendatario
correrá con la diferencia no estando excusado en ningún caso del pago de las cantidades que tengan su
vencimiento durante el tiempo de la reparación. Al destruirse el material arrendado el contrato se
extinguirá por desaparición del objeto, estando obligado el arrendatario al pago de cualquier cantidad
necesaria para la restitución del bien arrendado y que no esté cubierta por el seguro. El Arrendatario
deberá actuar con la debida diligencia en la tramitación del siniestro, y será responsable de los perjuicios
que en caso contrario puedan producirse. El Arrendatario es conocedor y acepta expresamente las
condiciones particulares y generales del seguro contratado por BNP PARIBAS con MAPFRE. En las
primeras 24 h de haberse producido el siniestro, el Arrendatario se pondrá en contacto directamente
con
MAPFRE
llamando
al
teléfono
de
atenciónalclientedeMAPREcuyonúmeroesel902.136.524.Parafacilitarlacomunicacióndelsiniestro
el
Arrendatario deberá comunicar a MAPFRE el número de póliza del seguro que BNP PARIBAS ha
contratado siendo el mismo el 068-0770107819.
6. RESCISIÓN DELCONTRATO
El incumplimiento de las obligaciones asumidas por el Arrendatario en este contrato y, en especial, la
falta de pago por el Arrendatario a su vencimiento de cualquiera de las cuotas integrantes del precio del
arrendamiento o cantidades asimiladas, y sin perjuicio del precio de las acciones judiciales emprendidas
en reclamación de las cuotas vencidas e impagadas, facultará a BNP PARIBAS para optar, de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 1.124 del Código Civil, entre las siguientes posibilidades:
a)

Declarar el vencimiento anticipado del contrato y exigir el pago inmediato de todas las cuotas
pendientes y el importe impagado de las vencidas, con los intereses de mora y comisión de
devolución de estas últimas.
b) Resolver el contrato, haciéndose cargo BNP PARIBAS del material. En este supuesto BNP
PARIBAS, podrá exigir al Arrendatario, además de las cuotas vencidas e impagadas, una
indemnización por daños y perjuicios consistente en el pago del 25% del importe de las cuotas que
queden por vencer. Esta indemnización se fundamenta, además de en el art. 1.124 del Código Civil,
en los daños y perjuicios causados, tales como depreciación del material, gastos de gestiones
administrativas contables, gastos de recuperación del material, etc.
Para el caso en que el Arrendatario incumpla estas obligaciones de entrega y/o pago,BNP PARIBAS
también podrá utilizar la vía de exigencia el pago del precio previsto en el apartado a) precedente.
Vencido y resuelto el contrato y no pagadas a BNP PARIBAS las cantidades adeudadas, será el mismo
exigible por vía judicial. A los efectos previstos en este apartado y de lo dispuesto en el Artículo 572 de
la Ley de Enjuiciamiento Civil, se pacta expresamente por los contratantes que la liquidación para
determinar la deuda ejecutivamente reclamable, será practicada por BNP PARIBAS, el cual expedirá la
oportuna certificación que recoja el saldo que presente la cuenta al día del cierre. En su virtud, bastará
para el ejercicio de la acción ejecutiva la presentación de este contrato, junto con la certificación
prevista en el Artículo 517 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, los documentos previstos en el Articulo
573 de la misma Ley y la aportación de certificado expedido por BNP PARIBAS del saldo resultante a
cargo del CLIENTE; en dicho certificado hará constar el fedatario público que intervenga a
requerimiento de BNP PARIBAS, que dicho saldo coincide con el que aparece en la cuenta abierta al
deudor y que la liquidación de la deuda se ha practicado en la forma pactada en el presente contrato por
las partes.
A efectos de lo anteriormente establecido, el Arrendatario autoriza expresamente, desde este
momento, a BNP PARIBAS para que entre en sus dependencias o locales y retire el material objeto de
este contrato, sin más trámite que la notificación previa.
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Si el Arrendatario demorase la entrega del material más de 15 días desde el vencimiento del contrato o
de la notificación de la resolución del contrato, deberá abonar, además, a BNP PARIBAS el doble del
precio convenido por el arrendamiento desde la fecha de vencimiento o de notificación de la resolución
hasta la fecha en que se produzca la devolución del material arrendado. Las fracciones del mes, en su
caso, devengarán la parte proporcional que corresponda.
En caso de resolución o declaración del vencimiento del contrato,BNP PARIBAS comunicará la misma al
Arrendatario por carta, telegrama o burofax con acuse de recibo o cualquier otro medio que permita
tener constancia de su recepción.
Además de los supuestos previstos en el presente contrato,BNP PARIBAS podrá dar por resuelto el
contrato en los términos previstos en esta Condición General en los siguientes supuestos:
1) Cuando disminuya la solvencia del Arrendatario o de cualquiera de los fiadores, si los hubiera,
en cuantía superior a un 25% de su patrimonio, por incurrir en el embargo o subastas de
bienes, incumplimiento de obligaciones u otras circunstancias análogas.
2) Cuando el Arrendatario o cualquiera de los fiadores si los hubiera, graven o dispongan a título
oneroso o gratuito de su patrimonio, en cuantía superior al 25% del mismo sin permiso previo
de BNP PARIBAS.
3) Si se comprobase falsedad, ocultación o inexactitud en los datos facilitados a BNP PARIBAS por
el Arrendatario que hayan servido de base para firmar este contrato.
Tal y como se ha expuesto en la cláusula 3, el Arrendatario debe informar a BNP PARIBAS con un
preaviso de 1 mes, por correo certificado con acuse de recibo, de su intención de no proseguir el
contrato más allá de la duración prevista en las condiciones particulares y, por tanto, de restituir el
MATERIAL al término del contrato. En caso contrario, el contrato se considera prorrogado de manera
tácita por un período de 12 meses. El precio mensual del periodo de prórroga tácita será igual al de la
cuota mensual de las condiciones particulares.
7. RESTITUCIÓN DE LOS PRODUCTOS
Tanto a la finalización del contrato como en el caso de resolución o cambio en el transcurso del mismo,
el Arrendatario deberá devolver a su costa el MATERIALa BNP PARIBAS en buen estado de
funcionamiento y conservación. El MATERIAL no deberá haber sufrido ninguna modificación en su
rendimiento o en sus especificaciones de origen, salvo aquéllas expresamente autorizadas por BNP
PARIBAS.
En el caso de que a la finalización del contrato la devolución fuera imposible o en el caso de que el
MATERIALestuviera dañado, será facturado por BNP PARIBAS al Arrendatario por el importe de cinco
veces la cuota mensual fijada en la condición particular 2.BNP PARIBAS se reserva el derecho de facultar
a cualquier persona o entidad que designe para recuperar la posesión del material, invistiéndolas de los
mismos derechos que BNP PARIBAS y, en particular del derecho de exigir del Arrendatario que asuma
los gastos necesarios para la devolución del MATERIAL.
El Arrendatario devolverá el MATERIALa BNP PARIBAS a la terminación del contrato o de cualquiera
de sus prórrogas, a fin de que éste pueda recuperar su posesión, siendo los gastos originados por dicha
devolución por cuenta del Arrendatario.
Si a la extinción del contrato por cualquier causa, el Arrendatario rehúsa restituir el MATERIAL,BNP
PARIBAS se reserva el derecho de iniciar los procedimientos judiciales necesarios para la recuperación
del MATERIAL.
Cualquier cantidad que deba abonar el arrendatario al arrendador en virtud de la presente cláusula
tendrá el carácter de vencida, liquida y exigible en aplicación de la cláusula sexta del presente contrato.
Yen prueba de conformidad y aceptación a cuanto antecede y queda estipulado, tanto las condiciones
generales como las particulares, firman las partes el presente documento, en triplicado ejemplar, en el
lugar y fecha indicado en las Condiciones Particulares.
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8. AMPLIACIONES Y RENOVACIONES
El Arrendatario podrá en todo momento incluir en el presente contrato el MATERIAL adicional a los
que figuran en las Condiciones Particulares, que darán lugar a Anexos adicionales. Las condiciones
económicas y la duración del contrato serán fijadas para el nuevo MATERIAL de común acuerdo entre
el Arrendatario y BNP PARIBAS.
El Arrendatario podrá, en el curso del contrato, pedir el cambio total o parcial del
MATERIALarrendado. Las condiciones y la duración del contrato serán entonces fijadas para esos
nuevos productos de común acuerdo entre el Arrendatario y BNP PARIBAS.
La adición o cambio del MATERIAL deberá ser objeto de una petición frente a BNP PARIBAS y no será
llevada a cabo sino después del acuerdo de éste.
9. GENERALIDADES
Modificación: cualesquiera modificaciones de las cláusulas y condiciones del presente contrato se
considerarán como nulas a menos que resulten de una cláusula escrita y firmada por un representante
debidamente autorizado de BNP PARIBAS y del Arrendatario.
Gastos e impuestos: Serán a cargo del Arrendatario los honorarios del fedatario público interviniente en
la formalización del presente contrato. Los demás gastos, así como los impuestos, arbitrios, tasas y
contribuciones que deriven del presente contrato serán por cuenta del Arrendatario. Las modificaciones
que sufra el régimen tributario del presente contrato se liquidarán entre las partes después del pago de
cada vencimiento que resulte afectado, sin que por nada de ello se altere la liquidez del precio
contractual ni de cada una de las cuotas de pago.
Confidencialidad: BNP PARIBAS y/o el Suministrador se obligan a conservar de manera estrictamente
confidencial las informaciones y documentos que el Arrendatario les entregue como tales, considerando
que cualesquiera informaciones que lleguen al dominio público obtenidas independientemente de la
ejecución del presente contrato no pueden considerarse confidenciales. Por su parte, el Arrendatario se
obliga a no divulgar informaciones relativas al know-how de BNP PARIBAS y/o el Suministrador.
Protección de datos: En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre de
Protección de Datos de Carácter Personal,BNP PARIBAS LEASE GROUP S.A SUCURSAL EN ESPAÑA,
con domicilio en la calle Retama 3 9ª de Madrid, donde los titulares de datos podrán ejercer sus
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, declara que es responsable del fichero
inscrito en el Registro General de Protección de datos de la APD con la finalidad de mantener la
relación contractual, entre la que se encuentra incluida el seguimiento del riesgo concedido, siendo
necesario medir la probabilidad de mora de la operación durante la vigencia del contrato y/o su
predictibilidad de recuperación en caso de impago, a cuyo efecto se podrán utilizar sistemas automáticos
o no, que llevan aparejada la emisión del perfil del cliente obtenida a través de sus datos estadísticos, y
del fichero en el Registro General de Protección de Datos de la APD, cuya finalidad es realizar acciones
de publicidad con sus clientes en tanto que los mismos no manifiesten su voluntad a recibir nuevos
envíos. El interesado declara haber sido informado de los anteriores extremos del artículo 5 de la LOPD
a su plena satisfacción, y de forma libre presta su consentimiento inequívoco para que NP PARIBAS
LEASE GROUP S.A SUCURSAL EN ESPAÑA realice los tratamientos anteriormente indicados, en tanto
no manifieste su voluntad en contrario la entidad pueda a) utilizando sus datos para emitirle publicidad
incluso obteniendo su perfil comercial mediante técnicas automáticas que utilicen sus datos y datos
estadísticos, b) mantener los datos una vez finalizada la relación contractual con la finalidad de analizar
nuevas operaciones para su concesión o denegación, y c) utilizar sistemas automáticos o no que emitan
su perfil utilizando sus datos y datos estadísticos, permitiendo el seguimiento del riesgo en cuanto a la
predicción de mora o posibilidad de recuperación. El interesado declara que consiente inequívocamente
de forma libre a que sus datos puedan ser cedidos a terceras empresas para que éstas traten sus datos
conforme a la finalidad indicada en el apartado b) del párrafo anterior, siendo los destinatarios de la
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información todas las empresas que conforme a la legislación vigente en cada momento pertenezcan a su
grupo empresarial, y que prestan las siguientes actividades: servicios financieros, empresas que realicen
tratamientos de publicidad y prospección comercial, en los términos del artículo 30 de la LOPD.
10. INTERIM RENTAL
Las partes acuerdan fijar el siguiente sistema de cálculo para fijar el importe que deberá pagar el
arrendatario por el uso del bien hasta la fecha de la primera renta: Importe de una renta por el número
de días comprendidos entre la fecha de firma del contrato y la fecha de la primera renta dividido por 30,
60, 90, 120, 180 o 360 dependiendo de si el pago es mensual, trimestral, cuatrimestral, semestral o
anual.
11. AFIANZAMIENTO
Sin perjuicio de la responsabilidad personal e ilimitada del Arrendatario o de cualquier otra garantía
propia o de terceros, presente o futura, los Fiadores relacionados en la condición particular 1 garantizan
solidariamente con el Arrendatario -y también entre sí si fuesen más de uno -todas y cada una de las
obligaciones asumidas por éste en el presente contrato. Los Fiadores renuncian expresamente a los
beneficios de orden, división y excusión y consienten desde ahora cualquier retraso en el pago de la
deuda que BNP PARIBAS pudiera conceder o tolerar, sea cual fuere la forma en que se instrumente, sin
que ello produzca el efecto establecido en el artículo 1.851 del Código Civil.
12. SUMISIÓN EXPRESAYJURISDICCIÓN
Para la interpretación del presente contrato, así como para otra controversia sobre el contrato en que
la Ley estipule una jurisdicción determinada, con renuncia expresa a su propio fuero, las partes se
someten a la jurisdicción y competencia de los Juzgados y Tribunales de Madrid Capital.
13. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
La entidad BNP PARIBAS declara que es responsable de los ficheros inscritos en el RGPD de la APD
con la finalidad de mantener la relación contractual y de realizar acciones de publicidad con sus clientes
en tanto que los mismos no manifiesten su voluntad a recibir nuevos envíos. Los titulares de datos
inscritos podrán ejercitar el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición por cualquier
sistema que permita la acreditación.
El interesado de forma libre presta su consentimiento inequívoco para que BNP PARIBAS realice el
tratamiento de sus datos, para a) utilizando sus datos para emitirle publicidad incluso obteniendo su
perfil comercial mediante técnicas automáticas que utilicen sus datos y datos estadísticos, b) mantener
los datos una vez finalizada la relación contractual con la finalidad de analizar nuevas operaciones para su
concesión o denegación, y c) utilizar sistemas automáticos, o no, que emitan su perfil utilizando sus
datos y datos estadísticos, permitiendo el seguimiento del riesgo en cuanto a la predicción de mora o
posibilidad de recuperación, cediendo los mismos a las empresas del grupo empresarial de BNP
PARIBAS y/o realicen las siguientes actividades: servicios financieros, seguros, tratamiento de publicidad
y prospección comercial, empresas de recuperación de activos y/o morosidad todo ello en los términos
del artículo 30 de la LOPD y concordantes.
Se le advierte expresamente que en caso de no producirse el pago de las cantidades dinerarias fijadas en
el presente contrato en el término previsto para ello y cumplirse los requisitos previstos en el artículo
38 del RD 170/2007, los datos relativos al impago podrán ser comunicados a ficheros relativos al
cumplimiento o incumplimiento de obligaciones dinerarias.
De no presentar su consentimiento se deberá firmar el anexo I del presente contrato que las partes
reconocen y declaran haber recibido como documento aparte del presente contrato.
14. Las personas que suscriben este documento autorizan a la entidadBNP PARIBAS LEASE GROUP S.A
SUCURSAL EN ESPAÑA para que solicite a la central de Información de Riesgos del Banco de España un
informe sobre los riesgos crediticios registrados a su nombre, autorización que se hace extensiva a la
mencionada central de información de riesgos para que facilite los datos interesados.
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Yen prueba de conformidad y aceptación a cuanto antecede y queda estipulado, tanto las condiciones
generales como las particulares, firman las partes el presente documento, en triplicado ejemplar, en el lugar
y fecha indicado en las Condiciones Particulares
Segon.- FACULTAR al Sr. Alcalde per tal de signar tota la documentació que es derivi del
present acord.
Tercer.- NOTIFICAR el present acord a Copier-Osona S.L. i als departaments de Secretaria i
Intervenció de l’Ajuntament.
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels 15 membres assistents.
3.11.- APROVACIÓ DE LA NOVACIÓ DEL CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE
L’AJUNTAMENT DE TORELLÓ I L’INSTITUT CATALÀ DEL SÒL PER L’ADJUDICACIÓ DE DUES
PARCEL.LES PROPIETAT DE L’AJUNTAMENT DE TORELLÓ DESTINADES A USOS INDUSTRIALS
SIGNAT EN DATA DE 27 D’AGOST DE 2008..
ACORD:
Per acord del ple de l’Ajuntament de Torelló en sessió celebrada en data de 28 de juliol
de 2008 es va aprovar el conveni de col.laboració entre l’Institut Català del Sòl i
l’Ajuntament de Torelló per l’adquisició per part de l’INCASÒL de dues parcel.les per
l’establiment d’activitats industrials ubicades al sector del Pla Parcial La Caseta i que són
les següents:
1.PARCEL.LA 1 DEL PROJECTE DE REPARCEL.LACIÓ LA CASETA: Parcel·la de terreny
edificable, destinada a l’ús industrial, situada a Torelló, amb façana a l’Avinguda
Francesc Macià, sense número de carrer assignat, assenyalada amb el número I al plànol
de reparcel·lació del Pla Parcial “La Caseta” de Torelló, té una forma gairebé rectangular
i una superfície de sis mil vuit-cents nou metres quadrats. CONFRONTA: al Nord-est, amb
dita Avinguda Francesc Macià, al Sud-est, amb finca assenyalada amb el número 2 al
plànol de reparcel·lació del mateix pla parcial; al Sud-oest, amb verd públic; i al Nordoest, amb límit del citat pla parcial. Es troba inscrita al Registre de la propietat núm. 2 de
Vic al Tom 2477, llibre 335, Foli 203, finca 11784.
2.PARCEL.LA 4 DEL PROJECTE DE REPARCEL.LACIÓ LA CASETA: Parcel·la de terreny
edificable, destinada a l’ús industrial, situada a Torelló, amb façana a l’Avinguda
Francesc Macià, sense número de carrer assignat, assenyalada amb el número 4 al
plànol de reparcel·lació del Pla parcial “La Caseta” de Torelló, té una forma irregular i
una superfície de quatre mil nou-cents vuitanta-un metres quadrats. CONFRONTA; al
Nord-est i Nord-oest, amb límit de tal pla parcial; al Sud-est, amb parcel·la destinada a
serveis tècnics, assenyalada amb el número 44 al plànol de reparcel·lació del mateix pla
parcial; al Sud-oest, amb l’Avinguda Francesc Macià. Es troba inscrita al Registre de la
propietat núm. 2 de Vic al Tom 2477, llibre 335, Foli 218, finca 11787.
El conveni entre l’Ajuntament de Torelló i l’Incasòl es va signar en data de 27 d’agost de
2.008.
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En el conveni es preveu que el procediment seguit per dur a terme l’adjudicació de les
dues parcel.les serà el de concurrència d’ofertes i es fa especial menció a què pel cas
que la concurrència a alguna de les parcel.les es declarés deserta, l’Institut català del Sòl
es compromet, mitjançant el conveni, a adquirir les parcel.les que no hagin estat
adjudicades per un preu de 252 €/m² (IVA a part) resultant un import de compra de la
primera parcel.la de 1.721.451 € , la primera parcel.la, i de 1.225.014 €, la segona (IVA
exclòs).
S’especifica que el contracte de compravenda s’haurà de formalitzar en escriptura
pública en un termini de tres mesos a partir de la resolució o acord que declari les
parcel.les desertes.
L’Ajuntament de Torelló per acord del plenari municipal, en sessió celebrada en data de
28 de desembre de 2009, va acordar declarar desert el concurs convocat per la venta
de les parcel.les núm.1 (Registral 11784) i 4 (Registral 11787) del Pla Parcial “La Caseta”
incloses dins del patrimoni municipal del sòl i habitatge per no haver-se presentat cap
licitador en el concurs convocat a l’efecte.
Des de l’Ajuntament de Torelló s’ha iniciat els tràmits per donar compliment al conveni
signat en data de 27 d’agost amb l’Institut català del sòl.
Ateses les circumstàncies econòmiques actuals sobrevingudes han provocat que els
preus de mercat previstos en el conveni signat en data de 27 d’agost de 2008 hagin
quedat desfasats amb els preus actuals de mercat i, per aquest motiu, es proposa
modificar el conveni en el sentit que l’Incasòl compararà ambdues parcel.les a un preu
de 192,32 €/m² resultant un import de compra de la primera parcel.la de 1.309.527,31 €
(més 209.524,37 € corresponent a l’IVA) i de 931.881,86 € la segona parcel.la (més
149.101,10 € d’IVA).
D’acord amb l’esmentat, vist el dictamen de la Comissió Informativa d’hisenda i plans
estratègics de desenvolupament, règim interior i seguretat, el ple de l’Ajuntament, per
majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, acorda:
PRIMER.- APROVAR la proposta presentada de novació del conveni de col.laboració
entre l’Ajuntament de Torelló i l’Institut Català del Sòl en relació al conveni signat en data
de 27 d’agost de 2.008.
“NOVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE
TORELLÓ I L’INSTITUT CATALÀ DEL SÒL PER A L’ADJUDICACIÓ DE DUES
PARCEL·LES, PROPIETAT DE L’AJUNTAMENT DE TORELLÓ, DESTINADES A USOS
INDUSTRIALS.
Torelló, .... de març de 2010
REUNITS
D’una banda l’Il·lustríssim senyor ................, Alcalde – president de l’Ajuntament de Torelló.
I d’altra banda, el senyor Miquel Bonilla Ruiz, Director de l’Institut Català del Sòl.
INTERVENEN I ACTUEN
El senyor ............., actua en qualitat d’alcalde – president de l’Ajuntament de Torelló, càrrec que va ser
designat en sessió plenària de constitució de data ................ Per acord plenari de l’Ajuntament de Torelló de
data
..............., es va facultar al seu alcalde per a la signatura d’aquest conveni, segons consta a la
certificació lliurada pel secretari de l’Ajuntament de Torelló que s’uneix en aquest conveni.
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El senyor............., intervé en nom i representació de l’Institut Català del Sòl, entitat de dret públic de la
Generalitat de Catalunya, adscrita al seu Departament de Política Territorial i Obres públiques, creat
mitjançant Llei 4/1980, de 16 de desembre, del Parlament de Catalunya, en qualitat de Director, segons
l’acord del Govern de la Generalitat de Catalunya de data 21 de juny de 2005, es va facultar per la seva
signatura per acord............., segons consta a la certificació lliurada.
Les dues parts es reconeixen mútuament capacitades per a formalitzar aquest document i aquest efecte
EXPOSEN
I.

Que per escrit de data 9 d’abril de 2008, l’Ajuntament de Torelló, en tant que recent propietari de
dues parcel·les del Pla parcial la Caseta del seu municipi, es va adreçar a l’Institut Català del Sòl
buscant la seva col·laboració i assessorament per a la comercialització d’aquestes parcel·les.

II.

Amb aquesta finalitat i inspirats en el principi de col·laboració entre les administracions públiques, en
data 27 d’agost del 2008, Incasòl es va avenir a signar un conveni amb l’Ajuntament de Torelló on
s’articulava el procediment i mecanismes per a l’adjudicació i promoció d’aquestes dues parcel·les.

III.

En l’esmentat conveni es va acordar, entre d’altres, treure a concurrència d’ofertes la venda de les
dues parcel·les fixant-se de mutu acord, i de conformitat amb els preus vigents de mercat en aquells
moments, com a preu de sortida 280 €/m² de Sòl.
Així mateix, subsidiàriament i amb l’objectiu de la promoció de sòl per a activitats econòmiques i de
serveis, l’ Incasòl es comprometia, pel cas de resultar deserta la concurrència d’ofertes abans
esmentada, a adquirir aquestes parcel·les pel preu 252,82 € m² de sòl, per incorporar-les al patrimoni
de l’Incasòl i fer més viable la seva comercialització.

IV.

Ara, les circumstàncies econòmiques actuals sobrevingudes han provocat que els preus fixats abans
ressenyats, hagin quedat completament desfasats amb els preus de mercat actual, desvirtuant l’esperit
del conveni signat i col·locant a L’Institut Català del Sòl, pel que fa a la seva acció subsidiària de compra
de les parcel·les, fora dels límits de la salvaguarda de l’interès general en l’administració del patrimoni
públic.

V. L’’interès general en l’administració del patrimoni públic, la vocació de col·laboració de l’Institut Català
del Sòl amb l’Ajuntament de Torelló i havent-se celebrat la concurrència d’ofertes declarant-se deserta,
ambdues entitats s’interessen en la novació del conveni subscrit en data 27 d’Agost de 2008.
De conformitat amb els anteriors antecedents, els senyors compareixents, tal i com actuen
ACORDEN
PRIMER.L’Institut Català del sòl i l’Ajuntament de Torelló acorden la novació del conveni de data 27 d’agost de
2008, en els extrems que segueixen.
SEGON.L’Institut Català del Sòl es compromet, en tant que ja s’ha celebrat la concurrència d’ofertes de les
dues parcel·les havent-se declarat deserta, a adquirir les dues parcel·les propietat de l’Ajuntament de
Torelló i que tenen la següent descripció i ubicació:
A): Parcel·la de terreny edificable, destinada a l’ús industrial, situada a Torelló, amb façana a l’Avinguda
Francesc Macià, sense número de carrer assignat, assenyalada amb el número I al plànol de
reparcel·lació del Pla Parcial “La Caseta” de Torelló, té una forma gairebé rectangular i una superfície
de sis mil vuit-cents nou metres quadrats. CONFRONTA: al Nord-est, amb dita Avinguda Francesc
Macià; al Sud-est, amb finca assenyalada amb el número 2 al plànol de reparcel·lació del mateix pla
parcial; al Sud-oest, amb verd públic; i al Nord-oest, amb límit del citat pla parcial.
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B): Parcel·la de terreny edificable, destinada a l’ús industrial, situada a Torelló, amb façana a l’Avinguda
Francesc Macià, sense número de carrer assignat, assenyalada amb el número 4 al plànol de
reparcel·lació del Pla parcial “La Caseta” de Torelló, té una forma irregular i una superfície de quatre
mil nou-cents vuitanta-un metres quadrats. CONFRONTA; al Nord-est i Nord-oest, amb límit de tal
pla parcial; al Sud-est, amb parcel·la destinada a serveis tècnics, assenyalada amb el número 44 al plànol
de reparcel·lació del mateix pla parcial; al Sud-oest, amb l’Avinguda Francesc Macià.
TERCER.En aquest cas el preu de venda fixat i acceptat per ambdues parts és:
Pel que fa a la parcel·la A) de 6.809m² , 1.309.527,31 € en concepte de valor del sòl, més 209.524,37 €
corresponents a l’IVA.
Pel que fa a la parcel·la B) de 4.845,40 m², 931.881,86 € en concepte de valor del sòl, més 149.101,10 €
corresponents a l’IVA.
La formalització del contracte de compravenda es durà a terme en el termini d’un mes a partir de la
signatura d’aquesta novació i el preu es farà efectiu de la manera següent:
DATA
DISPOSICIÓ
Signatura escriptura
31/03/2011
30/09/2011
31/03/2012
30/09/2012
IMPORT TOTAL...

VALOR

IVA

TOTAL

1.241.409,17 358.625,47 1.600.034,64
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
2.241.409,17 358.625,47 2.600.034,64

QUART.Totes les despeses que es generin per la formalització de l’escriptura aniran a càrrec de l’Institut Català
del Sòl i els impostos, segons llei, aniran a càrrec de l’Ajuntament de Torelló.
CINQUÈ.Amb la mateixa voluntat de promoció de sòl i sense afany de lucre, si en el termini de tres anys Incasòl
ven les parcel·les referenciades per damunt del preu estipulat en l’escriptura de compravenda, aquest,
abonarà la diferència a l’Ajuntament de Torelló.
SISÈ.Les qüestions litigioses que puguin sorgir durant la vigència del conveni s’han de sotmetre a la Jurisdicció
Contenciosa Administrativa
SETÈ
La validesa dels pactes continguts en aquest conveni per contenir competències del Ple de l’Ajuntament,
segons la vigent legislació de Règim Local, requerirà la ratificació del Ple de l’Ajuntament de Torelló. La
validesa dels pactes continguts en aquest conveni requerirà l’autorització de la Comissió Delegada del
Consell d’Administració de l’Institut Català del Sòl.
I, en prova de conformitat, els compareixents signen aquest document, per triplicat exemplar en lloc i la
data que consten en l’encapçalament junt amb l’annex que en forma part.
L’Alcalde-president de la

Director de l’Institut Català del Sòl
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Corporació municipal de
Torelló”
SEGON.- NOTIFICAR el present acord a l’Institut Català del sòl, a Intervenció i Secretaria
pel seu coneixement i efectes oportuns.
INTERVENCIONS:
SR. JORDI CASALS:
Nosaltres, ja en la primera vegada que es va procedir a la subhasta d’aquestes
parcel·les, vàrem comentar que el preu de venda ens semblava molt elevat com per
pensar que podrien tenir alguna sortida; va ser una apreciació que vàrem fer, però
teníem un acord, a través d’un conveni signat amb Incasòl segons el qual, si ningú
comprava les parcel·les a 280 €/m², Incasòl les compraria per un valor de més de 250
€/m²; era un mal menor si el que volíem era tenir a disposició aquest capital.
El que avui aprovem és una novació del conveni que el que suposa és renegociar els
acords que hi va haver en el seu moment i l’Ajuntament creiem que en surt perjudicat. Si
veiem el que s’havia de fer càrrec Incasòl amb aquell conveni, ara és revisat a la baixa,
una baixa bastant important, i passem de més de 250 €/m² que havia de pagar Incasòl
per fer-se càrrec d’aquestes parcel·les a 192 €/m² i això suposo en una parcel·la, una
baixada de més de 400.000 euros i en l’altra, 300.000 €; estem parlant de quantitats
bastant importants.
Nosaltres no podem donar suport a aquest conveni, bàsicament, perquè és una
renegociació a la baixa, d’uns acords que ja hi eren i que tothom havia acceptat
lliurement, és una qüestió d’adequació al mercat, però bé, hem buscat alguna clàusula
en l’anterior conveni que hagués observat aquesta situació en què ens trobem avui
mateix i no li hem trobat.
Nosaltres no entenem aquesta negociació a la baixa del preu, per part d’Incasòl i no
podem donar suport a aquesta proposta que hem d’aprovar.
SR. PERE GALOBARDES:
Doncs intentarem explicar-la: primer, dir que aquest és un dels més importants i millors
convenis que haurem signat l’Ajuntament, segurament, en molt temps, i ho és, perquè
ajudarà diverses coses al mateix temps: la primera és que hi ha un principi públic, una
norma, una llei que no podem obviar i és que mai, l’administració pot fer una adquisició
d’un bé sobre un preu que no és real en el mercat; el que no podem fer és robar-nos a
nosaltres mateixos o pagar el que no toca en el mercat entre nosaltres mateixos; això té
un nom determinat i, per tant, sempre, quan es fa el procediment últim, s’han d’adequar
els preus al que hi ha en el moment en el mercat.
Tot i dit això, la banda de preus en què l’Ajuntament ha negociat aquest tema,
m’atreviria a dir que és a la banda alta; per tant, l’Ajuntament res de ser-ne perjudicat,
perquè continua tenint un gran acord en el tema del preu i més encara, quan hi ha una
clàusula establerta en el contracte que diu que en el cas que això sigui venut per un preu
superior en el mercat, la repercussió de l’import és per l’Ajuntament de Torelló, o sigui, per
als ciutadans de Torelló.
És important tancar definitivament aquest acord, en el qual ja hi consta –cosa que no
constava en l’anterior- la forma de pagament. És important, perquè nosaltres ja hem
finançat actuacions que tots els grups hem volgut, pensant en aquests ingressos, amb
prudència. Per tant, nosaltres en aquest moment alienem dues parcel·les que formen part
d’un Pla parcial en què hi tenim poca veu i gens de vot i, per tant, no ens interessava, i
destinarem aquests diners a inversions que creiem que fan falta realment a Torelló. És, per
tant, al nostre entendre, un molt bon acord, acord que de rebot, ens permetrà tornar a
millorar els terminis de pagament. Per tant, una vegada s’hagi fet l’escriptura pública
d’aquesta venda, amb el primer pagament, nosaltres tornarem a pagar a 60 dies i
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estudiarem si ja podem, en lloc de fer-ho a 60, fer-ho a 30; intentarem fer aquesta ajuda
als nostres proveïdors.
La negociació ha estat difícil, llarga i complexa; tenint en compte la situació actual, si
vosaltres mireu el que té Incasòl en propietat, veureu que en moltes poblacions, Incasòl
segurament no està per anar adquirint tot i tenir compromisos establerts. Per tant, l’aposta
tant d’Incasòl, conjuntament amb el Consorci, com nostra en aquest conveni, em sembla
que podem més que felicitar-nos.
SR. JORDI CASALS:
És un dels millors convenis que segurament haurà signat en els últims temps, aquest
Ajuntament, però l’altre era millor i no partim de zero i l’únic que podem fer és una
valoració d’aquest conveni en comparació amb l’anterior i aquí la negociació del preu
ha estat a la baixa i veient com s’establien els preus per posar les altres parcel·les a la
venda, es veien diferents comparacions de preus i no és que hi hagi una taula que fixi
quin és el preu de mercat, si més no pel que es demostra en aquell document a l’hora de
fixar els preus de cara als privats que els interessés i la conclusió és que aquest conveni,
comparat amb l’altre, l’Ajuntament hi surt perdent i aquí hi havia uns compromisos
adquirits i han quedat literalment en paper mullat.
SRA. MONTSE AYATS:
Des d’Iniciativa Ciutadans del Ges, en el seu moment, al ple de 2008, quan es va
començar aquest procés, hi vàrem votar favorablement, igual que la resta dels grups del
consistori. Els elements eren dos: el fet d’alienar sòl, des del nostre punt de vista sempre és
un problema, vendre’s propietats com a Ajuntament, però també teníem clar que tenim
un nou polígon en què hi ha moltes parcel·les i, a més, allà si que hi tenim més veu i més
vot i això ens va fer valorar positivament que es posés a la venda i que se seguís el procés
que vàrem establir al ple de juliol de 2008.
I l’altra qüestió: és cert, els preus de 2008 no són els preus d’avui i entenem que, almenys
des del nostre punt de vista, amb diners públics, s’ha de comprar –al nostre entendre- a
preus de mercat i no a preus superiors de mercat, per què, si no, estaríem tergiversant.
Per això nosaltres hi donarem suport.
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per majoria absoluta del nombre legal de membres de la
Corporació, atenent al resultat que s’especifica a continuació:
Vots favorables: 12, dels regidors i regidores dels grups municipals del PSC-PM, de
CiU i d’ICV-CdG.
Vots desfavorables: 0
Abstencions: 3, dels regidors del grup municipal d’ERC-AM.

4/ DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I URBANISME,
PROMOCIÓ ECONÒMICA, SOCIETAT DEL CONEIXEMENT I MEDI AMBIENT:
4.1.- APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE PER LA REORDENACIÓ D’ESPAIS LLIURES
URBANS A LA PLAÇA NOVA DE TORELLÓ
ACORD:
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En data 28 de desembre de 2009, el Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària, va adoptar
l’acord d’aprovar inicialment i sotmetre a informació pública el projecte executiu per la
reordenació d’espais lliures urbans a la Plaça Nova de Torelló, redactat per l’arquitecte
Miquel Ricart Vergara, juntament amb l'Estudi de Seguretat i Salut en les obres. Així mateix
s’incorpora el projecte d’instal·lacions redactat per l’enginyer tècnic industrial Sr. Anibal
Pérez Sorolla.
L’acord esmentat es va fer públic, mitjançant el corresponent edicte, al Butlletí Oficial de
la Província de Barcelona, núm. 18, de data 21 de gener de 2010, i al tauler municipal
d’anuncis, pel període comprès del 22-01-2010 al 25-02-2010, a l’objecte de possibles
al·legacions i/o reclamacions.
En data 2 de març de 2010, registre d’entrada núm. 2010/1412, el Sr. Albert Soldevila
Boixader, en qualitat de Regidor del Grup Municipal d’Esquerra Republicana, ha entrat a
l’ajuntament en el termini d’informació pública, un escrit en el que manifesta una sèrie
d’al·legacions sobre el projecte executiu de la Plaça Nova.
Vist l’informe emès per l’arquitecte redactor del Projecte, en data de març del 2010, pel
qual fa constar que:
1. RESPECTE LES AL·LEGACIONS PRESENTADES:
Primera .- Sobre la possible inseguretat d’emprar vidre com a paviment de la plaça,
arran la celebració de festes, la quitxalla que corre i si el terra fos humit hi hauria risc de
relliscades, això amb l’aval de l'opinió de persones del sector de la construcció (no diu
quines ni de quina professió concreta) que el vidre no és el millor material per al paviment
de la plaça. Diu que s’ha descuidat el tema de la seguretat, tot fent esment de la
responsabilitat civil del nostre Ajuntament en aquesta matèria.
Segona.- Sobre l'aplicació dels LED’S com a tecnologia d’il·luminació recent i encara hi
ha pocs antecedents del seu us. Es manifesta el caràcter experimental d’aquest tipus
d’il·luminació a mes de cara i mes en temps de crisi. També manifesta la proposta no
apropiada per al poble que som.
Tercera.- Sobre l'eliminació de barreres arquitectòniques i la incorporació d’elements
que facin assequible als invidents. Per això es proposa utilitzar diferits tipus de materials
amb rugositat diferent en funció dels diversos espais i usos.
Quarta .- Sobre la grandària de les lloses de pedra que han de pavimentar la plaça és
un element estètic fonamental del projecte i la possibilitat de què es produeixi una
modificació, podria perjudicar l’estètica de la plaça i per tant el sentit del projecte.
Cinquena.- Sobre l'oportunitat de preveure espais de futur. La possible ubicació d’un
monument a la plaça, sense perjudicar l’obra.
Sisena.- Sobre la possibilitat d'incorporar a la plaça emissors de WI-FI.
Setena .- Sobre la seva interpretació del projecte que dibuixa un espai públic que posa la
funció estètica per sobre de la funció social i es fa de la il·luminació la seva principal virtut,
el podria convertir la plaça mes important del poble en una plaça grisa, sense color ni
forma, l’aspecte mes destacable de la qual es farà evident només a la nit. Tot això sense
l'opinió del poble.
Vuitena.- Sobre la manca d'estudi d’impacte, que doni compte dels efectes que les
obres tindran sobre els negocis i a la vida dels veïns, quan fóra el millor temps per iniciar les
obres i la durada de les obres que pugui afectar els seus negocis.
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2. RESPOSTA DE LES AL·LEGACIONS
Primera .El tècnic que subscriu estima oportú que l’al·legat torni a estudiar el projecte, amb prou
deteniment, atès que es detalla que tots els materials emprats en la construcció del nou
Espai Públic de la plaça Nova, compleixen amb tots els requisits exigibles d’acord amb
l’ordenació avui vigent, en àmbits d’aquesta naturalesa. Inclòs el vidre, atès que no es
tracta d’un vidre qualsevol, sinó que es tracta d’un vidre amb característiques
especifiques pel seu ús exterior. De la mateixa manera que un marbre, generalment
admès en paviments exteriors, pot resultar inadequat si no compleix els requisits d’obligat
compliment.
Segona.La utilització de les làmpades de LED’S, entenc que és prou apropiada per la població de
Torelló per diverses raons:
• La il·luminació a traves de LED’S, sortosament, ja no és experimental.
•

Malgrat el seu cost d’implantació mes elevat que les làmpades de sodi d‘alta
pressió, el seu consum i el manteniment, entre d’altres aconsellen el seu ús, atès el
considerable estalvi energètic, l’estalvi en emissions de CO2 i l’estalvi en
reposicions, el que els fa més econòmics a termini i en conseqüència fa
aconsellable la seva utilització per qüestions econòmiques de sostenibilitat i
mediambientals.

•

No hi ha ciutadans de primera i segona categoria i els torellonencs podem tenir
un espai públic amb il·luminació a traves de LED’S com el poden tenir a Teruel, a
Suïssa o allà on sigui, fetes les consideracions anteriors.

Tercera.- Com no podia ésser d’altra manera el contingut del projecte expressa de forma
detallada l’acompliment dels requisits del Codi d’Accessibilitat de Catalunya per a
persones amb limitacions o mobilitat reduïda d’obligat compliment.
Quarta.- La retícula que conforma el paviment petri i la il·luminació, és un element
important en el disseny de la plaça i és una part d'un tot fonamental, però no com a part
sinó com a tot.
El tècnic que sota signa no té coneixement de variacions i agrairà informació al respecte.
Cinquena.- Desaconsello la ubicació d’endergues de comunicació en una plaça
pública. Millor en un lloc elevat.
Sisena.- És competència de la Gestió Pública ubicar un monument en un espai públic.
Setena.- És voluntat de l’equip redactor que l’espai públic dissenyat també sigui acollidor
pel ciutadà a la nit i per això se’l dota d’una il·luminació que resulti atractiva, però no mes
ni menys que en la resta de la jornada.
El tècnic sota signat, estima com a contradictori aquest apartat, si considerem el que diu
l'al·legació quarta, que estima com a fonamental la tipologia del paviment i el sentit que
li dóna al projecte.
En qualsevol cas, hom vol ésser respectuós amb altres sensibilitats, però estima que al
cromatisme del conjunt proposat en el projecte pot respondre a àmplies sensibilitats dels
usuaris.
Vuitena.- El tècnic que subscriu estima oportú que l’al·legat torni a estudiar el projecte
amb prou deteniment, atès que es detalla suficientment el procés executiu de l’obra i es
determinen els criteris per minimitzar les molèsties als ciutadans.
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Pel que fa el temps mes apropiat per a la seva execució, és matèria d’estricta
competència de l’equip de govern de l’Ajuntament. En qualsevol cas, i atesa la durada
de les obres, estimada en 12 mesos, (això també consta en el projecte) que avarca tot
un cicle d'utilització de la plaça, això fa que tingui menys rellevància la determinació de
l’inici de les obres.
Vist el dictamen favorable de la comissió informativa de territori i urbanisme, de promoció
econòmica i societat del coneixement, el ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta del
nombre legal de membres de la Corporació, acorda:
Primer.- DESESTIMAR les al·legacions formulades per Albert Soldevila Boixader, en qualitat
de Regidor del Grup Municipal d’Esquerra Republicana, tal com consta en la part
dispositiva d’aquest acord, atès que el projecte de referència compleix amb tots els
requisits exigibles amb l’ordenació avui vigent.
Segon.- APROVAR DEFINITIVAMENT el projecte executiu per la reordenació d’espais lliures
urbans a la Plaça Nova de Torelló, redactat per l’arquitecte Miquel Ricart Vergara,
juntament amb l'Estudi de Seguretat i Salut en les obres. Així mateix s’incorpora el projecte
d’instal·lacions redactat per l’enginyer tècnic industrial Sr. Anibal Pérez Sorolla.
Tercer.- Publicar l’edicte de l’acord d’aprovació definitiva al BOP de Barcelona i al
DOGC, al Tauler municipal d’anuncis, amb indicació de recursos, d’acord amb allò que
disposa l’article 38 del Decret 179/1995, de 13 de juny.
Quart.- Notificar el present acord a les persones interessades.
INTERVENCIONS:
SR. JORDI CASALS:
Nosaltres som part afectada en aquest punt, perquè vàrem presentar al·legacions al
projecte que s’havia presentat.
Nosaltres, des d’un inici no estàvem d’acord amb què a la plaça Nova hi calia una
reforma, és a dir, no volíem fer un lleig a una nova plaça Nova; ara bé, des de bastant al
principi, nosaltres vàrem demanar que hi hagués un compromís de l’equip de govern en
fer un procés participatiu real i obert a la ciutadania i que tingués capacitat de dir-li la
seva; es va agafar aquest compromís, però després, el procés participatiu va ser més
informatiu i més restringit als veïns directes de la plaça, quan la plaça aquesta és un dels
espais centrals del municipi –i així ha de ser-; també es va al·legar en un ple municipal,
que no es va fer un procés participatiu perquè per qüestions tècniques no és positiu fer
processos participatius. Al marge que nosaltres estiguem d’acords amb això, o no, el fet
que la plaça és una de les inversions més socials que es pot fer en un Ajuntament, pel que
suposa com a espai en la relació social i espai de trobada. Després ha anat avançant el
projecte; nosaltres vàrem presentar aquestes al·legacions. Crec que són unes
al·legacions constructives, aportant valor afegit; lamentem que no se’n hagi acceptat
cap i que tampoc hi hagi hagut cap gest de diàleg per poder arribar a una entesa, però
és el que és i tenim les respostes.
No ens ha acabat d’agradar el to de les respostes a les nostres al·legacions, amb algunes
insinuacions de desconeixença del projecte, quan la resposta a l’al·legació segurament
responia a l’al·legació en si mateixa, o quan s’insinua que des d’Esquerra creiem que els
ciutadans de Torelló som ciutadans de segona, com si no poguéssim tenir una plaça amb
llums a terra. Nosaltres no creiem que una plaça amb llums a terra faci a uns ciutadans
de primera i els que no la tinguin, de segona, i no ens agrada aquesta insinuació per part
d’aquestes respostes.
No entrarem en les al·legacions; les hem presentat, s’han pogut estudiar i aquí hi ha les
respostes.
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SR. MIQUEL FRANCH:
Jo si que volia entrar en les al·legacions, perquè si no, sembla que tot ho basem en un
aspecte participatiu i les al·legacions no van per aquí. Les al·legacions són sobre el
projecte, que s’ha presentat, que ha estat a exposició pública i tothom hi ha pogut
accedir. La resposta a aquestes al·legacions han estat escrites per part del redactor del
projecte, el sr. Miquel Ricart, i l’Ajuntament li dóna plenament suport. Faig aquesta
manifestació en nom d’en Lluís Bassas que avui no ha pogut estar al ple.
No entraré amb detall en cada al·legació, però si que hi ha uns aspectes que penso que
seria interessant mirar-se el projecte amb molt més detall, perquè es diuen una sèrie de
qüestions que no són del tot certes; per exemple, el tema d’accessibilitat: són d’obligat
compliment les normatives d’accessibilitat! El tema de materials: no hi ha cap arquitecte
que col·loqui un material que no reuneixi les condicions necessàries. Si algun dia
l’Ajuntament hi vol posar un monument, en quin lloc el posa? I jo què sé si l’Ajuntament hi
voldrà posar un monument! Que ho decideixi l’Ajuntament que ho cregui i que el posi on
cregui convenient!
És un espai públic no només per a la nit; també ho és per al dia i hi ha, fins i tot, algun
aspecte contradictori en alguna d’aquestes al·legacions, que jo ara no entraré a
esmentar. I, per últim, hi ha un plantejament... el projecte ho diu: quan començarà?
Duraran dotze mesos aquestes obres i, per tant, l’afectació serà d’un any i si comença el
novembre d’aquest any, no finalitzarà fins el novembre de l’any següent.
Això, des del meu punt de vista i mira que he parlat amb la persona que ha fet les
respostes a aquestes al·legacions. Jo també estic d’acord en què potser no s’han mirat
amb profunditat el projecte i no hagués estat gens difícil, aquestes mateixes qüestions
que hi ha aquí, poder-les palpar directament amb el redactor del projecte; hagués estat,
jo diria, bastant més interessant.
Jo tinc una sensació que, pel que sigui, sempre s’ha posat pals a la roda en el tema de la
plaça Nova per part del grup d’Esquerra i aquestes al·legacions, des del meu punt de
vista –perquè la majoria no tenen sentit-, també.
La plaça Nova tirarà endavant i, hagués començat abans? Si, però aquestes
al·legacions... la retardaran una mica, però la plaça es farà igualment, fins el punt que
l’Ajuntament, si no hi ha res de nou, a final del mes vinent, ja disposarà dels recursos
econòmics. Justament, el conveni que abans plantejava el regidor d’hisenda ajudarà a
què l’Ajuntament disposi de més recursos econòmics, pugui anar més a l’endeutament i,
per tant, aquest projecte que és molt important per a Torelló, és molt important per a tots
els ciutadans de Torelló, es farà i es farà molt ben fet, per part d’un equip tècnic i també
per part de l’equip polític; en Lluís Bassas i en David Forcada penso que han treballat molt
bé i estan treballant molt bé i esperem que aviat puguem procedir a la licitació. Suposo
que en el proper ple ja es podrà presentar el plec de condicions per iniciar el procés de
licitació i, per tant, encara tardarem uns mesos per poder adjudicar, però finalment
podrem tirar endavant una plaça que ha costat a l’ajuntament, perquè el cost és alt,
cap a 1.300.000 euros i, s’ha hagut de fer des d’hisenda moltes gestions, per poder
disposar d’aquestes recursos, que es tindran i, per tant, crec que serà una millora molt
positiva per a totes les ciutadanes i ciutadans del municipi.
SR. JORDI CASALS:
He dit que no entraria en les al·legacions, però pel fet de les paraules de l’alcalde,
ratificant a la persona que ha respost, sorprèn que ratifiqui les seves paraules per
l’apreciació que ell fa sobre la desconeixença del projecte i jo crec que en aquest cas,
aquí també hi ha una desconeixença de les al·legacions presentades. I hi ha uns petits
errors de matís que segurament, saltar-se’ls fa que no s’entenguin les al·legacions o que
no s’entenguin correctament.
En quant a parlar amb l’arquitecte, si que ho hem fet! I va ser una conversa interessant.
I per acabar: pals a les rodes! Jo crec que la tasca que es pugui fer de no estar d’acord
amb com es fa un projecte, en el plantejament, en la manera de treballar, no crec que
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això sigui posar pals a les rodes, perquè presentar unes al·legacions em sembla que
tothom hi té dret i els grups també. No ens acaba d’agradar aquest fet que per no estarhi d’acord, ja se’ns acusi de tenir una actitud destructiva que, al cap i a la fi, és el que vol
dir posar pals a les rodes. Lamentem que tingui aquesta visió de l’acció política i també
que si algun ciutadà hagués presentat al·legacions, se li digués que està posant pals a les
rodes.
Nosaltres ens abstindrem.
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per majoria absoluta del nombre legal de membres de la
Corporació, atenent al resultat que s’especifica a continuació:
Vots favorables: 12, dels regidors i regidores dels grups municipals del PSC-PM, de
CiU i d’ICV-CdG.
Vots desfavorables: 0
Abstencions: 3, dels regidors del grup municipal d’ERC-AM.
4.2.- APROVACIÓ DEL TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC DEL CATÀLEG DE
PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC, ARQUITECTÒNIC I PAISATGÍSTIC DEL TERME
MUNICIPAL DE TORELLÓ
ACORD:
En data 23 de desembre de 2009, registre d’entrada núm. 7990, la Direcció General
d’Urbanisme de Barcelona, tramet a l’ajuntament el comunicat de l’acord adoptat per
la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central, en sessió del dia 15 de
desembre de 2009, pel qual es manté suspesa l’executivitat de l’acord de data 4 de
novembre 2008, d’aprovació definitiva del Pla especial del catàleg de protecció del
patrimoni històric, arquitectònic i paisatgístic de Torelló, promogut i tramès per
l’ajuntament, fins que mitjançant un text refós que es presentarà per triplicat, verificat per
l’òrgan que ha atorgat l’aprovació provisional de l’expedient i diligenciat, es compleixin
les prescripcions següents:
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Vist el text refós redactat per l’ajuntament de data gener del 2010.
Vist el dictamen favorable de la comissió informativa de territori i urbanisme, de promoció
econòmica i societat del coneixement, el ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels
assistents i, en tot cas, per majoria absoluta del nombre legal de membres de la
Corporació, acorda:
Primer.- Aprovar el Text refós del Pla especial del catàleg de protecció del Patrimoni
històric, arquitectònic i paisatgístic i de masies i cases rurals de Torelló, promogut i tramès
per l’ajuntament, que inclou les prescripcions detallades en l’acord de la Comissió
Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central, en sessió del dia 15 de desembre de 2009,
i el text de les normes urbanístiques i els plànols d’ordenació en suport informàtic i en
format de tractament de textos, en compliment de l’ordre PTO/343/2005, de 27 de juliol.
Segon.- Trametre l’acord i el text refós, per triplicat, degudament diligenciat, a la
Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central, en qualitat d’òrgan competent
perquè es procedeixi a la publicació al DOGC i consegüent executivitat.
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels 15 membres assistents.
4.3.- APROVACIÓ INICIAL DE LA 23ena. MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LA REVISIÓ DEL PLA
GENERAL D’ORDENACIÓ PER PROCEDIR AL CANVI DE QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA DE DUES
PARCEL·LES DEL CARRER SANT ROC, DE RESIDENCIAL A EQUIPAMENT PÚBLIC.
ACORD:
RELACIÓ DE FETS:
1.- Per acord del Govern de la Generalitat de Catalunya de data 9 de desembre de
1.993 es va aprovar definitivament la modificació del Pla General d’ordenació del terme
municipal de Torelló, consistent en canviar la qualificació jurídica de verd públic a ver
privat d’una franja de 10 metres de fondària de les parcel.les situades al darrere del C/
Congost i C/ Matagalls, amb una superfície de 1.721,25 m² i a canvi els propietaris
d’aquesta franja de terrenys, la Sra. Palmira Torra i el seu difunt espòs, havien de cedir a
l’Ajuntament la resta de zona verda, qualificada com a verd públic, corresponent a la
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resta de zona verda de l’interior d’illa dels carrers Congost i Matagalls (5.876,75 m²) i
l’equipament municipal del C/ Sant Roc d’uns 945 m² fent constar expressament que
quedava pendent la seva executivitat fins que es formalitzés en escriptura pública, les
cessions gratuïtes dels terrenys afectats de zona verda pública (5.876,75 m²) i la cessió
gratuïta dels terrenys qualificats com de zona d’equipament ubicada al C/ Sant Roc (945
m²) .
Aquesta cessió no s’arriba a formalitzar mai en escriptura.
Per acord de la Comissió de Govern en sessió celebrada en data de 10 de setembre de
1998 es va acceptar la cessió gratuïta i obligatòria dels terrenys que havia de cedir la
propietat en base a l’acord d’aprovació de la modificació de planejament aprovada
pel Govern de la Generalitat de Catalunya en data de 9 de desembre de 1993, però no
es formalitza en escriptura pública.
Tant la zona verda pública, com la zona verda privada que es requalifica com la zona
d’equipaments, situada al C/ Sant Roc, 48 i 50, formen part de la Registral núm. 235, Tom
2046, llibre 224 de Torelló, finca 235 propietat actualment de la Sra. Palmira Torra Segarra
que l’adquireix l’any 1984.
La zona d’equipaments del C/ Sant Roc es corresponen amb les parcel.les situades al C/
Sant Roc 48 i C/ Sant Roc 50 (aquesta última és la parcel.la que va comprar l’Ajuntament
als germans Parés el 1 de desembre de 1943 i que se n’ha fet referència en el fonament
de dret primer).
2.La Comissió Territorial d’Urbanisme en sessió celebrada en data de 29 d’abril de
2.009 acorda aprovar definitivament l’expedient de les modificacions puntuals i
subsanació d’errors materials de la revisió del Pla General d’ordenació de Torelló pel que
fa a la subsanació d’errors 2.- Puntualitzar els usos a l’edificabilitat auxiliar del pati en illes
tancades. Modificació puntual 1.- Modificació puntual de l’ocupació de la planta baixa
a un edifici del carrer Montesquiu,49. Modificació puntual 2.- Modificació puntual filera
d’habitatges del núm. 2 al núm. 20 del carrer Matagalls i la modificació puntual 4.Modificació puntual de la qualificació urbanística de dues finques de propietat municipal
del carrer Sant Roc, incorporant d’ofici la correcció següent: corregir d’ofici l’apartat “a
esmenar paràgraf 2” la superfície de l’equipament del carrer Rocaprevera és de 1.131,35
m² en comptes de 962,02 m².
La proposta planteja modificar la qualificació urbanística de les parcel.les situades al C/
Sant Roc, 48-50 canviant la qualificació del sòl destinat a equipament públic per a sòl
residencial de tipologia “E Illa de pati Interior”. Simultàniament es va es va qualificar la
parcel.la industrial situada al Polígon Mas Les Vinyes, de propietat municipal, i de 500 m²
de superfície i una edificabilitat de 700 metres de sostre (350 m² en planta baixa i 350 m²
de planta primera com a sòl d’equipament públic. Així mateix, s’amplien les zones
d’equipament públic per una finca situada al C/ Rocaprevera, qualificada com a clau A
propietat de l’Ajuntament, on es canvia la qualificació com a equipament públic en una
part de 1.131,35 m² i una part de 169, 35 m² com a zona verda.
Així mateix, en aquesta modificació del Pla General es va aprovar Modificació puntual
filera d’habitatges del número 2 al número 20 del C/ Matagalls
Aquesta proposta preveu permetre l’ampliació de la planta baixa i planta primera pel
costat del pati fins a una profunditat edificable de 18 metres. Aquesta edificabilitat tindrà
una alçada màxima de 3,50 metres comptada des del pati. Aquesta ampliació de fileres
de cases es correspon amb la modificació aprovada l’any 1993 que va permetre canviar
la qualificació jurídica de verd públic a ver privat d’una franja de 10 metres de fondària
de les parcel.les situades al darrere del C/ Congost i C/ Matagalls i que amb la
modificació aprovada l’any 2009 es permet edificar en una profunditat de 18metres.
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La modificació de planejament aprovada el 29 d’abril de 2009 fa referència al canvi de
qualificació jurídica de les dues finques situades al C/ Sant Roc 48-50 amb una superfície
aproximada de 1.462,02 m² i en el cadastre consten les dues finques amb una superfície
aproximada de 1105 m² (650 m² el C/ Sant Roc-48 i 455 m² el C/ Sant Roc, 50). La finca
situada al C/ Sant Roc, 48 amb referència cadastral 9849003DG3594N0001DS, consta en
el cadastre immobiliari amb una superfície de 650 m² i la parcel.la ubicada al C/ Sant Roc
50, amb referència cadastral núm. 9849004DG3594N0001XS, consta una superfície de 455
m².
Aquesta zona d’equipament, la propietat va fer una proposta de cessió en el projecte de
la modificació puntual, conjuntament amb la zona verda dels darreres del C/ Matagalls,
a canvi de requalificar com a verd privat el darrere de les cases del C/ Matagalls per
destinar-les a pati. La propietat va patrimonialitzar l’aprofitament privat, dels patis que
donaven al darrere de les cases del C/ Matagalls i C/ Congost i, per contra, no va cedir a
l’Ajuntament de Torelló la zona verda dels darreres del C/ Matagalls ni la zona
d’equipament públic del C/ Sant Roc, 48-50.
4En data de 5 de novembre de 2007 l’Ajuntament interposa judici ordinari contra la
Sra. Torra per la negativa d’aquesta a formalitzar en escriptura pública les cessions
pactades i aprovades en la modificació del Pla general aprovada per acord del Govern
de la Generalitat de Catalunya de data 9 de desembre de 1.993 i en data de 3 de juny
de 2009 es dicta sentència desestimatòria de la demanada presentada per part de
l’Ajuntament de Torelló contra la Sra. Palmira Torra Segarra, demanda que es
fonamentava en l’obligació d’elevar a escriptura pública el contracte formalitzat l’any
1943 i la modificació de planejament aprovada l’any 1993.
5.-.- Per acord del plenari municipal en sessió celebra en data de 28 de setembre de 2009
es va acordar interposar recurs d’alçada contra l’acord adoptat per la Comissió
Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central en sessió de 29 d’abril de 2009 referent a
l’acord d’aprovar definitivament l’expedient de les modificacions puntuals i subsanació
d’errors MATERIALS DE LA REVISIÓ DEL Pla general d’ordenació de Torelló promogut i
tramès per l’Ajuntament de Torelló, i SOL.LICITAR que es deixi sense efecte aquesta
modificació només en relació a la modificació puntual IID.- Modificació puntual de la
qualificació urbanística de dues finques de propietat municipal al carrer Sant Roc en
base a la sentència recaiguda en data de 3 de juny de 2.009. Així mateix es va acordar
sol.licitar la suspensió de la modificació de planejament impugnada fins a la resolució del
recurs d’alçada, petició que es va desestimar per acord del Director General
d’Urbanisme de data 22 d’octubre de 2009.
6.-Per acord del plenari municipal en sessió celebrada en data de 28 de desembre de
2009 es va acordar interposar judici ordinari contra la Sra. Palmira Torra Segarra per
reclamar la propietat de l’Ajuntament de les finques ubicades al C/ Sant Roc, 48 i 50 i C/
Matagalls 2 que actualment consten al Registre de la Propietat com a titulars de la Sra.
Palmira Torra.
7.Atès que la Sra, Palmira Torra Segarra no ha volgut formalitzar en escriptura
pública la cessió de les parcel.les ubicades al C/ Sant Roc, 48 i 50 i C/ Matagalls, 2 a favor
de l’Ajuntament de Torelló, complint amb les obligacions contretes en la modificació
general de planejament aprovada per acord del Govern de la Generalitat en data de 9
de desembre de 1993 i atès que s’ha acordat interposar judici ordinari per tal de poder
obtenir la declaració de la titularitat d’aquests terrenys a favor de l’Ajuntament de Torelló,
es creu procedent procedir a modificar novament la qualificació de les parcel.les
ubicades al C/ Sant Roc, 48 i 50 per tal de qualificar-les novament com a equipament
públic per tal que la Sra. Torra no en tregui un benefici sense haver complert amb les
obligacions contretes l’any 1993 amb l’Ajuntament de Torelló.
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8.-En data l’arquitecte municipal ha redactat la Modificació Puntual del Pla General de
Torelló consistent en canviar la qualificació jurídica de les parcel.les situades al C/ Sant
Roc, 48 i 50 per canviar la seva qualificació jurídica que passa de residencial
de
tipologia “E illa de pati interior” a equipament públic.
L’article 94.1 del Decret legislatiu 1/2005 preveu que les modificacions de qualsevol figura
de planejament se subjecta a les mateixes disposicions que en regeixen la formació.
FONAMENTS DE DRET:
PRIMER.- L’aprovació inicial i l’aprovació provisional dels plans d’ordenació urbanística
municipal correspon al plenari municipal que l’ha d’adoptar amb el quòrum de la
majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació. Un cop adoptat
l’acord d’aprovació inicial s’ha de posar a informació pública pel termini d’un mes a
través d’edictes que s’inseriran al butlletí oficial de la província i a un dels diaris de
premsa periòdica de més divulgació en l’àmbit municipal.
Simultàniament al tràmit d’informació pública del pla s’ha de sol.licitar informe als
organismes afectats per raó de llur competència sectorial els quals l’han d’emetre en el
termini d’un mes llevat, que una disposició n’autoritzi un de més llarg. En el cas que
analitzem caldrà demanar informe al Departament de medi ambient i Habitatge. Un cop
rebuts els informes i sotmesa la proposta a aprovació inicial procedirà adoptar l’acord
d’aprovació provisional per part del plenari municipal amb el quòrum de la majoria
absoluta del nombre legal de membres de la Corporació i es trametrà a la Comissió
Territorial d’Urbanisme de les comarques centrals.
L’aprovació inicial dels instruments de planejament urbanístic obliga l’administració
competent a acordar la suspensió l’atorgament de llicències de parcel.lació de terrenys,
d’edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d’instal.lació o
ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes
establertes per legislació sectorial en els àmbits en què les noves determinacions
comportin una modificació del règim urbanístic. El termini de suspensió és com a màxim
per un termini de 2 anys i, en tot cas, finalitza amb l’aprovació definitiva del pla. Els acords
de suspensió s’han de publicar en el butlletí oficial de la província de Barcelona i s’ha de
referir a àmbits identificats gràficament.
Vist el dictamen favorable de la comissió informativa de territori i urbanisme, de promoció
econòmica i societat del coneixement, el ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels
assistents i, en tot cas, per majoria absoluta del nombre legal de membres de la
Coproració, acorda:
Primer.- APROVAR INICIALMENT la 23ena. Modificació Puntual de la Revisió del Pla
General de Torelló que preveu el canvi de qualificació de dues parcel.les ubicades al C/
Sant Roc, 48-50 que passen d’ésser qualificades de sòl residencial “E illa de pati Interior” a
equipament públic.
Segon.- SOTMETRE l’expedient a informació pública pel termini d’un mes, mitjançant
anuncis de l’acord que es publicaran en el Butlletí Oficial de la Província, al Diari El
Periódico i al tauler d’edictes de la Corporació Municipal. Es recaptaran els informes a
les administracions amb competència sobre el tema.
Tercer.- D’acord amb l’article 71 i 72 del TRLUC, suspendre per un termini màxim de dos
anys, l’atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys d’edificacions, reforma,
rehabilitació o enderrocament de construccions, de la instal.lació o ampliació d’activitats
per usos concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació
sectorial en l’àmbit de la modificació ja que les noves previsions comporten una
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modificació del règim urbanístic vigent. La suspensió quedarà aixecada en cas que
s’aprovi definitivament la modificació abans de dos anys
Quart- FACULTAR l’alcalde de l’ajuntament tan àmpliament com en dret sigui necessari
per al més eficaç desenvolupament d’aquest acord.
INTERVENCIONS:
SRA. MONTSE AYATS:
Estem d’acord en la proposta, tot i que considerem que és una llàstima que l’Ajuntament
no hagi pogut recuperar aquestes parcel·les que eren de l’Ajuntament, però no es varen
escripturar en el seu moment; estem parlant de l’any 1993 i, a més, ara això ha tingut uns
costos importants d’advocats i altres i esperem que situacions d’aquestes no es tornin a
donar al nostre municipi.
SR. MIQUEL FRANCH:
Jo coincideixo amb el que has exposat tu Montse. De totes maneres, dins d’aquesta
situació, que jo considero absolutament fora de lloc, en què fins i tot, una resolució
urbanística en el seu moment comporti que un sòl concret passi a mans de l’Ajuntament,
però per “x” motius, en aquells moments no es va l’escripturació i que, en canvi, en
aquells moments, l’actual propietari vulgui fer-ne un aprofitament urbanístic de manera
onerosa; jo entenc que també irrespectuosa i amb molta mala baba –parlant amb pla-,
perquè aquests antics propietaris, si que han tret benefici dels acords a què es va arribar
en el seu moment que afectaven altres solars del municipi.
Considero que s’ha actuat amb mala fe per part dels actuals propietaris dels solars i
entenem que no donen compliment al que en el seu moment es va aprovar i al que en el
seu moment, el departament d’Urbanisme va aprovar. Per tant, l’Ajuntament fem un pas
enrere. Què significa un pas enrere? Significa si bé ho havíem destinat com a zona
residencial, que no va poder tirar endavant, ara ho retornem a equipament i aquest
equipament l’entenem com per esponjar aquella zona del barri. Què vol dir? Que
guanyarem pel carrer Sant Roc i per a tota aquella zona, més de 1.100 m² en què farem
un espai lúdic; evitarem, tant com sigui possible, que reverteixi a la propietat i volem que
hi hagi equipament públic. Ho hem estat estudiant i la situació és complexa i tu Montse
l’has encertat: en el seu moment no es van fer les coses correctament, però, deixa’m que
hi afegeixi que els propietaris no han actuat correctament, perquè ells si que han obtingut
les compensacions corresponents arran dels acords que es van adoptar en el seu
moment i, per tant, l’Ajuntament, aprovem inicialment convertir aquest espai d’uns 1.100
m² aproximadament en illa de pati interior i queda fora l’aspecte residencial.
Quan això es recuperi, quan acabin els processos judicials que segur que hi haurà, serà
qüestió que l’Ajuntament pugui imposar aquest criteri –ja no dic guanyar, si no que dic
imposar, perquè sembla que és de lògica i sentit comú que sigui així- i pugui ser un espai
d’equipaments per aquell barri.
SRA. MONTSE AYATS:
En aquest sentit nosaltres hi hem donat suport, al fet que torni a ser un espai
d’equipament públic i sobre si els propietaris han actuat correctament o no, en tot cas, hi
ha uns processos judicials que potser algun dia –ara mateix jo hi confio poc- podem
considerar que èticament no han actuat correctament, però fins avui no hem pogut
demostrar res que no s’hagués fet correctament .
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VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels 15 membres assistents.
4.4.- RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN DEL DIA 1 DE MARÇ DE 2010,
SOBRE L’APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA CAMP DE FUTBOL,
REDACTAT PER L’ARQUITECTE PERE SANTAMARIA GARCÍA, JUNTAMENT AMB L’ESTUDI DE
SEGURETAT I SALUT EN LES OBRES.
ACORD:
Vist el dictamen favorable de la comissió informativa de territori i urbanisme, de promoció
econòmica i societat del coneixement, el ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels
assistents, acorda:
Ratificar l’acord de la Junta de Govern de data 1 de març de 2010, la descripció literal
del qual és la següent:
“VIST el projecte executiu de MILLORA DEL CAMP DE FUTBOL, redactat per l’arquitecte
Pere Santamaria Garcia, presentat a l’Ajuntament de Torelló en data del 26 de febrer de
2010.
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 822.624,76 euros i que l’import no excedeix del 10% dels recursos ordinaris del
pressupost de l’Ajuntament per l’exercici 2010, no obstant, tractant-se d’un projecte que
no està previst al pressupost, cal la seva aprovació pel plenari municipal.
L’article 22.2.ñ) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, de Bases del Règim Local i l’article 52.2.o) del
D. Leg. 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i del règim
local de Catalunya, preveuen que l’òrgan competent per a l’aprovació dels projectes
que no estiguin inclosos en el pressupost, és el plenari municipal.
Per resolució del “Secretario de Estado de Cooperación Territorial” de 25 de febrer de
2010 es va autoritzar el finançament del projecte “MILLORA DEL CAMP DE FUTBOL” amb
càrrec al Fons Estatal per a l’ocupació i la Sostenibilitat Local, creat pel R.D. Llei 13/2009,
de 26 d’octubre i vist que la normativa del fons preveu que en el termini màxim d’un mes
des de l’aprovació del finançament caldrà haver iniciat l’expedient de contractació, fa
necessari l’aprovació del projecte d’obres amb la màxima celeritat possible i, per aquest
motiu, es proposa la seva aprovació per la Junta de Govern Local i la seva ratificació pel
Ple.
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La regidoria d’urbanisme proposa a la Junta de Govern Local, l’aprovació del següent
acord.
PRIMER.- APROVAR INICIALMENT el projecte executiu de MILLORA DEL CAMP DE FUTBOL,
redactat per l’arquitecte Pere Santamaria Garcia, 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 el present acord en la propera sessió ordinària del ple municipal.”
INTERVENCIONS:
SRA. MONTSE AYATS:
En relació a aquest tema, el del camp de futbol, nosaltres entenem que una de les
millores que suposa tenir un camp de gespa artificial, és que el podran utilitzar més
entitats i grups? És a dir, que d’alguna manera no serà un espai exclusiu per al club de
futbol? És així, això?
SR. FRANCESC J. RIVERA:
No solament altres entitats, si no, inclús, AMPA que vulguin fer en horari extraescolar
alguna actuació de caràcter lúdic o esportiu.
SR. JORDI CASALS:
Nosaltres, en el tema de la millora del camp de futbol, la celebrem; també era una de les
nostres apostes i hi hem estat al damunt per poder-lo fer i celebrem que es pugui fer i que
s’hagin buscat solucions a l’hora de poder-ho tirar endavant i que a través del FEOSL
podrem tenir el camp de gespa artificial i, a més, amb el plantejament compartit per part
del regidor.
El que volíem demanar és si es preveu l’actuació a la pista d’atletisme i del darrere de les
porteries en el projecte, perquè en principi no ho hem sabut veure i per a nosaltres també
seria interessant que aquests espais estiguessin adequats, sobretot la pista d’atletisme, per
fer-ne l’ús correcte que se’n hauria de fer.
SR. MIQUEL FRANCH:
L’import és el que és. En les millores es preveu que es pugui proposar la millora fent la
proposta d’asfaltar la pista.
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels 15 membres assistents.
4.5.- RATIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ DE l’ALCALDIA DE DATA 9 DE MARÇ DE 2010, SOBRE
L’APROVACIÓ DEFINITIVA del “PROJECTE DE MILLORA I CONSERVACIÓ DE L’ESPAI PROTEGIT
DEL CANAL DE CAN BASSAS (ENTRE EL CANAL I EL CAMÍ DEL PELUT):
ACORD:
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Vist el dictamen favorable de la comissió informativa de territori i urbanisme, de promoció
econòmica i societat del coneixement, el ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels
assistents, acorda:
Ratificar el decret de l’alcaldia de data 9 de març de 2010, la descripció literal del qual és
la següent:
“RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA
Vist la resolució de l’Alcaldia de data 25 de gener de 2010 pel qual es va aprovar
inicialment i es va sotmetre a informació pública “PROJECTE DE MILLORA I CONSERVACIÓ
DE L’ESPAI PROTEGIT DEL CANAL DE CAN BASSAS (ENTRE EL CANAL I EL CAMÍ DEL PELUT)”.
Vist l’acord del Ple de l’Ajuntament de data 22 de febrer de 2010 en què es ratifica la
resolució de l’Alcaldia de 25 de gener de 2010.
ATÈS que durant el termini d'informació pública no s'hi ha presentat cap al·legació al
respecte ni reclamació.
ATÈS que el tràmit procedent és el d'aprovació definitiva del projecte, d'acord a les
previsions de l'article 37 del ROAS.
Atès que el pressupost d'execució per contracta del projecte ascendeix a una quantia
de 129.908,12 € i que no excedeix del 10% dels recursos ordinaris del pressupost de
despeses del present exercici i atès no que està previst en el pressupost del present
exercici, determina que la competència per la seva aprovació correspongui al Ple
municipal.
D'acord amb l'esmentat,
HE RESOLT:
PRIMER.- APROVAR DEFINITIVAMENT 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, amb un pressupost d’execució per contracte de
129.908,12 euros, IVA inclòs i disposar-ne, alhora la seva publicació al BOP, DOGC i al
tauler d’edictes municipal.
SEGON.- RATIFICAR la present resolució en la propera sessió ordinària del ple municipal.”
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels 15 membres assistents.
4.6.- RATIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ DE l’ALCALDIA DE DATA 9 DE MARÇ, SOBRE
L’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL “PROJECTE DE RECUPERACIÓ I REHABILITACIÓ DE L’ESPAI
FLUVIAL DE LA LLERA DEL TER A LA ZONA DE MATABOSCH:
ACORD:
Vist el dictamen favorable de la comissió informativa de territori i urbanisme, de promoció
econòmica i societat del coneixement, el ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels
assistents, acorda:
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Ratificar el decret de l’alcaldia de data 9 de març de 2010, la descripció literal del qual és
la següent:
“RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA
Vist la resolució de l’Alcaldia de data 25 de gener de 2010 pel qual es va aprovar
inicialment i es va sotmetre a informació pública “PROJECTE DE RECUPERACIÓ I
REHABILITACIÓ DE L’ESPAI FLUVIAL DE LA LLERA DEL TER A LA ZONA DE MATABOSCH”.
Vist l’acord del Ple de l’Ajuntament de data 22 de febrer de 2010 en què es ratifica la
resolució de l’Alcaldia de 25 de gener de 2010.
ATÈS que durant el termini d'informació pública no s'hi ha presentat cap al·legació al
respecte ni reclamació.
ATÈS que el tràmit procedent és el d'aprovació definitiva del projecte, d'acord a les
previsions de l'article 37 del ROAS.
Atès que el pressupost d'execució per contracta del projecte ascendeix a una quantia
de 153.811,11 € i que no excedeix del 10% dels recursos ordinaris del pressupost de
despeses del present exercici i atès que no està previst en el pressupost del present
exercici, determina que la competència per la seva aprovació correspongui al Ple
municipal.
D'acord amb l'esmentat,
HE RESOLT:
PRIMER.- APROVAR DEFINITIVAMENT 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, amb un pressupost d’execució per contracte de 153.811,11 euros, IVA
inclòs i disposar-ne, alhora la seva publicació al BOP, DOGC i al tauler d’edictes
municipal.
SEGON.- RATIFICAR la present resolució en la propera sessió ordinària del ple municipal.”
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels 15 membres assistents.
4.7.- ACCEPTACIÓ DE LES AJUDES INCLOSES EN EL PROGRAMA ESPECÍFIC DE DINAMITZACIÓ
I EQUILIBRI TERRITORIAL PER FINANÇAR L’OBRA DEL CENTRE D’ACCIÓ SOCIAL I COMUNITARI
LA CARRERA.
ACORD:
Vista la normativa aprovada per al desenvolupament del Pla únic d’obres i serveis de
Catalunya 2008-2012
Vist l’acord del Govern de la Generalitat de Catalunya, GOV/20/2010, de 16 de febrer,
d’aprovació del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya per l’any 2010 en el qual es
concedeix a l’Ajuntament de Torelló una ajuda per import de 125.000 euros per la
construcció del CENTRE D’ACCIÓ SOCIAL I COMUNITÀRIA LA CARRERA (actuació núm.
2010/650-ET), vist el dictamen favorable de la comissió informativa de territori i urbanisme,
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de promoció econòmica i societat del coneixement, el ple de l’Ajuntament, per
unanimitat dels assistents, acorda:
Primer.- Acceptar les ajudes incloses en el Programa específic de dinamització i equilibri
territorial per finançar l’obra descrita, i la normativa aprovada per desenvolupar el Pla.
Segon.- Considerar garantida la seva capacitat de gestió administrativa i tècnica perquè
les obres s’executin amb normalitat i designar les persones següents:
- Melcior Manubens i Hom, Arquitecte, Director facultatiu de les obres.
- Climent Panicot i Bonet, Arquitecte Tècnic, Director d’execució.
Tercer.- Es compromet a solucionar, al seu càrrec exclusiu, qualsevol incidència que
sobrevingui abans de l’inici de les obres o durant la seva execució.
Quart.- Que el projecte tècnic o documentació tècnica corresponent a aquesta
actuació s’ha sotmès a la tramitació reglamentaria i, s’ha aprovat amb caràcter definitiu.
Cinquè.- Que aquesta corporació disposa en ferm dels terrenys, i dels serveis, així com
també de les autoritzacions i concessions administratives necessàries per a l’inici i
execució de l’actuació, així com la seva posada en servei.
Sisè.- Que de conformitat amb l’informe d’intervenció, en la partida pressupostària
número 301-313-622.00.00 del pressupost de l’any 2009 hi ha una consignació suficient
per atendre el finançament d’aquesta actuació.
INTERVENCIONS:
SR. MIQUEL FRANCH:
Dir que en referència a aquesta obra, justament avui hi ha hagut l’obertura del sobre dos
de les pliques i creiem que, aproximadament en quinze dies, hi haurà l’obertura del sobre
número 3 en què constarà la valoració econòmica i el termini d’execució de l’obra i, a
partir d’aquí, es procedirà ja a l’adjudicació i inici de l’obra i, per tant, en un termini
relativament curt, es començarien les obres.
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels 15 membres assistents.
4.8.- APROVACIÓ DEL REGLAMENT REGULADOR DE LES
D’HABITATGES DE PROTECCIÓ OFICIAL AL MUNICIPI DE TORELLÓ

BASES

D’ADJUDICACIÓ

ACORD:
RELACIÓ DE FETS:
En data 24 d’abril de 2006, el Ple de l’ajuntament en sessió ordinària, va aprovar la
signatura d’un conveni entre la Fundació privada Família i Benestar Social i l’Ajuntament
de Torelló, per a la col·laboració en matèria d’habitatge social
En data 19 de juliol de 2006, es va signar l’esmentat conveni.
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En virtut del conveni signat, la Fundació Família i Benestar Social, es compromet, entre
d’altres, a promoure dos grups de 21 habitatges de protecció oficial, destinats a la venda
per a famílies necessitades a preus assequibles dins l’àmbit territorial del Pla Parcial “El
Castell I” de Torelló; i per altra banda, l’Ajuntament de Torelló s’obliga a fixar uns criteris
per a l’adjudicació d’aquests habitatges.
Davant de la situació econòmica actual, l’Ajuntament ha vist incrementar la demanda
per accedir a un habitatge assequible i, per aquest motiu, es considera adient aprovar un
Reglament regulador de les bases d’Adjudicació dels habitatges de protecció oficial que
promou la Fundació Família i Benestar Social al carrer Mas Torra 26-38 de Torelló, que fixi
els criteris que hauran de reunir els sol·licitants per ser adjudicataris d’un d’aquests
habitatges, amb la finalitat de garantir la màxima transparència i publicitat a tota la
població del municipi.
Vist l’informe de secretaria que obra a l’expedient.
FONAMENTS DE DRET:
PRIMER.- L’aprovació de les ordenances i reglaments municipals és una competència
atribuïda al Ple de la corporació amb caràcter indelegable, a tenor dels articles 22.2.d),
23.2.b) i 49 de la LBRL, i s’aproven per majoria simple, llevat de les que formen part de
plans i dels instruments d’ordenació urbanística i el reglament orgànic de la corporació.
El procediment d’aprovació de les ordenances locals es troba regulat, bàsicament, en els
articles 49 i 70.2 de la LBRL, i desplegat per l’article 178 del Decret Legislatiu 2/2003, pel
qual s’aprova el text refós de la llei municipal i del règim local de Catalunya i els articles
60 a 66 del ROAS. A tenor d’aquests preceptes, una vegada format l’avantprojecte,
l’Ordenança ha de ser aprovada inicialment pel Ple, sotmesa a informació pública i a
audiència dels interessats pel termini mínim de 30 dies, a comptar des de la data de
publicació de l’Anunci al BOP i des de l’endemà de la data de recepció de la
notificació, respectivament, i, en ambdós tràmits, als efectes que s’hi puguin formular
al·legacions i reclamacions.
Si no s’hi presenten reclamacions o al·legacions, l’acord d’aprovació inicial esdevé
definitiu –art. 65.1 in fine del ROAS–; en canvi, quan s’hi presenten reclamacions o
al·legacions, s’han de resoldre de forma raonada en l’acord d’aprovació definitiva –en
aquest supòsit, l’acord d’aprovació definitiva té caràcter preceptiu-; tant si hi ha
reclamacions com si no n’hi ha, les ordenances i els reglaments s’han de publicar en el
BOP, i no entren en vigor fins que se n’hagi publicat completament el text i hagi
transcorregut el termini de quinze dies hàbils que preveu l’article 65.2 de la LBRL.
D’acord amb l’esmentat, vist el dictamen favorable de la comissió informativa de territori i
urbanisme, de promoció econòmica i societat del coneixement, el ple de l’Ajuntament,
per unanimitat dels assistents, acorda:
Primer.- Crear la Comissió de Seguiment i nomenar com a representants de l’Ajuntament
els senyors Miquel Franch, Lluís Bassas, David Forcada, Jordi Casals i la senyora Montse
Ayats, i com a tècnics, el senyor Melcior Manubens i les senyores Roser Pérez i Marta
Carcasona.
Segon.- Aprovar el nou reglament regulador de les Bases d’adjudicació dels habitatges
de protecció oficial al carrer Mas Torra 26-38 del municipi de Torelló.
Tercer.- Exposar al públic durant 30 dies a través d’edictes que s’inseriran al BOP, al
DOGC 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
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al.legacions contra l’acord d’aprovació inicial s’entendrà definitivament adoptat l’acord
fins aleshores provisional.
Quart.- 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.
Cinquè.- Aprovar l’inici de l’expedient per l’adjudicació dels habitatges de protecció
oficial al carrer Mas Torra 26-38 del municipi de Torelló i fer constar que quedarà suspès
l’expedient d’adjudicació en cas que es presentin al·legacions contra el reglament
regulador de les bases d’adjudicació dels habitatges.
Sisè.- Notificar el present acord al Departament d’Urbanisme, a Secretaria i Intervenció
pel seu coneixement i efectes oportuns.
INTERVENCIONS:
SRA. MONTSE AYATS:
Som conscients que el que estem aprovant és el reglament, però aprofitant que parlem
d’aquest tema, nosaltres estem absolutament d’acord amb aquest reglament; hi hem
participat, encara que no tot el que hauríem volgut, pel temps de què es disposava, però
si que ens semblen correctes els criteris que aprovem –no els discutim- però des del nostre
punt de vista, i tenint en compte la situació actual, tant del mercat immobiliari, de les
poques facilitats per part de les entitats financeres per donar suport a les famílies pel que
fa a préstecs i també les economies familiars, això ha canviat molt respecte a quan
vàrem començar a parlar d’aquests habitatges i nosaltres demanaríem que si fos possible
es miressin les possibilitats que en lloc que aquests habitatges siguin de compra –tal com
està plantejar ara- puguin ser de lloguer amb opció de compra, si cal, és a dir, canviar la
fórmula tenint en compte això: que la situació que tenim avui a principis del 2010 no té res
a veure amb quan vàrem començar a parlar d’aquests habitatges.
SR. DAVID FORCADA:
En això, Montse, t’he de donar tota la raó. Jo també penso que la situació actual i els
preus de mòdul d’aquests habitatges estan a uns preus molt semblants als de mercat i,
per tant, hi pot haver dificultats en la sortida, però en aquest cas és la Fundació Família i
benestar social la que els construeix i té la voluntat de fer-los de venda; estan oberts a
aquesta possibilitat, però per això han volgut aprovar aquestes bases una mica de pressa
per veure el grau de demanda que puguin tenir i estan oberts a canviar si comproven
que no té sortida l’opció venda.
També he de dir que a part d’aquests 12 habitatges –han de ser un total de 48, però de
moment, només en fan 12- també hi ha els 17 d’Incasòl, que segurament se solaparan en
el temps o potser sortiran abans que aquests 12. Aquests 17 d’Incasòl també estem
estudiant la possibilitat que ja de partida, no siguin tots de venda, si no que hi hagi venda
i lloguer amb opció de compra.
SR. JORDI CASALS:
Arran del que ha comentat la Montse i de la resposta, per mantenir el relat que hem
mantingut Esquerra Republicana en l’àmbit de l’habitatge de promoció pública, si fos el
cas que pogués passar de compra a lloguer, nosaltres ho celebraríem, perquè era
l’aporta que vàrem fer en el seu moment. Segurament aquesta promoció serà molt més
complicada i la d’Incasòl, que només fos de lloguer i sense opció de compra, però això ja
són figues d’altre paner i estem expectants per veure com acabarà tot plegat.
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VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels 15 membres assistents.

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

CONTINGUT

Departament

EXP 154/10

16/03/2010 CONCESSIÓ PLACA DE GUAL

Urbanisme

EXP 155/10

16/03/2010 CONCESSIÓ PLACA DE GUAL

Urbanisme

88/125/2010

16/03/2010 LLICÈNCIA D'OBRES

Urbanisme

2/10-i

16/03/2010 IMPULS INNÒCUA

Activitats

87/10

16/03/2010 LLICÈNCIA D'OBRES

Urbanisme

16/03/2010 CONCESSIÓ NÍNXOL NÚM. 2326 2A. PART Secretaria
NOVA
16/03/2010 SOL·LICITUD D'AJUTS ECONÒMICS

Benestar
Social

16/03/2010 SOL·LICITUD D'AJUTS ECONÒMICS

Benestar
Social

EXP 132/10

16/03/2010 CONCESSIÓ PLACA DE GUAL

Urbanisme

36/2010 RRHH

15/03/2010 PERMÍS DE PATERNITAT

RRHH

AD-9/2010

15/03/2010 AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE DESPESES

TCC

15/03/2010 AUTORITZACIÓ
PAVELLÓ

AD-8/2010

15/03/2010 AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE DESPESES

Intervenció

26/2009 RH

11/03/2010 MODIFICACIÓ DE L’HORARI LABORAL.

RRHH

140/10

11/03/2010 PRÒRROGA LLICÈNCIA D'OBRES

Urbanisme

99/2010

11/03/2010 LLICÈNCIA 1A OCUPACIÓ

Urbanisme

67/2010

11/03/2010 LLICÈNCIA 1A OCUPACIÓ

Urbanisme

2006/126

11/03/2010 SOL·LICITUD
RENOVACIÓ
TARGETA Benestar
D'APARCAMENT PER A PERSONES AMB Social
MOBILITAT REDUÏDA

AD-7/2010

11/03/2010 AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE DESPESES

IES

CIRVIANUM

Intervenció

ÚS Esports pavelló

Intervenció

10/03/2010 APROVACIÓ BAIXA AUTORITZACIÓ I Contractació
DISPOSICIÓ
DE
DESPESA
SUBMINISTRAMENT DE JARDINERES
LIQUIDACIÓ
EXERCICI 2008

10/03/2010 APROVACIÓ
EXPEDIENT
PRESSUPOST ANY 2008

LIQUIDACIÓ Intervenció

2003/88

10/03/2010 RENOVACIÓ
TARGETA
D'APARCAMENT

25/2010 Diversos

09/03/2010 MODIFICACIÓ ADSCRIPCIÓ INSPECTOR RRHH
D'OBRES I TRIBUTS

24/2010 Diversos

09/03/2010 ADSCRIPCIÓ DE LA UNITAT DE RECEPCIÓ RRHH

PROVISIONAL Benestar
Social
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Expedient

Data

CONTINGUT

Departament

AL DEPARTAMENT DE SECRETARIA
147/10

09/03/2010 LLICÈNCIA D'OBRES

Urbanisme

149/10

09/03/2010 PRÒRROGA LLICÈNCIA D'OBRES

Urbanisme

09/03/2010 MODIFICAR CONTRACTE SERVEI DE Secretaria
NETEJA DEPENDÈNCIES PROTECCIÓ CIVIL
Espai Fluvial

09/03/2010 APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE Urbanisme
ESPAI FLUVIAL MATABOSCH

Can Bassas

09/03/2010 APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE Urbanisme
ESPAI PROTEGIT CANAL DE CAN BASSAS
08/03/2010 AUTORITZACIÓ PER TANCAR L'ACCÉS AL Policia Local
CARRER
EN
EL
PERÍODE
D'ENTRADA/SORTIDA ESCOLA

ART / ALC

08/03/2010 DESCONVOCATÒRIA DE LA JUNTA DE Alcaldia
GOVERN LOCAL
08/03/2010 CONCESSIÓ NÍNXOL NÚM. 2325 1A. PART Secretaria
NOVA

11.1/10

08/03/2010 PERSONES JURÍDIQUES

Policia Local

11/10

08/03/2010 PROPOSTA SANCIÓ

Policia Local

15/10

08/03/2010 DENEGAR

Policia Local

16/10

08/03/2010 DENEGAR

Policia Local

17/10

08/03/2010 DENEGAR

Policia Local

2008/91

08/03/2010 SOL·LICITUD DE TRANSPORT ADAPTAT

Benestar
Social

128/10

05/03/2010 PRÒRROGA LLICÈNCIA D'OBRES

Urbanisme

1998/122

05/03/2010 SOL·LICITUD TRANSPORT ADAPTAT

Benestar
Social

34/2010 RH

05/03/2010 SUBSTITUCIÓ
INTERVENTORA
PATRONAT MUNICIPAL DE LA RADIO

35/2010 RRHH

05/03/2010 SUBSTITUCIÓ
INTERVENTORA
DEL RRHH
PATRONAT
MUNICIPAL
DEL
TEATRE
CIRVIANUM
DURANT
PERÍODE
DE
VACANCES

P090062910

04/03/2010 DENEGAR

Policia Local

P090055619

04/03/2010 DENEGAR

Policia Local

P090132040

04/03/2010 DENEGAR

Policia Local

P090110088

04/03/2010 ANUL·LAR

Policia Local

DEL RRHH

04/03/2010 EXECUCIÓ SUBSIDIÀRIA FINCA CARRER Secretaria
SANT JOSEP NÚM 17
04/03/2010 INCOACIÓ EXECUCIÓ SUBSIDIÀRIA NETEJA Secretaria
SOLAR CALL DE LA TORRENTERA
090029281

04/03/2010 DENEGAR

Policia Local

P100137496

04/03/2010 ANUL·LAR

Policia Local

0600016658

04/03/2010 ANUL·LAR

Policia Local

2009-321

04/03/2010 SOL·LICITUD
DE
LA
TARGETA Benestar
D'APARCAMENT
INDIVIDUAL
PER
A Social
PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA

ART / ALC / 011/10

03/03/2010 DENEGACIÓ
DE
LA
MODIFICACIÓ Alcaldia
D'HORARIS DE LA PISCINA COBERTA
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Expedient

Data

CONTINGUT

Departament

09-11 RN

03/03/2010 DECRET 2 BAIXA PER RN NOVEMBRE-09

Recepció
Espona

FRACCIONAMENT
IIVTNU

03/03/2010 CONCESSIÓ FRACCIONAMENT IIVTNU

Intervenció

ART / RI / 013/10

03/03/2010 RESPONSABILITAT PATRIMONIAL

Règim Intern

33/2010-RRHH

03/03/2010 ASSIGNACIÓ TASQUES
PATRIMONI AL SICALWIN

INTRODUCCIÓ RRHH

02/03/2010 SOL·LICITUD D'AJUT ECONÒMIC

Benestar
Social

09-12 BAIXA RN

02/03/2010 DECRET BAIXA INSCRIPCIÓ AL PADRÓ PER Recepció
NO RENOVAR DESEMBRE-09
Espona

09-12-29 Nartey

02/03/2010 DECRET RESOLUCIÓ DE BAIXA D’OFICI SR. Recepció
NARTEY C. PUIGDASSALIT, 23 4-3
Espona

09-12-04
Belmamoun

02/03/2010 DECRET RESOLUCIÓ DE BAIXA OFICI SR. Recepció
BELMAMOUN C. GES D'AVALL, 30 1ER
Espona

09-12-01 GarciaFlores

02/03/2010 DECRET RESOLUCIÓ DE BAIXA OFICI SR. Recepció
RAFAEL GARCÍA I LORENA FLORES C. Espona
CONGOST,15 D 3-2

09-11-26 PatchrouBounou

02/03/2010 DECRET RESOLUCIÓ DE BAIXA OFICI SRS. Recepció
RAFIKA PATCHROU I HAFID BOUNOU C. Espona
INDUSTRIA, 37 2-2

09-11-24 Garvizu

02/03/2010 DECRET RESOLUCIÓ DE BAIXA OFICI SRS. Recepció
GARVIZU C. ESTUDIS, 13 3-1
Espona

09-11-23 Levin
Rodríguez

02/03/2010 DECRET RESOLUCIÓ DE BAIXA OFICI SR. Recepció
LEVIN ONAN RODRÍGUEZ C. CABRERA, 47 Espona
BX.

09-09-10 Ballaa

02/03/2010 DECRET RESOLUCIÓ DE BAIXA OFICI SR. Recepció
AZZADDIN BALLAA C. DAMIANS, 94 BX-1A. Espona

6/2010 div

01/03/2010 AUTORITZACIÓ ACTIVITATS FORMATIVES

RRHH

01/03/2010 CANVI TITULARITAT NÍNXOL NÚM. 185 2A. Secretaria
EST
2010/12

01/03/2010 SOL·LICITUD DE TRANSPORT ADAPTAT

Benestar
Social

10/10

01/03/2010 PROPOSTA SANCIÓ

Policia Local

10.1/10

01/03/2010 PERSONES JURÍDIQUES

Policia Local

13/10

01/03/2010 DENEGAR

Policia Local

14/10

01/03/2010 ANUL·LAR

Policia Local

AD/-17/2009

26/02/2010 BAIXA AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE Intervenció
DESPESES

101/10

26/02/2010 LLICÈNCIA D'OBRES

ART / ALC / 009/10

26/02/2010 DELEGACIÓ CELEBRACIÓ CERIMÒNIA DE Alcaldia
CASAMENT CIVIL

ART / ALC

26/02/2010 ACCEPTACIÓ
DEL
DOCUMENT
DE Alcaldia
DESENVOLUPAMENT DEL CONVENI MARC
ENTRE DIPUTACIÓ I AJUNTAMENT PER AL
PLA DE BARRIS

2008/204

26/02/2010 SOL·LICITUD
RENOVACIÓ
PROVISIONAL D'APARCAMENT

23/2010-Diversos

26/02/2010 INTEGRACIÓ I ADSCRIPCIÓ DEL PERSONAL RRHH

Urbanisme

TARGETA Benestar
Social
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Expedient

Data

CONTINGUT

Departament

DE GESTIOMAT, SL.
11/2010 RH

26/02/2010 DENEGACIÓ REINGRÉS AL COS POLICIA RRHH
LOCAL DE TORELLÓ

115/2010

25/02/2010 LLICÈNCIA DE PRIMERA OCUPACIÓ

Urbanisme

MS BXP

25/02/2010 MERCAT SETMANAL BAIXA PARADA 52

Urbanisme

26/09-II,1

25/02/2010 PRORROGA
DOCUMENTACIÓ

MS BXP

25/02/2010 MERCAT SETMANAL BAIXA PARADA 25

Urbanisme

3/2010

25/02/2010 LLICÈNCIA ACCÉS OBRA

Urbanisme

15/08-III

25/02/2010 CANVI TITULAR

Activitats

10/09-III

25/02/2010 CANVI TITULARITAT

Activitats

117/20

25/02/2010 PRORROGA LLICÈNCIA D'OBRES

Urbanisme

MS MM

25/02/2010 MERCAT SETMANAL MODIFICACIÓ METRES Urbanisme
PARADA 62

02/08-i

24/02/2010 DENEGAR CANVI TITULAR

Activitats

05/2010

24/02/2010 40È APLEC DE TARDOR

Joventut

ADEQUACIÓ
CENTRE TORNERIA
(4a. FASE)

24/02/2010 APROVAR LA CERTIFICACIÓ NÚM. 4 OBRA Intervenció
"ADEQUACIÓ DE LA PLANTA BAIXA I PART
DE LA PLANTA PRIMERA DEL CENTRE DE
DINAMITZACIÓ DE LA TORNERIA DE FUSTA
DE LA VALL DEL GES (4A. FASE)"

ART / RI / 031/09

24/02/2010 RESPONSABILITAT PATRIMONIAL

1998/97

24/02/2010 SOL·LICITUD
DE
LA
TARGETA Benestar
D'APARCAMENT
INDIVIDUAL
PER
A Social
PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA

1998/97

24/02/2010 SOL·LICITUD
DE
LA
TARGETA Benestar
D'APARCAMENT
INDIVIDUAL
PER
A Social
PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA

29/2010-RRHH

23/02/2010 ATORGAR LLICÈNCIA PER
PROPIS SENSE RETRIBUCIÓ.

31/05-i

23/02/2010 RENUNCIA ADEQUACIÓ

1999/79

23/02/2010 SOL·LICITUD DEL SERVEI DE TRANSPORT Benestar
ADAPTAT
Social

8/10

23/02/2010 PROPOSTA SANCIÓ

Policia Local

8.1/10

23/02/2010 PERSONES JURÍDIQUES

Policia Local

9/10

23/02/2010 PROPOSTA SANCIÓ

Policia Local

9.1/10

23/02/2010 PERSONES JURÍDIQUES

Policia Local

13/08-i

23/02/2010 DESISTIMENT

Activitats

PJ-1

23/02/2010 APROVAR
PAGAMENT
11/01/2010

PJ-2

23/02/2010 APROVAR PAGAMENT A JUSTIFICAR Intervenció
D'AJUT A FAMÍLIES A RATIFICAR PER LA JGL
DE L'1/03/2010

9/09-i

24/02/2010 DESISTIMENT CANVI TITULAR

Activitats

23/02/2010 SOL·LICITUD AJUT ECONÒMIC

Benestar
Social

102/2009 RH

23/02/2010 CONTESTANT

RELACIÓ
"AJUT A

PETICIÓ

COMPLETAR Activitats

Règim Intern

ASSUMPTES RRHH
Activitats

JUSTIFICANTS Intervenció
FAMÍLIES" JGL

COBRAMENT RRHH
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Expedient

Data

CONTINGUT

Departament

MILLORA VOLUNTÀRIA IT
29/2010-RRHH

23/02/2010 ATORGAMENT
LLICÈNCIA
PROPIS SENSE RETRIBUCIÓ

ASSUMPTES RRHH

10-02-22 Balde

22/02/2010 DECRET INCOAR BAIXA OFICI SR. OUMAR Recepció
BALDE
Espona

9/99-A

22/02/2010 DESISTIMENT

Activitats

23/05-II,2

22/02/2010 RENUNCIA ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ

Activitats

118/10

22/02/2010 DESISTIMENT MÀQUINA DISPENSADORA DE Activitats
LLET
19/02/2010 CANVI TITULARITAT NÍNXOL NÚM. 646 5A. Secretaria
OEST
19/02/2010 CANVI TITULARITAT NÍNXOL NÚM. 737 2A. Secretaria
EST

1/2010

19/02/2010 NÒMINA. APROVACIÓ FACTORS DE RRHH
L’ESPECÍFIC A LA NÒMINA MES DE FEBRER
DE 2010

2/2010

19/02/2010 NÒMINA.
APROVACIÓ
GRATIFICACIONS
I
HORES
NÒMINA FEBRER 2010

3/2010

19/02/2010 NÒMINA. ASSIGNACIÓ COMPLEMENT DE RRHH
PRODUCTIVITAT
ABSENTISME
POLICIA
LOCAL NÒMINA FEBRER

AIGUA-B/07

19/02/2010 CONCESSIÓ INCREMENT 1ER. TRAM TAXA Intervenció
AIGUA POTABLE

21/03-III

19/02/2010 DESISTIMENT SOL·LICITUD

1/2010-Selecció

19/02/2010 APROVAR BASES I
PLAÇA DE CAPORAL

108/10

18/02/2010 PRORROGA LLICÈNCIA D'OBRES

Exp. 73/2010

18/02/2010 ESTUDI VOLUMÈTRIC CARRER LLUÇANÈS, Urbanisme
23

25/2010 RH

18/02/2010 NÒMINA. RECONEIXEMENT DE SERVEIS RRHH
PREVIS

698/09

18/02/2010 LLICÈNCIA D'OBRES

18/2010 RH

18/02/2010 NÒMINA. ARRANJAMENT ERRORS FACTOR RRHH
ESPECÍFIC. NÒMINA GENER 2010

19/2010 RH

18/02/2010 NÒMINA. ARRANJAMENT ERRORS FACTOR RRHH
ESPECÍFIC. NÒMINA GENER 2010

04/2010

18/02/2010 COLLA SARDANISTA DE TORELLÓ 41 APLEC Joventut
MAIG

10-02-10 SamsonTismanar i altres

17/02/2010 DECRET RESOLUCIÓ DE
DEIXAR SENSE EFECTES

10-02-17 Prados

17/02/2010 DECRET INCOAR EXP. BAIXA OFICI SR. Recepció
ANTONIO PRADOS C. INDUSTRIA, 37 4-2
Espona

10-02-17 Hafid

17/02/2010 DECRET INCOAR EXP. BAIXA OFICI SR. Recepció
ADNANE HAFID C. PUIG AGUT, 22 3-A
Espona

2003/160

17/02/2010 SOL·LICITUD TARGETA D'APARCAMENT PER Benestar
A PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA
Social

1998/97

17/02/2010 SOL·LICITUD TARGETA D'APARCAMENT PER Benestar
A PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA
Social

DE RRHH
EXTRES.

Activitats
CONVOCATÒRIA RRHH
Urbanisme

Urbanisme

BAIXA

OFICI Recepció
Espona
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Expedient

Data

CONTINGUT

Departament

AD-6/2010

17/02/2010 AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE DESPESES

08/2010-Diversos

16/02/2010 REGULARITZACIÓ ERROR PRODUCTIVITAT RRHH
(TRIENNIS)

Intervenció

09-12-29 Wu-Ben Ji-Ji 16/02/2010 DECRET DEIXAR SENSE EFECTES BAIXA Recepció
OFICI SRA. MEIFEN WU C. PINS, 3-B 3-1
Espona
16/02/2010 SOL·LICITUD D'AJUTS ECONÒMICS

Benestar
Social

49/01-II,1

16/02/2010 REQUERIMENT

Activitats

EXP 94/10

16/02/2010 CONCESSIÓ PLACA DE GUAL

Urbanisme

AD-6/2010

16/02/2010 AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE DESPESES

Intervenció

ORGT T/10053803

16/02/2010 DISPENSAR
DE
L'APORTACIÓ
DE Intervenció
GARANTIA PER RESPONDRE DEL DEUTE DE
L'IMPOST
SOBRE
CONSTRUCCIONS,
INSTAL·LACIONS I OBRES S/EXP. D'OBRES
336/2003.

EXP 89/10

16/02/2010 CONCESSIÓ PLACA DE GUAL

Urbanisme

HABITATGES
16/02/2010 APROVAR LA CERTIFICACIÓ NÚM. 5 OBRA Intervenció
BAIXADA DE L'ARXIU,
"REFORMA INTERIOR DE 3 HABITATGES I
1
ELEMENTS COMUNS DE L'EDIFICI DE LA
BAIXADA DE L'ARXIU, 1"
86/10

16/02/2010 LLICÈNCIA D'OBRES

Urbanisme

ART / RI / 008/10

15/02/2010 DANYS AL MOBILIARI URBÀ

Règim Intern

31/07-III

15/02/2010 PRORROGA SOL·LICITUD CONTROL

Activitats

15/02/2010 INSCRIURE AL REGISTRE DE PARELLES DE FET Secretaria
117/2009

12/02/2010 LLICÈNCIA 1A OCUPACIÓ

Urbanisme

LOCAL D'ENTITATS
PLAÇA NOVA, 11

11/02/2010 APROVAR LA CERTIFICACIÓ NÚM. 9 OBRA Intervenció
"PROJECTE DE REFORMA EDIFICI PLAÇA
NOVA, 11 COM A EQUIPAMENT PÚBLIC
PER A LOCAL D'ENTITATS

LLAR D'INFANTS LA
CABANYA

11/02/2010 APROVAR LA CERTIFICACIÓ NÚM. 12 Intervenció
OBRA "CONSTRUCCIÓ D'UNA LLAR
D'INFANTS A LA ZONA DE LA CABANYA"

26/07-i

11/02/2010 DESISTIMENT

1998/122

10/02/2010 OL.
TARGETA
D’APARCAMENT

93/10

10/02/2010 LLICÈNCIA D'OBRES

Urbanisme

610/09

10/02/2010 DESISTIMENT CCU

Activitats

v/p taules i cadires

09/02/2010 DESESTIMAR RECURS CANVI IMPORT TAXA Activitats

11/2010

12/01/2010 RENÚNCIA
582/09

Activitats

LLICÈNCIA

PROVISIONAL B. Social

D’OBRES

EXP. S. Tècnics

01/02/2010 ESTABLIR SERVEI PÚBLIC DE SANEJAMENT
30/01/2010 INICI EXP. LIQUIDACIÓ
EXERCICI 2008

Secretaria

PRESSUPOST Intervenció

30/12/2009 APROVACIÓ CERTIFICACIÓ FINAL OBRES Contractació
APARCAMENT EN SUPERFÍCIE "LA VITRI"
F/2009/219

30/12/2009 RECONEIXEMENT
F/2009/219

D'OBLIGACIONS Intervenció

F/2009/225

30/12/2009 RECONEIXEMENT

D'OBLIGACIONS Intervenció
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Expedient

Data

CONTINGUT

Departament

F/2009/225
F/2009/224

30/12/2009 RECONEIXEMENT
F/2009/224

D'OBLIGACIONS Intervenció

F/2009/226

30/12/2009 RECONEIXEMENT
F/2009/226

D'OBLIGACIONS Intervenció

F/2009/233

30/12/2009 RECONEIXEMENT
F/2009/233

D'OBLIGACIONS Intervenció

P/2009/191

30/12/2009 ORDRE DE PAGAMENT P/2009/191

Intervenció

30/12/2009 APROVACIÓ
CERTIFICACIÓ
FINAL Contractació
CONTRACTE
OBRES
"PROJECTE
ENDERROCAMENT
I
APARCAMENT
SUPERFÍCIE EL SINDICAT"
P/2009/190

30/12/2009 ORDRE DE PAGAMENT P/2009/190

Intervenció

P/2009/189

30/12/2009 ORDRE DE PAGAMENT P/2009/189

Intervenció

P/2009/187

30/12/2009 ORDRE DE PAGAMENT P/2009/187

Intervenció

28/2009

30/12/2009 INICI EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE Intervenció
CRÈDITS NÚM. 28/2009

F/2009/234

30/12/2009 OBLIGACIONS RECONEGUDES F/2009/234 Intervenció

F/2009/229

30/12/2009 OBLIGACIONS RECONEGUDES F/2009/229 Intervenció

F/2009/228

30/12/2009 RECONEIXEMENT
F/2009/228

D'OBLIGACIONS Intervenció

F/2009/231

30/12/2009 RECONEIXEMENT
F/2009/231

D'OBLIGACIONS Intervenció

F/2009/221

30/12/2009 RECONEIXEMENT
F/2009/221

D'OBLIGACIONS Intervenció

A/2009/17

30/12/2009 RECONEIXEMENT
A/2009/17

F/2009/222

30/12/2009 RECONEIXEMENT
F/2009/222

28/2009

30/12/2009 APROVACIÓ
MODIFICACIÓ
PRESSUPOST
NÚM.
28/2009,
TRANSFERÈNCIES DE CRÈDITS

DE Intervenció
PER

P/2009/192

30/12/2009 ORDRE DE PAGAMENT P/2009/192

Intervenció

A/2009/44

30/12/2009 BAIXA RECONEIXEMENT
A/2009/44

F/2009/227

30/12/2009 RECONEIXEMENT
F/2009/227

D'OBLIGACIONS Intervenció

F/2009/230

30/12/2009 RECONEIXEMENT
F/2009/230

OBLIGACIONS Intervenció

F/2009/232

30/12/2009 RECONEIXEMENT
F/2009/232

D'OBLIGACIONS Intervenció

F/2009/237

30/12/2009 RECONEIXEMENT
F/2009/237

D'OBLIGACIONS Intervenció

29/2009

30/12/2009 APROVAR EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE Intervenció
PRESSUPOST
NÚM.
29/2009,
PER
INCORPORACIÓ DE ROMANENTS DE
L'EXERCICI 2008.

710/09

18/12/2009 PRORROGA LLICÈNCIA D'OBRES

BAIXA

OBLIGACIONS Intervenció
OBLIGACIONS Intervenció

OBLIGACIONS Intervenció

Urbanisme
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El Ple de l’Ajuntament és dóna per assabentat dels decrets relacionats a la taula
precedent.
5.2 DONAR COMPTE DE LES ACTES DE LA JUNTA DE GOVERN
5.1.1 Sessió ordinària del dia 1 de març de 2010
5.1.2 Sessió ordinària del dia 15 de març de 2010
5.1.3 Sessió ordinària del dia 22 de març de 2010
El Ple de l’Ajuntament és dóna per assabentat de les actes de la Junta de Govern Local
del mes de març de 2010.
5.3 DONAR COMPTE DE DECRETS DE L’ALCALDIA DIVERSOS
5.3.1 Resolució del 30 de desembre de 2009.
Modificació de crèdits núm. 28/2009.
Consignació de despeses amb crèdits en baixa
Partida inicial

Nom

Consignació
inicial

Proposta de
baixa

Consignació
definitiva

101-451-2130013 Manteniment
calefacció
biblioteca i arxiu

2.000,00 €

184,00 €

1.816,00 €

102-452-2130002 Manteniment
maquinària.
Esports

9.459,99 €

350,35 €

9.109,64 €

862,53 €

106,23 €

756,30 €

102-452-2200000 Material fungible
d’oficina. Esports

1.636,97 €

195,22 €

1.441,75 €

102-452-2220000 Comunicacions
telefòniques.
Esports

5.161,43 €

1.569,22 €

3.592,21 €

189,63 €

24,09 €

165,54 €

102-452-2270009 Neteja pavelló
esportiu

3.789,92 €

1.511,50 €

2.278,42 €

102-452-2270603 Monitors
esportius

3.173,98 €

209,98 €

2.964,00 €

108-422-2020001 Lloguer edifici
Llar d’Infants
Blancaneus

6.154,05 €

173,65 €

5.980,40 €

108-422-2120000 Manteniment
edificis.
Educació

11.907,64 €

468,19 €

11.439,45 €

102-452-2150101 Manteniment
mobiliari i estris.
Esports

102-45222300000

Missatgeria.
Esports
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108-422-2130101 Manteniment
calefacció.
Educació

3.010,84 €

1.055,37 €

1.955,47 €

108-422-2130204 Manteniment
maquinària.
Educació

73,66 €

73,66 €

0,00 €

108-422-2140001 Reparació
vehicle.
Educació

285,19 €

111,19 €

174,00 €

108-422-2200000 Material fungible
d’oficina.
Educació

762,20 €

38,24 €

723,96 €

108-422-2200100 Premsa, revistes,
llibres,..
Educació

211,36 €

68,86 €

142,50 €

108-422-2210301 Subministrament
combustible
vehicles.
Educació

823,26

26,21 €

797,05 €

108-422-2240002 Assegurança
vehicle.
Educació

537,23 €

13,73 €

523,50 €

108-422-2240003 Responsabilitat
Civil Llar
d’Infants
Blancaneus

250,00 €

111,71 €

138,29 €

9.248,95 €

71,89 €

9.177,06 €

2.721,45

402,63 €

2.318,82 €

108-422-2260800 Activitats.
Educació
209-222-2200200 Material
informàtic no
inventariable.
Seguretat
ciutadana
Total baixes de crèdits: ...

6.765,92 €

Consignació de despeses amb crèdits en alta
Partida inicial

Nom

Consignació
inicial

Proposta d’alta

Consignació
definitiva

101-451-2220000 Comunicacions
telefòniques de
cultura

2.500,00 €

184,00 €

2.684,00 €

102-452-2210000 Subministrament
electricitat
instal·lacions
esportives

30.454,76 €

851,19 €

31.305,95 €

102-452-2210100 Cànon aigua
instal·lacions
esportives

19.158,10 €

1.897,08 €

21.055,18 €
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102-452-2210101 Cànon aigua
locals C.
Artesans

178,76 €

18,68 €

197,44 €

102-452-2210301 Subministrament
combustible
vehicles i
maquinària.
Esports

699,75 €

363,20 €

1.062,95 €

102-452-2210303 Subministrament
de gas de
calefacció.
Esports

38.601,49 €

836,44 €

39.437,93 €

108-422-2210000 Subministrament
electricitat
edificis
educació

24.010,67 €

5,51 €

24.016,18 €

108-422-2210100 Cànon aigua
edificis
educació

1.097,32 €

688,64 €

1.785,96 €

108-422-2220000 Comunicacions
telefòniques.
Educació

6.823,28 €

588,36 €

7.411,64 €

126.987,17 €

930,19 €

127.917,36 €

9.249,20 €

385,13 €

9.634,33 €

43,48 €

17,50 €

25,98 €

108-422-2270009 Servei neteja
escoles
públiques
209-222-2220000 Comunicacions
telefòniques.
Seguretat
ciutadana
209-222-2230000 Missatgeria.
Seguretat
ciutadana
Totals altes de crèdits: ...

6.765,92 €

El Ple de l’Ajuntament és dóna per assabentat del decret transcrit més amunt.
5.3.2 Resolució del 30 de desembre de 2009.
Modificació de crèdits núm. 29/2009.
Primer.- APROVAR l’expedient de modificació de crèdit núm. 29/2009, per incorporació
de romanents de crèdit del pressupost de despeses de l’exercici anterior en l’estat de
despeses del pressupost de 2009, i així queden fixades les partides de despeses de la
forma següent:
A)

Crèdits que emparen projectes finançats amb ingressos afectats:

PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA
Codi
Denominació
101-451-6230000
Maquinària, instal·lacions i

IMPORT A INCORPORAR
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2008/2/101/1/1
101-451-6250000
2005/2/101/3/1
101-451-6250000
2008/2/101/3/1
102-452-6220000
2007/2/102/3
102-452-6320000
2008/2/102/4/1
108-422-6220000
2007/2/108/1/1
108-422-6220000
2008/2/108/1
108-422-6250000
2008/2/108/2/1
204-422-6250000
2008/2/204/1/1
204-533-6100000
2008/2/204/2/1
204-533-6100001
2008/2/204/3/1
207-451-7100000
2007/2/207/1/1
208-121-6250000
2008/2/208/1/1
208-121-6260000
2008/2/208/2/1
209-222-6250000
2008/2/209/1/1
301-432-6010000
2006/2/301/1/1
301-432-6010002
2008/2/301/2/1
301-432-6010004
2008/2/301/3/1
301-432-6010005
2008/2/301/4/1
301-432-6010008
2005/2/301/1/1
301-432-6010009
2005/2/301/3/1
301-432-6010010
2006/4/301/3/1
301-432-6110002
2004/2/301/5/1
301-432-6220000
2008/2/301/9/1
301-432-6220001
2006/2/301/11/1
301-432-6270001
2006/2/301/15/1
301-432-6270001
2008/2/301/16/1
301-432-6320001

utillatge del Teatre
Infraestructures culturals
Mobiliari i estris. Cultura
Piscina coberta Mpal.
Millora instal·lacions esportives
Construcció llar d’infants,
Construcció Llar d’Infants “La
Cabanya”, 1a. plurianualitat
Mobiliari i estris escoles públiques
Mobiliari i estris Centre de
Formació
Rehabilitació riba riu Ter
Pla d’intervenció en entorns a
protegir
Aportació inversions Patronat
Ràdio Municipal
Mobiliari i estris serveis generals
Equips per a processos
d’informació serveis generals
Mobiliari i estris seguretat
ciutadana
Urbanització C. Giravolt, Sau,
Joan Deordal i Puigdassalit
Expropiació Anodizados Torelló
Projecte d’obres C. Giravolt, C.
Sau, C. Joan Deordal i C.
Puigdassalit
Aparcaments municipals

51.999,90 €
719,20 €
3.276,79 €
1.287.226,19 €
17,52 €
48.536,87 €
1.148.492,07 €
6,57 €
3.849,47 €
45.860,42 €
3.623,75 €
6.000,00 €
20.804,15 €
7.923,13 €
1,59 €
514.542,74 €
151.456,49 €
29.332,59 €
191.004,54 €

Urbanització Plaça dels Torners
827,79 €
Escultura Plaça de la Sardana
164,00 €
Projecte Plaça Nova
28.830,00 €
Millora clavegueram
4.983,82 €
Projecte museogràfic i museològic
Museu de la Torneria
Sala d’art i tallers pedagògics

241.603,64 €
41.727,12 €

Pla director del clavegueram
47.000,00 €
Redacció projectes urbanístics
72.837,85 €
Adequació equipaments per
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2004/2/301/8/1
301-432-6320001
2008/2/301/13/1
301-432-6320002
2008/2/301/14/1
301-432-7240000
2002/2/301/13/1
306-323-6230000
2008/2/306/1/1
306-435-6100000
2005/2/306/3/1
306-435-6100000
2008/2/306/4/1
306-441-6330000
2007/2/306/17/1
306-441-6330000
2008/2/306/6/1
306-511-6010000
2008/2/306/8/1
306-511-6010001
2007/2/306/9/1
306-511-6010001
2008/2/306/9/1
306-511-6110000
2008/2/306/10/1
306-511-6110001
2008/2/306/11/1
306-511-6110003
2004/2/306/13/1
306-511-6110003
2008/2/306/13/1
306-511-6230000
2006/2/306/14/1
306-511-6230000
2008/2/306/14/1
306-622-6320000
2004/2/306/17/1

entitats
Adequació diferents edificis
municipals
Adequació edifici Centre de
Formació
Renfe, pas vianants estació FFCC
Maquinària i eines Taller
d’Ocupació
Adequació jardins i parcs
municipals
Adequació jardins i parcs
municipals
Millora xarxa abastament aigua
potable
Millora xarxa abastament d’aigua
Infraestructures i equipaments
població
Senyalització semafòrica,
geogràfica i mobilitat
Senyalització semafòrica,
geogràfica i mobilitat
Pla d’accessibilitat i millora
d’espais urbans
Reposició del ferm de carrers i
places
Adequació pàrquing C. Sant
Josep
Neteja i guarnit de talussos carrer
Camprodon
Maquinària i eines obres i serveis
Maquinària i eines d’obres i serveis
Millores Mercat Municipal

Totals romanents de crèdit:
B)

1.183,08 €
5.023,19 €
52.260,00 €
64.853,00 €
1.867,05 €
120,64 €
29.417,96 €
6.760,00 €
100.977,00 €
1,57 €
1.922,71 €
5.466,69 €
88.938,87 €
116,92 €
4.749,50 €
16.725,91 €
162,66 €
26.000,00 €
2.040,51 €
4.361.235,46 €

Recursos financers per a la incorporació de romanents de crèdit:

RECURSOS FINANCERS
1. Romanent de tresoreria afectat
2. Compromisos d’ingressos
3. Romanent de tresoreria general
Totals recursos financers:

IMPORT
903.395,61 €
3.348.314,86 €
109.524,99 €
4.361.235,46 €

Així queda anivellat el pressupost.
Segon.- Per ser aquesta resolució executiva, la intervenció municipal l’ha de
comptabilitzar.
El Ple de l’Ajuntament és dóna per assabentat del decret transcrit més amunt.
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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 3-10, 4-10 i 5-10, que s’han emès per la Intervenció de fons municipal, vist
el Decret de l’Alcaldia del 19 de gener de 2010, la relació de llocs de treball per a
l’exercici 2010, aprovada pel Ple de l’Ajuntament del dia 25 de gener de 2010 i la
Resolució de l’Alcaldia del 16 de febrer de 2010, respectivament, i que es van adjuntar a
l’ordre de pagament núm. P/2010-17 de 24 de febrer de 2010, en la que consten incloses
les nòmines del personal d’aquesta Corporació del mes de febrer de 2010.
El Ple de l’Ajuntament és dóna per assabentat les notes de reparament transcrites més
amunt.

6/ MOCIONS I PROPOSTES D’URGÈNCIA:
INTERVENCIONS:
SRA. MONTSE AYATS:
Només és un problema de partida, oi? La urgència a què respon?
SR. PERE GALOBARDES:
Més que tot és, perquè dins de la política que portem impulsant des de l’Ajuntament en
els darrers anys en què, per buscar una major eficiència en la gestió dels serveis públics,
enguany es farà un primer pas per l’externalització de la gestió del servei de la piscina
d’estiu, de manera que la nostra intenció i el que ens agradaria és que una empresa
portés la gestió de la piscina d’estiu; això que és fàcil de dir, és molt complex de fer.
Això és un primer pas en aquest sentit. A nosaltres ens agradaria que pogués ser el mateix
concessionari que la piscina, però també som conscients que l’estat actual de les piscines
d’estiu difícilment permet fer una avaluació tècnica i de gestió suficientment correcte per
poder fer un pas definitiu.
Per tant, el que es proposarà aquest any és que la gestió la comenci a fer una empresa;
farem el concurs aviat i la proposta és traspassar els costos que teníem previstos al
pressupost en matèria de recursos humans, a aquesta empresa i els ingressos seguiran
essent tots per a l’Ajuntament de Torelló.
Enguany, el que es proposa és un mix entre les dues coses per seguir la mateixa línia en la
piscina, que ja tenim en altres serveis.
SRA. MONTSE AYATS:
Des del nostre grup ens abstindrem tant en la urgència com en la proposta, perquè ens
sembla que no s’ha valorat i planificat prou bé i no ens sembla una manera de resoldre
aquest tema ara, amb aquesta celeritat.
SR. JORDI CASALS:
Nosaltres també creiem que aquest és un tema que n’hauríem de parlar bastant a fons i
haver tingut el temps per haver-ho pogut parlar anteriorment i després poder-ho parlar
amb qui s’ha de parlar, amb el grup, i per això també ens abstindrem en la urgència.
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VOTACIÓ DE LA URGÈNCIA:
La urgència de la proposta s’aprova per majoria absoluta del nombre legal de membres
de la Corporació, atenent al resultat que s’especifica a continuació:
Vots favorables: 11, dels regidors i regidores dels grups municipals del PSC-PM i de
CiU.
Vots desfavorables: 0
Abstencions: 4, dels regidors del grup municipal d’ERC-AM i d’ICV-CdG.
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 majoria absoluta del nombre legal de
membres de la Corporació, acorda la inclusió per urgència de l’assumpte següent:

6.1.- APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 4/2010, PER
TRANSFERÈNCIES DE CRÈDITS.
ACORD:
Expedient número 4/2010, referent a la modificació de crèdits del pressupost de
despeses mitjançant transferències de crèdits.
ANTECEDENTS
1. Pel Decret de l’Alcaldia de data 25 de març de 2010 s’inicia l’expedient per a
l’aprovació de la modificació de crèdits mitjançant transferències de crèdit.
2. Per poder atendre les despeses que es detallen a continuació, per a les quals la
consignació en el pressupost actual és insuficient, s’ha de tramitar l’expedient de
modificació de crèdit per mitjà de transferències de crèdit amb subjecció a les
disposicions vigents.
3. S'han examinat els crèdits del pressupost esmentat que es poden reduir sense
pertorbació del servei, i s’ha proposat la modificació de crèdit mitjançant:
Consignació de despeses amb crèdits en baixa
Partida inicial

Nom

Consignació
inicial

Proposta de
baixa

206-342-1310000 Retribucions del
personal temporal.
Piscines

33.241,25 €

33.241,25 €

0,00 €

206-342-1600000 Assegurança social del
personal. Instal·lacions
esportives

62.793,17 €

11.756,25 €

51.036,92 €

Total baixes de crèdits: ...............................................
Consignació de despeses amb crèdits en alta

44.997,50 €

Consignació
definitiva
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Partida inicial
102-3422270600

Nom
Servei piscines estiu

Consignació
inicial
11.500,00 €

Totals altes de crèdits: ..............................................
5.

Proposta d’alta
44.997,50 €

Consignació
definitiva
56.497,50 €

44.997,50 €

La secretaria i la intervenció han emès els informes favorables.

FONAMENTS DE DRET
1. Les transferències proposades afecten diferents grups de funció i no afecten els crèdits
ampliables ni els crèdits extraordinaris atorgats en l’exercici.
2. Les partides que es proposa minorar no han estat incrementades mitjançant
suplements o altres transferències. Tampoc procedeixen de crèdits incorporats com a
conseqüència de romanents no compromesos procedents de pressupostos tancats, ni
han estat objecte de cap minoració com a resultat de transferències anteriors.
3. No hi ha cap compromís de despesa que impedeixi la modificació de les partides que
es proposa minorar.
4. Es compleixen l’article 180 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals i l’article 41 del Reial decret 500/1990.
Per tot això, el ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta del nombre legal de
membres de la Corporació, acorda:
1. Aprovar l’expedient de modificació de crèdit 4/2010 per mitjà de transferències de
crèdit i exposar-lo al públic durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils,
mitjançant un edicte al tauler d'anuncis i al Butlletí Oficial de la Província.
2. En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm i es transferiran els crèdits
de les partides que s'han indicat.
INTERVENCIONS:
SR. PERE GALOBARDES:
Només per acabar-ho d’aclarir: no aprovem cap concessió ni cap reglament ni res. Això
s’ha d’elaborar i en l’elaboració, lògicament i en el procediment ja hi sereu invitats. Ara
solament és el pas previ necessari per poder dotar de finançament la partida
corresponent per poder realitzar el procés, però ho fem amb el temps suficient per tal de
no haver d’anar amb pressa de cara a l’estiu.
VOTACIÓ:
La urgència de la proposta s’aprova per majoria absoluta del nombre legal de membres
de la Corporació, atenent al resultat que s’especifica a continuació:
Vots favorables: 11, dels regidors i regidores dels grups municipals del PSC-PM i de
CiU.
Vots desfavorables: 0
Abstencions: 4, dels regidors del grup municipal d’ERC-AM i d’ICV-CdG.
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7/ PRECS I PREGUNTES:
SRA. MONTSE AYATS:
7.1
El primer és una pregunta i un prec. La pregunta va en el sentit que nosaltres hem
manifestat en algunes ocasions que els consells municipals del nostre municipi, a part de
crear-los i aprovar els reglaments corresponents, ens els hauríem de creure i ens sembla
que ara hauríem de sortir d’aquest ple amb el compromís de la convocatòria del consell
municipal de seguretat. Si no, voldrà dir que no ens creiem els consells i que només els
creem per tenir-los sobre el paper. Tot i que no tenim dades més que les que comenten
els veïns o surten a la premsa, tots sabem que en els darrers temps han augmentat el
nombre de robatoris al nostre municipi. Sabem que els veïns s’estan organitzant i malgrat
tot, nosaltres trobem a faltar que no s’hagi convocat el consell municipal de seguretat
ciutadana.
Des del nostre grup, des d’Iniciativa ciutadans del Ges, som conscients que no estem
parlant d’una problemàtica de fàcil solució, però raó de més per la qual cal treballar des
de tots els àmbits possibles i, entre ells, el que deia al començament, que és el que ens
ocupa, el consell municipal de seguretat ciutadana que, evidentment, en aquest consell,
també s’hi hauria de convidar representants de les persones que es van reunir aquesta
setmana passada.
La pregunta i el prec, és que ens agradaria que s’adquirís el compromís de convocar-lo
amb la màxima urgència.

Respon la Sra. Cristina Sala: Per demà hi ha convocada una reunió amb els comerciants i la
plataforma que has dit que s’estava organitzant a nivell ciutadà i d’afectats i si, ens
comprometem a convocar el Consell municipal de seguretat ciutadana esperant poder donar
millors notícies. De fet, agraeixo a en Jordi que hagi esmentat la reunió. També m’agradaria, si
és que ho desitgen, parlar-ne amb el grup d’Iniciativa. Hi ha aspectes de seguretat ciutadana
que es poden parlar molt obertament i altres no tant i recordar que en el consell municipal de
seguretat ciutadana podem convidar a les persones que dieu, però pel propi reglament ja hi ha
una representació dels comerciants.
Tornant de Setmana Santa, amb els terminis necessaris, convocarem el consell.

Sra. Montse Ayats: Després de Setmana Santa ens hi posarem, buscarem la data,...?
entenc que es convocarà mitjanament ràpid, a mitjans del mes d’abril?

Sra. Cristina Sala: Es convocarà per després de Setmana Santa, perquè s’han de complir els
terminis per a la convocatòria.
7.2
Relacionat també amb l’àmbit de seguretat ciutadana, ens agradaria que se’ns
respongués per què no és possible que els ciutadans i les ciutadanes del nostre municipi,
quan fan una infracció i se’ls imposa una multa i tenen un paper en què s’especifica la
infracció que han comès, l’import que han de pagar, el termini de què disposen,... com
és que aquest document no els serveix per pagar directament la multa per tal que sigui
més àgil del que és. Les persones afectades saben que no és fàcil que l’entitat financera
amb qui està contractat el servei, no excel·leix precisament per tenir temps per fer un bon
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acompanyament als usuaris que volen pagar les multes i el més fàcil seria que això
estigués ben automatitzat i que mitjançant codi de barres, es pogués fer amb rapidesa el
pagament.
La pregunta és si està previst solucionar-ho i en quin termini.

Respon la Sra. Cristina Sala: La gestió de les multes el té la Diputació. Sé que amb aquesta
papereta hi ha algun sistema per pagar que ara mateix se’m escapa, però farem la consulta a la
Diputació, perquè efectivament el sistema més fàcil per pagar és quan arriba la primera
notificació.
Parlarem amb la Diputació per veure si es pot solucionar.
Sr. Pere Galobardes: Que jo sàpiga, ja funciona així.
Sra. Montse Ayats: No funciona així, perquè el lector de codi de barres crec que no és
automàtic .

Sr. Pere Galobardes: Però això és un problema de l’entitat, en tot cas...
Sra. Montse Ayats: Bé, doncs llavors busquem una altra entitat amb qui posar-nos d’acord
per al pagament.

Sr. Pere Galobardes: Poden anar a qualsevol entitat.
Sra. Montse Ayats: Crec que No.

Sr. Pere Galobardes: Jo n’he pagat alguna, de multa!
Sra. Montse Ayats: Jo no n’he pagat cap. No ho sé, però el que jo et puc dir, és que per
un ciutadà que no està avesat a tractar amb l’administració i els procediments, no és
fàcil; l’entitat financera et diu que té constantment problemes i que ho ha dit a
l’Ajuntament i que no s’ha fet cap canvi i, per tant, dubto que l’entitat financera vagi
dient mentides.
Estic parlant de la butlleta que es deixa al cotxe i on diu que es pot pagar per Servi Caixa
o pel sistema de telefònica.

Sr. Pere Galobardes: Parlarem amb les entitats financeres que faci falta, però la butlleta, en
cap poble que es conegui, exceptuant Barcelona, et serveix per pagar la multa immediatament,
perquè entre d’altres coses, hi ha l’aplicació dels descomptes. Hi ha les 24 hores de policia
oberta, que té un règim de cobrament i poca cosa més. Però la notificació que arriba a casa,
que és força ràpida, la Diputació sol treballar bé en aquest sentit, aquesta si que permet
pagar-la on vulguis.
Ho desconec, però, de totes maneres, ho demanaré.
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7.3
La tercera té a veure amb la deixalleria. Si sou usuaris habituals de la deixalleria, haureu
observat que ara obren menys dies; concretament, el divendres al matí no obren i una
part del dissabte, tampoc.
Buscant una mica els motius, sembla que tenen a veure amb la retallada del 20% que
l’Ajuntament ha fet sobre aquest servei, sobre els diners que l’Ajuntament paga en
concepte d’explotació o gestió del servei de deixalleria, com s’ha fet en altres serveis
encara que el regidor d’hisenda, en el ple passat ens deia que com a grup no havíem
entès quins eren els criteris. Vàrem comprovar unes primeres conseqüències d’aquesta
retallada amb el servei de neteja viària i ara ens trobem amb un menys servei per part de
la deixalleria.
Ens agradaria que se’ns expliqui si es considera que aquesta és una manera de tenir
serveis de qualitat –com es parlava en el ple de pressupostos- i si s’han valorat les
possibles alternatives abans d’acceptar un canvi com aquest. Una de les prioritats del
nostre Ajuntament, al costat de l’estalvi –que també entenem que hi ha de ser- és que
s’impliqui en temes de reciclatge, de recollida, ... i, per tant, com a Ajuntament, entenem
que hem d’oferir els serveis adequats per tal que els ciutadans puguin complir amb els
compromisos que els demanem.
I aprofitem, també, per demanar que es renovi amb urgència la concessió d’aquest
servei; ja ho vàrem apuntar al ple i ens consta que encara no s’ha resolt.

Respon el Sr. Jaume Vivet: La deixalleria, com has dit, davant la rebaixa del 20%, ens van
fer una proposta i la proposta va ser aquesta: divendres el matí recollir voluminosos i el
dissabte a la tarda tanquen. Ens varen dir que eren els dies que anava menys gent a deixar
coses a la deixalleria.
L’horari està en fase de prova; no està tancat, hem d’acabar-ho de lligar i és la proposta que
ens van fer arribar ells.
Sra. Montse Ayats: Que estigui en fase de prova vol dir que es pot tornar a reconsiderar?

Sr. Jaume Vivet: Jo diria que reconsiderar serà difícil, perquè davant de la retallada, no
crec que sigui possible, però dins de l’horari, són els que hi anava menys gent i, per tant, menys
afectats.
Sra. Montse Ayats: I sobre els horaris, no sé quins hi ha el 2009; el 2008 i el 2007 si que s’hi
pot accedir a través de la pàgina web; el dissabte és un dia amb una influència
important. El que no estan casats són els horaris i els dies i, per tant, es fa difícil; és veritat
que el divendres és el dia –almenys el 2008- menys utilitzat, però el dissabte té un pes
important.

Sr. Jaume Vivet: Al matí si que hi va molta gent, però a la tarda no tant.
Sra. Montse Ayats: A nosaltres ens sembla que és important que es pugui reformular
aquest horari per, d’alguna manera, fer corresponsables els ciutadans en la millora de la
recollida i ni acabarem que el que estalviarem per una banda, ho acabarem pagant per
l’altra.
SR. JORDI CASALS:
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7.4
En primer lloc, una pregunta: l’equip de govern pensa tirar endavant la revisió del POUM
en aquest mandat, tal com s’havia dit temps enrere, o si es deixa per més endavant.

Respon el Sr. Miquel Franch: La meva opinió és que no cal revisar el Pla General d’Urbanisme.
De totes maneres, la decisió definitiva la prendré, si no hi ha res de nou, dins d’aquest mes
d’abril. Estem pendents d’unes gestions que estem fent, perquè nosaltres entenem que s’havien
de planificar uns equipaments; durant el mes d’abril tindrem clar si es pot planificar sense fer
una revisió del Pla General d’Ordenació. De fet, hem tingut contacte amb persones de Torelló
professionals del sector i la veritat és que quan se’ls pregunta si és necessària la revisió del
Pla General, la majoria responen: per què? I altres diuen directament que no.
Recentment, el Departament de Política Territorial va aprovar un Pla Parcial, que era molt
difícil que s’aprovés: el Pla Parcial La Campaneria II, residencial, la qual cosa encara dóna més
oferta de sòl i per altra banda, també hem estat estudiant la possibilitat d’habitatge de
promoció pública en sòl residencial i sobrepassem d’una manera bastant alta les previsions que
tenim fetes en el Pla Local d’Habitatge.
Ningú veu que calgui revisar en aquests moments. Ara no puc donar dades, però sé que consten
als serveis tècnics els metres quadrats de sòl residencial i de sòl industrial aprovats i no es
veu clar que calgui atacar més espais i lògicament estaríem parlant d’atacar espais que en
aquests moments no són ni residencials ni industrials. De totes maneres, la Comissió
d’urbanisme de l’Ajuntament és un tema que ha parlat diverses vegades, que hi estem donant
voltes i jo crec que al llarg d’aquest mes d’abril es podrà donar resposta sobre si es revisa o
no.
Sr. Jordi Casals: Vull deixar clar que nosaltres no volíem posar pressió, perquè es faci
aquesta revisió. Només era a tall informatiu i nosaltres també creiem que no cal un nou
pla a Torelló i estem d’acord amb la majoria de les reflexions que ha fet l’alcalde.
7.5
Una pregunta a la regidora de seguretat ciutadana: si és certa la informació que tenim
nosaltres, ara sembla que s’està posant mà en sancionar els cotxes que estan aparcats
contra sentit; sabem dos casos: a la ronda del Puig, on es va fer una campanya
informativa, i al carrer Balmes on no tenim constància que s’hagi fet aquesta campanya i
si que es va començar a sancionar.

Respon la Sra. Cristina Sala: És cert! s’ha fet una prèvia campanya informativa, que després
explicaré i valoraré. S’ha començat a sancionar –torno a dir: prèvia campanya informativa- els
conductors que en els carrers de Torelló aparcaven en el sentit contrari al de la marxa; a
l’avinguda Pompeu Fabra, anant cap al tennis, el qui aparcava de cara als bombers; al carrer
Balmes, ... a diversos carrers. No ens hem inventat la infracció; està en el codi de circulació
amb independència que hi hagi línia contínua o discontínua i es va considerar que en
determinats carrers, on això era pràcticament habitual, generava un perill per a la circulació
fer aquesta maniobra.
Abans de començar a sancionar, es va fer una campanya informativa que consistia en deixar
unes paperetes als parabrises i, potser, l’error va estar en deixar-les només als cotxes mal
estacionats. Va durar uns dies, però, evidentment, no es va arribar a tothom. Ens estem
plantejant des de la regidoria que en properes campanyes com aquesta, no només es faci als
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parabrises dels cotxes, si no intentar utilitzar els mitjans de comunicació locals per advertir
que es començarà una campanya de sanció. En tot cas, arreu on s’ha multat, s’havia avisat, però
ha estat impossible, evidentment, arribar a tots els conductors.
7.6
Sobre el tema que ha plantejat la Montse Ayats i que ha sortit a la premsa, referent a la
seguretat ciutadana, nosaltres hem pogut parlar amb la regidora, que ens ha donat tota
la informació que tenia, però a part, pensem que també seria interessant el fet que
apuntava la Montse Ayats del Consell municipal de seguretat ciutadana, sobretot a
l’hora d’implicar la ciutadania, a diferents sectors i segurament els afectats ho pateixen
directament i és prou desagradable, però aquest tema és complicat i creiem que és bo
que a través dels consells municipals puguem fer conscients a la gent de la dificultat i
entre tots trobar mesures que puguin facilitar les coses.

8/ INFORMACIONS:
SR. PERE GALOBARDES:
8.1
Ja he avançat, parlant del conveni de venda de les parcel·les a Incasòl, que ens
permetrà tornar a fer els pagaments a 60 dies i l’Ajuntament està fent un estudi per mirar si
es pot passar a 30 dies.
És un punt important per col·laborar,. En la mesura de les nostres possibilitats a què els
nostres proveïdors puguin cobrar els subministraments que ens fan el més proper possible
a la data de la factura.
8.2
Estem estudiant la possible bonificació de l’IAE en empreses que s’instal·lin a Torelló i creïn
nous llocs de treball. La bonificació seria del 100% de la quota i en un període entre 5 i 8
anys. Aquesta és una de les mesures que des de l’Ajuntament podem intentar fer en
temes de promoció econòmica, en temes d’ajuda a aquest sector en aquests moments
en què entenem que fa falta. Està en fase d’estudi i properament acabarem, quan
tinguem tancada la proposta, us l’explicarem i la portarem a aprovació quan s’escaigui.
SR. MARC FONTSERÈ:
8.3
En aquest ple s’ha vist que la seguretat ciutadana ocupa portades, però potser el tema
que preocupa més a la gent de Torelló i de tot el país, és l’atur. Abans he avançat la
contractació, en un mes i mig, de 30 persones, però m’agradaria comentar altres
mesures que tenim en compte: aquests mateixos plans d’ocupació reparteixen persones
en tots els municipis, siguin grans o petits, tinguin atur o no en tinguin. En municipis d’Orís i
el Bisaura, també els ha tocat gent i els han posat a disposició, prèvia negociació, del
Consorci, per tal que els municipis que si que tenim necessitat els puguem ocupar i així
que no es perdin aquests quatre llocs de treball.
En els projectes que s’han aprovat avui del FEOSL, ja veurem al final com sortirà, però
calculem que puguin haver-hi entre 14 i 20 persones més aturades a qui puguem donar
feina.
Ha sortit una ordre de la Generalitat per crear llocs de treball per netejar lleres, camins i
boscos. Estem estudiant la possibilitat d’entrar-hi: Torelló no té bosc, però si que té lleres i el

70

consorci si que té bosc. Tot i la urgència i el curt termini, a veure si podem donar feina a
gent.
Durant el mes d’abril constituirem l’empresa d’inserció sociolaboral i ja tenim concertades
feines amb el Departament de Medi Ambient de la Generalitat, amb la qual cosa
esperem donar feina a un màxim de 10 persones durant el proper any.
I per últim, destacar que tal com ens va fer avinent el President de la Diputació de
Barcelona, tornaran a sortir enguany, els plans anticrisi en què l’any passat hi vàrem poder
entrar; esperem que enguany també puguem entrar-hi i donar feina a un parell o tres de
persones i fer un projecte que tenim en ment.
SR. DAVID FORCADA:
8.4
El proppassat dia 23 es va fer el sorteig de la primera promoció de pisos; han quedat dues
sol·licituds en llista d’espera i s’han ocupat tots els altres. Segurament hi haurà alguna
renúncia i farà que aquestes persones hi puguin entrar.
Tenim oberta la recollida de sol·licituds per als pisos de la Creu i estem elaborant les bases
d’adjudicació per als pisos de La Carrera, dotacionals per a gent gran.
Per tant, aquest 2010 haurem ocupat 80 pisos de lloguer i a més quedaran els de venda i
està per veure si alguns dels de venda passen a lloguer.
SRA. M. ÀNGELS CASALS:
8.5
Fa dues setmanes vàrem començar un nou curs per a familiars cuidadors de persones
amb demència. Aquest curs el portem a terme el casal de la gent gran. Pensem que és
un lloc molt adient i ens permeten fer-ho; des que l’hem obert, ja l’hem aprofitat per fer
diverses coses –penso que és un bon lloc- i en aquest moment, el curs és per a quinze
persones; ens l’ofereix la Diputació de Barcelona i té molta demanda; tenim la sort que
ens han permès tornar-lo a fer a Torelló perquè, penso que encara ens fa falta; per a les
persones dements des dels Ajuntaments hem anat posant recursos; vàrem fer un centre
de dia; hem augmentat el servei d’atenció a domicili, però la càrrega més important
encara recau en els cuidadors i convivents amb aquestes persones. I aquestes persones
suposen una gran càrrega tant a nivell emocional, com un gran desgast i poder fer
aquests cursos en què troben gent en la mateixa situació i que els ensenyem què és un
dement i com s’ha d’actuar, penso que va molt bé.
Voldria donar les gràcies a la Diputació, perquè és un curs molt demanat; tenim moltes
dificultats perquè ens el donin i també als que donen els cursos i es desplacen a Torelló
per poder-lo dur a terme.
8.6
Aquest mes vàrem celebrar el dia 8 de març, dia de la dona. Avui si que penso que
voldria mostrar el meu rebuig i indignació per les mostres de violència, malgrat que estem
treballant contra la violència no ens n'acabem de sortir; aquest cap de setmana hi ha
hagut tres persones mortes a Espanya, una molt propera, a Vic i penso que això no ho
hauríem de permetre i no sé què haurem de fer.
Van tenir lloc els actes pel dia 8 de març. La caminada va ser un èxit. Malgrat el mal
temps que ens feia témer per la seva suspensió, hi van haver unes 180 o més persones. Va
ser un dia festiu i ens ho vàrem passar bé
Els altres actes també van ser interessants: vàrem tenir l’activitat de l’Agnès Vinyeta, que
era una exposició i la presentació d’un compte, un compte molt frec; penso que s’ha de
donar veu a les persones de Torelló i sobretot a les persones joves, perquè ens mostrin el
que poden oferir. Era un compte que mostrava la relació entre dues persones, dues
persones de sexe diferent i amb totes les dificultats que això comporta.
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També vàrem fer l’exposició, que era l’acte que volíem fer el dia 8 de març, però a causa
de la nevada la vàrem passar al dissabte; possiblement va ser millor, perquè l’afluència
de públic va ser impressionant; varen venir els escoltes, molta gent del casal –al casal no
s’hi cabia- i era una exposició “i tu què dona”; eren fotos de diferents dones de diferents
països i el que es pretenia era un homenatge a les dones que no només lluiten per a la
seva igualtat, com fem nosaltres, per a la igualtat de gènere o per aconseguir més cotes
de poder, si no que lluiten, perquè encara viuen en unes condicions que els comporta
haver de lluitar per poder sobreviure cada dia, perquè la seva vida no és més que el tros
de terra on viuen. Penso que tot això va ser molt interessant.
SR. FRANCESC J. RIVERA:
8.7
Voldria felicitar els components del primer equip del Tennis taula Torelló que el 21 de
març, mancant una jornada de lliga, es van proclamar campions de lliga de la
temporada 2010 a segona nacional. I dir que des de l’Ajuntament se’ls farà una
recepció, però hem considerat que han de jugar la fase d’ascens els dies 10 i 11 d’abril i
ho hem posposat per la tornada d’aquesta fase.
8.8
Dissabte es va fer una visita al curs que es fa a Torelló, de preparació per socorristes; hi
van assistir: per part del Consell Comarcal, el tècnic de joventut, en Jordi Valldeoriola; un
tècnic d’esports de la diputació de Barcelona; el tècnic d’esports de l’Ajuntament de
Torelló i jo mateix.
Vàrem fer una visita als participants en el curs –alumnat i professorat- i una petita xerrada
tots plegats i es va valorar molt positivament aquest curs i, informalment, amb els tècnics
de Diputació i el del Consell Comarcal, és va valorar molt positivament i la intenció és que
es torni a repetir de cara a l’any vinent.
Dels 32 alumnes que fan el curset, des del Consell Comarcal es farà una borsa de treball i
s’intentarà col·locar a diferents Ajuntaments, perquè hi ha una demanda que així ho
aconsella, de donar la feina a aquests cursetistes una vegada hagin assolit el títol.
El president dóna les gràcies als assistents i aixeca la sessió.
Vist i plau,
L’ALCALDE,

EL SECRETARI,

