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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT EN
PLE, CELEBRADA EL DIA 26 D’ABRIL DE 2010:
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Òrgan:
Número:
Caràcter:
Data:
Horari:
Lloc:

Ple
04/2010
ordinari
26 d’abril de 2010
de les 20:04 a les 21:10
Sala de plens de la casa de la vila

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

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

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

Regidor

Albert Soldevila i Boixader

ERC-AM

Secretària:
Interventora

Montserrat Freixa i Costa
M. Carme Urgell i Barris

Excusen la seva assistència:
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1/ APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR:
1.1.- APROVACIÓ, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR:
S’aprova per unanimitat dels assistents amb la modificació que es fa constar en aquesta,
l’acta núm. 03/2010, corresponent a la sessió ordinària, celebrada el dia 29 de març de
2010:
A petició de la Sra. Montse Ayats, es modifica, en la pàgina 9 de l’esborrany, al segon
paràgraf, on diu “... considerem que s’haurien d’ofrenar les dues línies,...” ha de dir “...
considerem que s’haurien d’oferir les dues línies,...”

2/ DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’ECONOMIA I HISENDA,
RÈGIM INTERN I SEGURETAT:
2.1.- APROVACIÓ D’UNA ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE
L’AJUNTAMENT DE TORELLÓ I EL CONSORCI DE LA VALL DEL GES, ORÍS I BISAURA PER A
L’ESTABLIMENT DE L’ENCÀRREC DE GESTIÓ DEL PROGRAMA D’AGENTS LOCALS D’IGUALTAT:
ACORD:
Per acord del Ple celebrat en sessió ordinària del dia 24 de novembre de 2008 es va
aprovar un conveni de col·laboració amb la Diputació de Barcelona per al
desenvolupament del programa d’Agents Locals d’Igualtat durant el període de 2007 i
fins el 31 d’octubre de 2010.
En la part expositiva d’aquest acord es feia referència a la necessitat de fer un encàrrec
de gestió al Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura per tal que executés les tasques
previstes inicialment per l’Ajuntament de Torelló.
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Per acord del Ple en sessió ordinària del dia 26 de gener de 2009 es va aprovar un
conveni de col·laboració entre el Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura i l’Ajuntament
de Torelló per a l’establiment de l’encàrrec de gestió del Programa d’Agents Locals
d’Igualtat durant el període desembre de 2007 fins a 31 d’octubre de 2010.
La Diputació de Barcelona, a través de l’Oficina de promoció de polítiques d’Igualtat
Dona-Home, ha introduït una addenda al conveni signat inicialment, en el sentit
d’ampliar la seva vigència a fi que pugui desenvolupar-se la tercera fase del programa
d’implantació de les agents locals d’igualtat. Per acord de la Junta de Govern de data
15 de març de 2010 es va aprovar la minuta de l’addenda II al conveni de col·laboració
entre l’Ajuntament de Torelló i la Diputació de Barcelona pel Desenvolupament del
Programa d’Agents Locals d’Igualtat en el sentit de modificar el període de les accions
preveient el termini d’acabament del tercer període fins el dia 2/12/2010.
Prèviament a la modificació de l’esmentat conveni cal modificar el conveni de
col·laboració entre l’Ajuntament de Torelló i el Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura
signat en data 28 de gener de 2009 que regulava l’encàrrec de gestió del Programa
d’Agents Locals d’Igualtat durant el període desembre de 2007 fins a 31 d’octubre de
2010 per ampliar la vigència del mateix fins al dia 2/12/2010, atès que el Consorci ha
contractat un agent local d’igualtat des del dia 3/12/2009 i fins el dia 2/12/2010.
Atès les prescripcions de l’article 15 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, quan l’encàrrec
de gestió es faci entre òrgans i entitats d’administracions diferents, s’ha de formalitzar per
mitjà de la signatura del conveni corresponent entre elles.
Vist l’informe emès per la tècnica de programes d’igualtat en què informa favorablement
l’aprovació de la modificació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Torelló i
el Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura signat en data 28 de gener de 2009 que
regulava l’encàrrec de gestió del Programa d’Agents Locals d’Igualtat durant el període
desembre de 2007 fins a 31 d’octubre de 2010.
Per tot l’exposat, a proposta de la regidora de Benestar Social, Salut Pública i Programes
d’Igualtat i vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis a les persones,
el ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels setze membres assistents, acorda:
Primer.- MODIFICAR el conveni de col·laboració entre el Consorci de la Vall del Ges, Orís i
Bisaura i l’Ajuntament de Torelló per a l’establiment de l’encàrrec de gestió del Programa
d’Agents Locals d’Igualtat durant el període desembre de 2007 fins a 31 d’octubre de
2010 en el sentit d’ampliar la seva vigència fins el dia 2 de desembre de 2010 a fi que
pugui desenvolupar-se la tercera fase del programa d’implantació de les agents locals
d’igualtat.
Segon.- OBLIGAR-SE a dotar la partida pressupostària necessària per a l’execució dels
presents acords.
Tercer.- FACULTAR tan àmpliament com en dret sigui necessari a l’Alcalde de Torelló per
al més eficaç desenvolupament d’aquest acord, inclusiu la signatura de l’addenda del
conveni aprovat.
Quart.- NOTIFICAR aquest acord al Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura i a la
Diputació de Barcelona.

VOTACIÓ:
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La proposta s’aprova per unanimitat dels setze membres assistents.

3/ DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’ECONOMIA I
HISENDA, RÈGIM INTERN I SEGURETAT:
3.1.- APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE D’ESTABLIMENT DEL SERVEI PÚBLIC D’HORTS
SOCIALS I L’APROVACIÓ DEL PREU PÚBLIC:
ACORD:
Per acord del plenari municipal en sessió celebrada en data de 22 de febrer de 2010 es
va aprovar inicialment prendre en consideració l'establiment del servei públic municipal
d’horts municipals sobre la base de la memòria justificativa, el projecte d'establiment i el
projecte de reglament del servei que consten a l’expedient. Així mateix, es va acordar
sotmetre a informació pública l'expedient per un termini de trenta dies, a comptar des
de la darrera publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya o al Butlletí Oficial
de la Província, i disposar-ne l'exposició al tauler d'edictes de l'Ajuntament.
L’acord aprovat inicialment en el ple de l’ajuntament en sessió celebrada en data de 22
de febrer de 2010 es va exposar al públic en el BOP núm. 54-I de data 4 de març de 2010,
al DOGC núm. 5581, de data 5 de març de 2010 i al tauler d’edictes de la Casa
Consistorial entre els dies 6 de març fins el dia 12 d’abril de 2010 sense que s’hagin
presentat al.legacions al respecte.
Cal procedir a l’aprovació del preu públic per la utilització dels horts socials.
Així mateix, es vol procedir a aprovar la convocatòria per la selecció de les persones
interessades en poder utilitzar els horts socials.
FONAMENTS DE DRET
PRIMER.- L’Article 44 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
text refós d ela Llei reguladora de les hisendes locals preveu que quan existeixin raons
socials, benèfiques, culturals o d’interès públic l’entitat local podrà fixar els preus públics
per sota del cost del servei.
SEGON.- L’establiment dels serveis públics venen regulats en els articles 158 i següents del
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis
dels ens locals.
D’acord amb l’esmentat, a proposta del Regidor de medi ambient i vist el dictamen
favorable de la Comissió informativa d’economia i hisenda, règim interior i seguretat, el
ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels setze membres assistents, acorda:
PRIMER.- APROVAR definitivament l'establiment del servei públic municipal d’horts
municipals sobre la base de la memòria justificativa, el projecte d'establiment i el
projecte de reglament del servei en la forma que van ésser aprovats inicialment.
SEGON.- APROVAR el preu públic per la utilització dels horts socials en 50 € anuals pels
horts que utilitzin els usuaris particulars i APROVAR el preu públic per la utilització dels horts
socials en 100 € anuals pels horts que utilitzin les entitats. Quan s’adjudiqui l’ocupació de
l’hort a un interessat caldrà fer efectiu el preu públic en el termini que se li atorgui en
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període voluntari. En cas que no es faci efectiu el pagament en aquest període es
cobrarà en via de constrenyiment.
TERCER.- OBRIR la convocatòria per tal que tots els interessats puguin efectuar sol·licituds
per poder optar a ésser adjudicataris d’una parcel.la per la seva utilització com a hort
social durant el termini de 15 dies comptadors a partir de la publicació de l’edicte al
Butlletí Oficial de la Província, al tauler municipal d’edictes i en un dels diaris de major
difusió a nivell municipal. L’adjudicació de les parcel.les es farà per acord de la Junta de
Govern i es regirà pels criteris aprovats en el Reglament regulador del servei municipal
d’horts socials.
QUART.- NOTIFICAR el present acord a Intervenció, Regidoria de medi ambient
Promoció econòmica pel seu coneixement i efectes oportuns.

i

INTERVENCIONS:
SRA. MONTSE AYATS: Des d’Iniciativa Ciutadans del Ges, estem a favor i votarem
favorablement la proposta que avui es presenta; l’acord és que el cost de les parcel·les
que ocuparan les persones que a títol individual vulguin tenir un hort és de 50 € i de 100 €
les parcel·les més grans i destinades a les entitats.
Nosaltres ja vàrem dir en el ple quan es va discutir el reglament que el dels preus era un
tema important. Pensem que els preus que es proposen són enraonats i, en tot cas, si que
hem pogut comprovar que en el document que acompanya l’estudi dels preus es té en
compte les inversions que s’han de finançar, els costos, -l’aigua, l’administratiu, ...- i ho
divideix per les parcel·les; nosaltres pensem que, tenint en compte el que fan en altres
municipis, alguns plantegen la necessitat que es demanin fiances i en alguns casos,
també assegurança; nosaltres ens limitem al cost de les despeses repartit entre el nombre
de parcel·les i reduint l’import a la meitat.
Ens agrada que finalment s’hagin inclòs les entitats. A la comissió no hi eren i suposo que
es tractava d’un error, doncs només hi havia les parcel·les individuals i voldríem fer una
pregunta al regidor: com es difondrà la informació per assegurar que arribi a tothom?
Entenem que en el tercer punt es fa constar que es publicarà al diari de major difusió a
nivell local, però amb això no n’hi ha prou; estem parlant d’una actuació que pensem
que ha de tenir un caire social i, per tant, a nosaltres ens sembla que hem de buscar la
manera de canalitzar la informació i fer-la arribar a tota la població –tenim una ràdio,
que entenem que s’utilitzarà, tenim el web i molts altres espais on passa molta gent,...voldríem saber si s’ha pensat en alguna acció concreta i nosaltres també pensem que
quan s’ha parlat dels costos, s’ha parlat del percentatge del cost d’un administratiu que
gestioni els cobraments. Nosaltres pensem que al costat d’això, és tant o més important
algú que vetlli per tal que els horts estiguin realment ocupats; que quan hi hagi una baixa
es pugui ocupar amb una altra persona i voldríem saber com està previst gestionar tot
això, perquè més enllà de ser una cosa administrativa, sigui també una persona que
dinamitzi els horts. Tenint en compte que en aquests moments no tenim tècnic de medi
ambient, com es vol resoldre?
I finalment, és una proposta que entenem que no s’ha de reglamentar, però pensem que
seria bo proposar-la als usuaris dels horts, perquè en la mesura del possible, si hi ha
excedents, que es puguin destinar al banc d’aliments. No s’ha de reglamentar, perquè
entenem que no es pot obligar a ningú, però es pot suggerir i des de l’Ajuntament es pot
facilitar que aquesta donació o aquests sobrants puguin arribar al banc d’aliments, si des
de l’Ajuntament es crea el mecanisme.
SR. MARC FONTSERÈ: Tens raó (a la Sra. Ayats); s’ha de difondre el servei. Ara hi ha quinze
dies des de la publicació, perquè la gent es vingui a apuntar i farem la difusió pertinent:
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ràdio ona, intentarem fer un porta a porta i el que calgui, anar a cals avis, al casal de la
gent gran, ... ja ho tenim preparat.
Pel que fa al tema del tècnic de medi ambient, és cert que a l’actualitat l’Ajuntament no
disposa de tècnic de medi ambient, però el consorci si que en té i és el que estem
utilitzant tots els municipis de la Vall del Ges, Orís i el Bisaura, com passava abans. El tècnic
de medi ambient del consorci està dinamitzant els horts; en aquest moment està
realitzant les tasques -juntament amb l’enginyer municipal- del control del projecte i es
tindrà en compte.
La gestió: el mateix reglament ja parla de com es gestionarà; es crea una gestió
compartida formada per dos membres de l’Ajuntament i dos membres de la propietat
que es reuniran no recordo si trimestralment o bimestralment, per poder resoldre tots els
problemes que vagin sorgint.
SRA. MONTSE AYATS: Sobre la possibilitat de suggerir que els excedents vagi a parar al
banc d’aliments, es farà alguna cosa?
SR. MARC FONTSERÈ: Entenc que és una bona idea com moltes que aniran sortint al llarg
d’una llarga i –esperem- reeixida vida d’aquests horts i que aquesta comissió gestora
anirem resolent a mesura que es vagin plantejant.
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels setze membres assistents.
3.2.- APROVACIÓ DE L’ORDENANÇA DE TRÀNSIT DE L’AJUNTAMENT DE TORELLÓ:
ACORD:
El Reial Decret 818/2009, de 8 de maig, va modificar el Reial Decret Legislatiu 339/1990, de
2 de març pel qual s’aprova el text articulat de la Llei de tràfic, circulació de vehicles de
motor i Seguretat vial i preveu que el termini d’entrada en vigor serà el 23 de maig de
2010.
Per aquest motiu cal modificar l’Ordenança de trànsit vigent al municipi de Torelló o bé
aprovar-ne una de nova per adequar les quanties de les sancions a les previsions del
Decret 818/2009, de 8 de maig.
Com a modificacions més destacades del Reial Decret 818/2009, de 8 de maig, cal
destacar les següents:
Es modifiquen les quanties de les sancions preveien per les infraccions lleus una sanció fins
a 100 €, per les greus una sanció per una quantia de 200 € i per les molt greus una sanció
per una quantia de 500 € i es preveu el disseny d’un nou sistema de notificació a
l’infractor, més àgil i que admet la notificació per correu electrònic, així com la possibilitat
de pagar amb un descompte del 50% per pagament avançat.
L’Ajuntament de Torelló va aprovar l’Ordenança fiscal número 25, reguladora de les
sancions per infraccions de la normativa sobre trànsit, circulació de vehicles de motor,
seguretat vial i urbanisme, per acord del plenari municipal celebrat en data del 2 de
novembre de 2006 i el text definitiu es va publicar en el BOP de Barcelona número 312-X,
de data 30 de desembre de 2006.
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Vist l’informe de secretaria que obra a l’expedient.
A proposta de la Regidoria de Seguretat Ciutadana, i vist el dictamen favorable de la
Comissió Informativa d’Economia i Hisenda, règim interior i seguretat, el ple de
l’Ajuntament, per unanimitat dels setze membres assistents, acorda:
Primer.- Aprovar la nova Ordenança d’infraccions en matèria de trànsit del municipi de
Torelló.
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 l’ordenança es procedirà a la seva publicació
integra 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 l’Ordenança fiscal número 25, reguladora de les sancions per infraccions
de la normativa sobre trànsit, circulació de vehicles de motor, seguretat vial i urbanisme,
per acord del plenari municipal celebrat en data del 2 de novembre de 2006 i el text
definitiu es va publicar en el BOP de Barcelona número 312-X, de data 30 de desembre
de 2006, un cop entri en vigor la nova Ordenança aprovada amb el present acord.
Cinquè.- Notificar el present acord al Departament de Seguretat Ciutadana, a Secretaria
i a la Diputació de Barcelona per al seu coneixement i efectes oportuns.
INTERVENCIONS:
SRA. CRISTINA SALA: La modificació –com s’explica aquí- de la Llei de seguretat viària ens
obligava a adequar les infraccions i sobretot l’import de les sancions en funció de la
graduació que fa aquesta llei. Com segurament sabeu, la modificació de l’any 2008 pel
que fa a les infraccions greus i molt greus, no permet la graduació; preveu que les
quantitats seran fixes i, per tant havíem d’adequar aquestes quantitats i ens ha semblat
oportú també, perquè a partir d’aquesta modificació legislativa hi ha una modificació
respecte dels descomptes que s’han de fer si el pagament és immediat o en una primera
instància i, per tant, el que hem fet és adequar totes les quantitats a la nova legislació, pel
que fa a les infraccions greus i molt greus sense cap marge possible per recórrer –són de
quantitat fixa- i pel que fa a les infraccions lleus, que són les que si que hi havia un cert
marge per córrer, el criteri que hem tingut en compte és, atès que el descompte per
pagament immediat ara és del 50% i fins ara era del 30%, hem procurat que les quantitats
permetessin que el que acabi pagant ara la gent el mateix que estava pagant, tenint en
compte el descompte.
Això pel que fa a les quanties, perquè la majoria de les infraccions ja venen tipificades per
la Llei de Seguretat Viària i pel propi Reglament de circulació; les úniques novetats que
hem introduït, són respecte a l’estacionament de camions i de caravanes; en alguns
barris del poble hem tingut queixes de veïns per l’estacionament de camions i els
problemes que això gener i el que pretenem és que a partir d’ara els camions
s’estacionin, que puguin circular i parar, però que s’estacionin en els polígons industrials; i
les caravanes, que es puguin tenir un màxim de 72 hores aparcades al carrer i més enllà
d’això, que es busquin llocs adequats per aparcar-les.
És cert que la redacció d’alguns articles pot induir a error; mirarem d’esmenar-ho en el
tràmit d’informació pública, mentre no es produeixi l’aprovació definitiva, però en tot cas,
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no són tant errors com imprecisions que queden concretades en la taula annexa, però no
estarà per demés solucionar algunes frases de l’ordenança que potser no són prou
concretes o prou explícites.
SRA. MONTSE AYATS: A nosaltres ens semblen bé les propostes que es fan en aquesta
ordenança que al cap i a la fi recull el que es deia en normatives superiors, però hi ha un
canvi important en el que comentava la regidora, concretament el termini de pagament
en voluntària, que fins ara era d’un mes i serà de quinze dies. Està previst informar
d’alguna manera d’aquest canvi? I també si n’hi ha d’altres significatius, com pot ser el
tema dels camions i de les caravanes és un canvi significatiu i si hi ha alguna manera de
fer arribar això als ciutadans, entre altres coses pel fet que el pagament en un període de
quinze dies voldrà dir un 50% de descompte i si no s’assoleix, representarà pagar molt més
car del que s’estava pagant ara i, per tant, ens sembla que és important donar-ho a
conèixer.
SR. JORDI CASALS: Per part nostra, també d’acord amb les explicacions, la que ha fet
avui la regidora i les que es van donar a la comissió informativa, però hi ha dos temes: un,
el que ha comentat la regidora d’alguns errors que poden donar lloc a confusions; jo
suposo que les operacions de càrrega i descàrrega no són punibles, o la marxa enrere i
ha de ser que hi hagi algun condicionant. Bé, que es faci la revisió pertinent, tot i que no
serà cap problema aprovar-ho avui si es fan aquestes revisions.
I per la resta, que es faci una difusió correcta i àmplia per donar a conèixer aquesta
modificació, aquests canvis i res més per part nostra.
SRA. CRISTINA SALA: Informarem pels mitjans de comunicació de què disposem. Pel que
fa als terminis de pagament, quan es rep la comunicació de la sanció es fa constar
exactament el dia que acaba el termini, però procurarem informar el màxim possible dels
canvis o, sobretot dels canvis més importants. Detallar les quanties potser és més difícil,
però farem la màxima difusió possible.
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels setze membres assistents.

4/ DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I
URBANISME,
PROMOCIÓ
ECONÒMICA,
SOCIETAT
DEL
CONEIXEMENT I MEDI AMBIENT:
4.1.- AL·LEGACIONS AL PLA DIRECTOR URBANÍSTIC DE LES COLÒNIES DEL TER:
ACORD:
El Conseller de Política Territorial i Obres Públiques en data de 8 de gener de 2010 va
acordar aprovar inicialment el Pla Director urbanístic de les Colònies del Ter que afecta a
20 municipis entre els que s’hi troba l’Ajuntament de Torelló.
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En el DOGc núm. 5567 de data 15 de febrer de 2010 es va publicar l’edicte d’exposició
pública pel termini de 45 dies a comptar des de l’endemà de la publicació al DOGC i
sotmetre l’expedient, a continuació de la informació pública, al tràmit d’informació als
ens locals compresos en l’àmbit territorial respectiu, d’acord amb l’article 81.2 del Text
refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol.
En data de 23 de març de 2010 l’arquitecte municipal ha emès informe tècnic en relació
al Pla Director Urbanístic de les colònies del Ter.
Cal procedir a determinar la situació urbanística actual de les diferents colònies i
establiments industrials inclosos dins del Pla Director de les Colònies del Ter, cal reflectir les
incorreccions detectades en el text exposat al públic per demanar la seva rectificació.
1.SITUACIÓ ACTUAL I QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA DE LES ANTIGUES COLÒNIES
INDUSTRIALS O ESTABLIMENTS INDUSTRIALS INCLOSOS EN EL PLA DIRECTOR.
En SÒL URBÀ:
Fitxa 40.- “La Torneria i Can Torreta Petit”. La “torneria” esmentada correspon a
l’antiga Torneria Vidal, ubicada al carrer La Pau, un dels més antics de la
població i està formada per una nau industrial de dos traços i planta baixa i dos
pisos d’alçada, i la casa de l’amo, al costat, delimitant un pati comú. Aquesta
torneria, adquirida per l’ajuntament, i la casa del costat en fase d’adquisició
mitjançant una transformació de la qualificació urbanística de l'illa, formaran un
conjunt destinat al Museu de la Torneria. No té, però cap mena de vinculació
amb el riu (la força motriu original era la màquina de vapor), ni amb les colònies
industrials, a no ser la voluntat de convertir-lo en un museu industrial de la
torneria de fusta.
Aquesta fitxa incorpora una segona activitat industrial coneguda com a “Can
Torreta Petit”. Aquesta és també una antiga torneria, que va fer fallida
econòmica a mitjan segle XX, i que en el primer Pla general d’Ordenació
urbana del 1983, ja va ser qualificada, una part de zona residencial en sòl urbà,
i l’altre, com a equipament públic destinada a l’ús docent, ja que s’hi ubicava
l’escola Rocaprevera, ordenant l’edificació residencial mitjançant un PERI que
es va desenvolupar a l’any 1989, i que avui en dia esta urbanitzat i edificat. Tant
és així que les naus substituïdes per l’ús residencial estan enderrocades i resten
dempeus només les parts ocupades de l’escola, amb la conseqüent
transformació dels edificis (per adaptar-los al nou ús), durant aquests quaranta
anys del canvi de propietat. No té cap mena de vinculació amb les colònies
industrials. No s’entén la seva inclusió en el pla director, que a més en la fitxa no
està ni explicada.
Fitxa 41.- “Can Blanch i Cal Feyner”. La fàbrica de Can Blanch, era una fàbrica
de filats de la família Blanch-Bassas, amb un canal industrial que pren les aigües
Ter amunt, travessant amb un túnel el turó de La Quaranya, per ubicar la
resclosa i els bagants tant amunt del riu com va ser possible. En concret va
connectar-se al riu tant amunt i amb una formula tant complicada per evitar les
dues rescloses que tenia més properes, a la zona de Matabosch. L’edifici en sí,
és de planta baixa (només en part per la presencia de pedra que no es va
excavar) i dues plantes pis destinades íntegrament a la indústria. A més es
varen construir altres edificis annexos, de factura més moderna a ambdós
costats de l’edifici més antic. La fitxa proposa una pàgina anomenada
“Actuacions”, que no conté les modificacions en tràmit, i que per tant està
desfasada.
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Efectivament, aquesta fàbrica esta ubicada en sòl urbà consolidat, i està en
tràmit una modificació puntual del pla general, per a transformar els edificis
industrials en residencials, mitjançant la seva rehabilitació, que ha de preservar
els trets característics dels edificis industrials. Els tres habitatges situats al costat
de les naus, no són dels obrers sinó de propietaris particulars.
“Cal Feyner”, era una nau industrial molt transformada als anys 50 del segle
passat, que havia fet xarxes de pescar, i que als anys 90 va transformar-se en un
polígon residencial, desapareixent tots els vestigis de l’antic ús, a excepció de
la xemeneia de la màquina de vapor, que es conserva dintre la urbanització, i
de la que la fitxa no en parla. Persisteixen dos edificis d’habitatges que estaven
construïts dintre de la finca, un, el que esta grafiat a la fitxa correspon a dos
habitatges aparellats i l’altre, una casa aïllada, tots d’una construcció
relativament moderna dels voltants del 1960.
La unitat d’actuació desenvolupada les va situar com a dues parcel.les
resultants del projecte de reparcel.lació, que foren comprades per famílies no
vinculades amb l’antiga activitat.
Fitxa 39.- “Matabosch”. Aquesta fàbrica, va estar inclosa en un pla parcial
urbanístic, industrial, que per necessitats de protecció envers el riu, va pujar la
seva cota d’edificació uns quatre metres per sobre del solar de la nau, que
quedava completament inundable, i que no podia tenir activitat, ja que al ser
estreta i llarga en direcció al riu, la major part de les naus quedaven en terreny
inundable, i la resta per la cota que tenien no es podien mantenir. La part de la
parcel.la industrial, inclosa al polígon va ser parcel.la resultant de la
reparcel.lació i la resta es va considerar un sistema de protecció paisatgística, i
per tant no edificable. Les naus de molt baixa qualitat constructiva, es varen
enderrocar aquests dos últims anys. Resta només la xemeneia de la màquina
de vapor, ubicada en la zona pública de propietat municipal.
Fitxa 42.- “Can Tarrés”. Aquesta és una de les dues colònies industrials de Torelló,
ubicada en una depressió de l’esplanada més alta del camí de La Coromina,
que baixa fins al riu, a on a la part més baixa s’hi ubiquen les naus de
fabricació, algunes antigues i altres molt més modernes, i a la més alta un bloc
d’habitatges pels obrers. Amb la fallida econòmica de l’empresa, la propietat
(en dues finques registrals), va sortir a subhasta per separat, que varen ser
adquirides per dues persones diferents. En aquest moment funciona únicament
el salt d’aigua i la producció d’energia hidroelèctrica. Les naus estan en estat
d’abandonament total, i l’accés, degut a la seva pendent i al deteriorament
del paviment és inaccessible pels camions.
Urbanísticament la finca esta qualificada d’equipament públic, donat que
inicialment l’ajuntament tenia interès en l’adquisició. Per emprar-la amb fins
culturals.
La fitxa, té un apartat d’”Actuacions” que planteja una sèrie d’actuacions
concretes, consistents en suprimir les naus modernes, rehabilitant les antigues i
potenciant la reactivació econòmica amb la introducció d’usos mixtes, millorar
l’accés, reservar un perímetre sense edificar i crear un camí vorejant el canal i
introduir les obres de protecció que convinguin de cara a futures inundacions.
EN SÒL NO URBANITZABLE:
Fitxa 43.- “La Coromina”. És la colònia tèxtil més emblemàtica de Torelló,
i la més allunyada del nucli urbà. Té un edifici industrial gran amb dos cossos
més petits i diferents edificis residencials, uns en forma d’un bloc de pisos
adherit a la façana principal, i els altres aïllats, i ocupats com habitatges
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permanents per diferents famílies. Part dels edificis industrials tenen també
activitat industrial en aquest moment. La part de la fitxa anomenada “1. Dades
Generals”, no reflecteix la realitat actual de la colònia, amb imprecisions molt
importants.
En vista de les afeccions de les finques ubicades al terme municipal de Torelló, i
de conformitat amb l’article 23.5 del Decret 305/2006 de 18 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme, i dins el termini d’exposició
pública establert, formulem les següents:
2.- INCORRECCIONS DETECTADES EN EL DOCUMENT SOTMÈS A INFORMACIÓ PÚBLICA.
El contingut del pla director és força genèric. A la comarca d’Osona s’han
inclòs 60 colònies, i de Torelló n’hi ha reflectides 7, quan d’aquestes, que hagin
estat realment colònies o fàbriques vinculades al riu, existents i amb
aprofitament de les aigües, només en tenim 3. Caldria reduir el nombre
d’establiments inclosos, deixant en un Inventari els altres assentaments
industrials (no colònies), enderrocats, transformats o inexistents.
2.1.- Precisions a realitzar a les diferents fitxes incloses en el Pla Director:
1.-Fitxa 40.- “La Torneria i Can Torreta Petit”.
Pel que fa a l’edifici de la “torneria” del carrer La Pau, adquirida per
l’ajuntament, esta qualificada per la normativa urbanística com a
Equipament Públic. La fitxa diu textualment: “el conjunt de la fàbrica es
tracta en el PGOU com una illa amb ús residencial”. Evidentment no és
cert.
La nau de la torneria estava qualificada d’equipament públic des de la
Revisió del planejament, però la casa del costat, que originàriament
formava part de la finca industrial (era la casa de l’amo i les oficines), si
que estava qualificada pel planejament general com a residencial. Tot i
així, amb data de 25 de maig del 2009 es va aprovar inicialment una
modificació puntual del pla general, que afectava quatre parcel.les
urbanes, encaminada a aconseguir la transformació d’aquesta part de la
finca en equipament públic, i així engrandir el conjunt de la fàbrica.
Aquesta modificació puntual ha estat ja aprovada provisionalment el 22
de febrer del 2010 i compta amb els informes favorables de les
administracions. Aquesta informació no consta a la fitxa.
Tampoc està d’acord amb el planejament el punt 3.4 de la fitxa
“Capacitat de creixement”, que diu “completar la totalitat de l’illa amb
teixit residencial”. Evidentment no és el que pretenem.
El punt 8 Diagnosi, apartat 8.2. Estructura física diu textualment:
“edificacions en desús, sense activitat”. Això no és cert, a la nau principal a
la planta baixa i segona s’obrirà el Museu de la Torneria i a la planta
segona ja existeix un espai d’art i una escola d’arts plàstiques. S’hauria de
reflectir.
Aquesta fitxa incorpora una segona activitat industrial coneguda com a
“Can Torreta Petit”. Aquesta antiga torneria, que va fer fallida econòmica
a mitjan segle XX, i que en el primer Pla general d’Ordenació urbana del
1983, ja va ser qualificada, una part de zona residencial en sòl urbà, i
l’altre, com a equipament públic destinada a l’ús docent, esta totalment
fora de lloc, no hauria d’estar en aquesta fitxa, sinó en alguna altra que
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només deixés constància dels elements desapareguts i en tot cas
Inventariats.
2.-Fitxa 41, “Can Blanch i Cal Feyner”.
A la fàbrica de Can Blanch, que era una fàbrica de filats, la família Bassas,
actuals propietaris varen plantejar una modificació puntual del pla
general, per a transformar l’edifici d’interès patrimonial, de planta baixa i
dues plantes pis en 36 habitatges, alguns d’ells d’HPO. Aquesta
transformació endegada amb l’aprovació inicial de 30 de juny del 2008,
planteja també la supressió de part dels edificis annexos per a disposar de
sòl lliure de cessió. Està pendent de l’informe de l’ACA.
La fitxa proposa una pàgina anomenada “Actuacions”, que no conté les
modificacions en tràmit, i per tant està desfasada. La proposta que fa
l’equip redactor a més, està molt allunyada de la que està en tràmit, ni pel
que fa al sòl ni als usos. Convindria esmenar els usos a la proposta de
modificació que s’està tramitant.
Respecte a la segona fàbrica de “Cal Feyner”, que apareix a la fitxa, està
enderrocada i no existeix. Respecte a les edificacions vinculades amb
l’activitat industrial, s’han de fer dues puntualitzacions. La primera és que
de l’antiga finca familiar en resten dos edificis, el que està marcat al pla
director i correspon a un conjunt de dos habitatges aparellats, en mans de
propietaris particulars i no tenen valor patrimonial (són dels anys 60), i un
segon edifici aïllat, de la mateixa època, també en mans d’un particular
no vinculat amb l’activitat.
En segon lloc hem de dir que, les dues frases que conté l’apartat
“Actuacions”, estan completament fora de lloc. Assegurar el manteniment
de l’edifici, està fora de lloc, ni té valor patrimonial, ni esta protegida pel
planejament general, que admet l’enderroc, i destinar-lo a l’ús residencial
o activitat econòmica. Tampoc és correcte, ja que residencial si que ho és,
però no hi podrà haver-hi activitat econòmica (només s’admeten usos
residencials). Aquesta fitxa hauria de constar en un apartat del pla director
que establís un “Inventari” dels elements desapareguts o que per la seva
situació urbanística o altre, desapareixeran.
3.-Fitxa 39, “Matabosch”.
Aquesta fàbrica, inclosa en un pla parcial urbanístic, industrial, no
compatible ni amb la parcel·lació ni amb la cota mínima obligatòria es va
enderrocar. Resta dempeus la xemeneia, perquè el pla especial del
catàleg obliga a conservar-la. Aquest punt no s’estableix al PDU, i caldria
que hi constés.
Aquesta fitxa hauria de constar en un apartat del pla director que establís
un “Inventari” dels elements desapareguts o que per la seva situació
urbanística o altre, desapareixeran.
4.-Fitxa 42, “Can Tarrés”.
Els edificis estan en mal estat i són dues finques de diferents propietaris.
Funciona només el salt d’aigua per a producció d’energia, la resta de naus
estan en molt mal estat de conservació. Respecte al contingut, s’ha de dir
que:
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A l’apartat 6.2 “Peces d’arquitectura/enginyeria-Altres”, es fa constar que
la resclosa està en “molt mal estat” hauria de dir “bo”. Ja que està en bon
estat i en ple funcionament.
En l’apartat “Actuacions”, existeixen diferents errors en les dades. Com són:
•

Línies generals: El PDU determina per a tot l’àmbit de la instal.lació
industrial de Can Tarrés l’ús mixt, admetent usos diversos i
compatibles, amb predomini dels usos d’equipament i d’activitat
econòmica. El planejament general vigent qualifica aquesta finca
com a EQUIPAMENT PÚBLIC. No són acceptables usos mixtes ni
activitat econòmica. Cas que fos necessari adequar el planejament
general a les disposicions del pla director, hem de recordar que una
parcel.la qualificada com a sistema d’equipament públic, si es vol
modificar-la en parcel.la d’aprofitament privat, cal preveure la
transformació d’un altre parcel.la equivalent de privada a
equipament públic, per no perdre superfície global d’equipament.
Si realment la proposta del PDU és la de transformar la qualificació
urbanística, que estableixi també el mecanisme urbanístic que
possibiliti aquesta modificació puntual.

•

Potenciar la reactivació econòmica d’aquestes edificacions,
permetent la introducció d’usos mixtes.... Es respon en el mateix
sentit del punt anterior. Això és fàcil dir-ho, però difícil executar-ho.
Cal que el PDU aclareixi com executar-ho.

•

Reservar en tot el perímetre de la instal.lació industrial espais de
protecció lliures d’edificació. Aquests espais s’entén que seran
interiors a la finca, a partir de l’enderroc de les edificacions que no
tenen valor històric, i les feixes dels nivells superiors. Per sobre de la
finca, i fora de la seva tanca i fins al camí de La Coromina, el sòl es
qualifica com a Zona R1 de reserva agrícola i ramadera, i
s’admeten edificis agrícoles amb condicions específiques. I a més hi
seran, perquè l’ajuntament ha signat un conveni amb el propietari
del camp per desenvolupar un projecte d’horts municipals, que a
més d’aigua i llum tindran una caseta agrícola per les eines. S’ha
d’aclarir aquest punt al PDU.

•

El planejament derivat que desenvolupi el sector estudiarà la
possibilitat de destinar a equipament els edificis de la fàbrica
originals. Aquesta frase està fora de lloc, la finca ja té qualificació
urbanística, és sòl urbà, és equipament públic i no esta prevista cap
figura de planejament. Si la voluntat del PDU és canviar aquesta
situació, cal que estableixi els mecanismes urbanístics pertinents i
tingui en compte totes les consideracions, per operacions de
transformació del sòl, que fixa la legislació urbanística vigent.

5.- Fitxa 43. “La Coromina”.
És la colònia tèxtil més emblemàtica de Torelló, i el PDU en dona molt poca
informació, tot i ser pel nostre municipi important.
A més la fitxa té un contingut molt superficial i amb imprecisions i errors. Així:
L’apartat 3.2. Relació instal.lació-riu. Bona part de la colònia es troba
qualificada de sistema fluvial. No és cert. Tota la colònia esta inclosa en un
l’àmbit d’un PEU, en el que esta previst aprofitament privat i sostre
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edificable, perquè si bé la nau principal no té activitat industrial, en tenen
tres edificis contigus, i els habitatges aïllats estan ocupats per diferents
famílies.
Es troba qualificat com a Zona R2 de protecció Forestal i paisatgística,
l’entorn de la colònia (l’espai ubicat entre els edificis i el riu). En cap cas és
un “Sistema fluvial” com diu la fitxa. Una altra qüestió és que, amb el
sistema de càlcul del risc d’inundació actual, la major part dels terrenys es
considerin inundables, que en tot cas és el que hauria de dir.
L’apartat 5.2 “Problemes” esmenta els problemes següents:
•

Tots els edificis de la colònia es troben qualificats com a sistema
fluvial. Com hem comentat en l’apartat anterior això no és cert.
Cap dels edificis estan qualificats com a sistema, estan inclosos
en un pla especial, i estan qualificats com a sòl privat, uns
industrials i altres residencials. Hem de recordar que la definició
de la normativa urbanística del pla general del 1.999, per aquest
pla especial diu: “..es limita a la propietat de la Coromina, que
donada la confusió actual d’usos existents i la degradació de
l’entorn, pretén qualificar els espais”.
Per tant el pla especial de La Coromina, (en tràmit), planteja
aquesta ordenació, i la consecució de les infraestructures de
serveis necessàries. Només queda qualificada com a sistema
d’espais verds públics, la pollancreda situada entre el canal i el
riu, que el mateix pla diu que s’ha de deixar com espai lliure
inundable.

•

Conjunt molt degradat. També cal precisar-ho. Esta degradat
l’entorn dels edificis i el passeig central del que ningú s’ha
cuidat, i pel que fa als edificis, la degradació esta centrada en
la nau principal i els habitatges annexos a la façana principal,
que està en estat de ruïna parcial, però els habitatges particulars
tenen cèdula d’habitabilitat i estan ocupats, així com tres
indústries petites ocupen altres locals. L’església modernista
tampoc esta degradada, sinó que ha tingut poc manteniment.

• Perill de desaparició total de la colònia. És impossible que
desaparegui, entre altres coses, perquè la propietat inicial
encara té propietats, els habitatges són propietat de diferents
famílies, existeixen activitats i una empresa ha comprat la nau
principal.
•

Mala accessibilitat. Tampoc és cert. El camí de La Coromina que
era de terra compactada, va ser pavimentat el 2007, i el pont
que travessa el Ter, per enllaçar
amb la carretera de
Conanglell, també ha estat reparat, amb baranes noves. És
estret, però esta en bon estat. (l’apartat 6.3 diu que l’estat del
pont és bo).

L’apartat 7.2 “Dinàmiques residencials” diu: Colònia amb més de 25
habitatges, avui abandonats. Hauria de dir. Colònia amb més de 25
habitatges en el bloc annex a la indústria, avui abandonats. Els habitatges
aïllats estan ocupats per diferents famílies que en són els propietaris.
L’apartat 8 Diagnosi. Te les consideracions següents:
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•

Propietat; propietari únic del sòl privat de la colònia. Canal +
resclosa, propietat de FECSA-ENHER. No és cert. Ha canviat la
propietat des del 1.999. La propietat es reparteix de la següent
manera:
Finca núm. 1. Propietat particular de dues entitats (4.865,50
m²). Família Lora Parralo.
Finca 2. Edifici industrial de 760,50 m², propietat de Plasticor
Torelló SLU.
Finca 3. Espais comuns, església i rectoria, de 2.530 m²,
propietat de l’Enric Pericas.
Finca 4. Pou de 16 m² Propietat de Jutglar Minulís SL
Finca 5. Nau principal i habitatges de 5.929,00 m², propietat
de Jutglar Minulís SL
Finca 6. Pollancreda situada entre el canal i el riu de
28.871,00 m², propietat de Jutglar Minulís SL.
Finca 7 Canal industrial i turbina amb uns 4.100 m², propietat
de FECSA- ENHER

•

8.2 Valors patrimonials, de molt difícil conservació, Afirmació no
explicada. El patrimoni esta catalogat, com a BCIL la capella i
com a BPU la nau principal, i té els mecanismes que marca el Pla
especial de catalogació i la legislació vigent com a eines per a
la seva conservació. No és de més “difícil conservació” que
altres béns catalogats.

•

8.3 Conjunt Urbanístic. El conjunt només podria mantenir-se en el
cas de què un estudi d’inundabilitat determini mesures suficients
per garantir la salvaguarda de les construccions. Aquest és el
punt clau, ja que la corba d’inundabilitat pel període de retorn
de 500 anys agafa gairebé tota la colònia com inundable. Que
a més, està ocupada per habitatges i per activitat industrial. Per
tant seria bo que a la fitxa s’articulés alguna mesura de
protecció o eina urbanística que permeti l’existència de les
edificacions amb ús. Aquest també hauria de ser un dels
objectius d’un estudi profund sobre les antigues colònies, que de
prop o de lluny totes estan tocades per la seva vinculació amb el
riu. S’ha de tenir en compte també la preservació del patrimoni
d’alguns elements d’aquest conjunt que són els de mes qualitat
del municipi.

3.- EXISTÈNCIA D’UN PLA ESPECIAL URBANÍSTIC DEL CATÀLEG DE PROTECCIÓ
DEL PATRIMONI HISTÒRIC, ARQUITECTÒNIC I PAISATGÍSTIC DE TORELLÓ, QUE
NO ESTÀ REFLECTIT EN EL PLA DIRECTOR.
Per acord de la Comissió Territorial d’urbanisme de les comarques centrals
per acord de 4 de novembre de 2008 es va aprovar definitivament el
catàleg de protecció del patrimoni històric, arquitectònic i paisatgístic de
Torelló pendent d’executivitat i publicació fins que s’aprovi un text refós
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incorporant un seguit de prescripcions a què es feia referència en aquest
acord.
Des de l’ajuntament de Torelló, hem estat sempre conscients de la reduïda
quantitat d’elements industrials amb importància patrimonial ubicats al
nostre municipi, i potser per això els hem protegit, encara amb més
intenció, en el Pla especial del catàleg de protecció del patrimoni històric,
arquitectònic i urbanístic. Així tenim que han estat catalogades com a BPU
(Béns Protegits urbanísticament) i BCIL (Béns culturals d’interès local) els
elements industrials següents:
BPU 07/84
BPU 08/84
BPU 09/84
BCIL 03/35
BPU 59/84

Fàbrica de Can Blanch
Fàbrica de Can Tarrés
Colònia Industrial de la Coromina
Capella del sagrat Cor de La Coromina
Canal de Can Bassas (Can Blanch)

Cadascun d’aquests conjunts, tenen un grau de protecció, específic i
concret, que estableix els elements a mantenir, els tipus d’obres a realitzar i
els usos. Aquest pla especial de catalogació, ja està aprovat
definitivament, i manca la publicació, per la presentació d’un text refós
que ha de suprimir contingut en les fitxes corresponents a les masies i cases
rurals.
En aquest mateix catàleg, els elements transformats o desapareguts
apareixen reflectits en un Inventari complementari, que explica la seva
història i els detalls de la finca, per tal que serveixi per a la memòria
històrica. En aquests apartats apareixen les fàbriques, les rescloses i altres
elements industrials (ponts, xemeneies, canals, etc.).
Entenem que aquests criteris patrimonials, reflectits en un document
municipal, aprovat definitivament han de tenir un clar reflex en el pla
director. No es pot tractar de la mateixa manera la casa dels amos de cal
Feyner, sense cap tipus de valor patrimonial, que l’església de la colònia de
La Coromina, d’estil modernista de l’arquitecte Pericas, i catalogada com
a BCIL.
El pla director, esta detallat pel que fa als elements amb algun tipus
d’interès, però no tots. Les colònies que tenen “defectes” per a ser
considerades dintre d’alguna categoria d’intervenció (punt 4.3 de la
memòria), com a “Àmbit de consolidació”, Àmbit de reconversió”, Àmbit
d’expansió” o “Àmbit d’oportunitat territorial o urbana” no tenen cap
mena de proposta de conservació.
Convindria que s’inclogués al PDU la informació patrimonial contigua en el
Pla Especial urbanístic del catàleg.
D’acord amb l’esmentat vist el dictamen favorable de la comissió informativa de territori i
urbanisme, promoció econòmica, societat del coneixement i medi ambient, el ple de
l’Ajuntament, per unanimitat dels setze membres assistents i, en tot cas, per majoria
absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, acorda:
PRIMER.-INCORPORAR al Pla Director Urbanístic de les Colònies del Ter les precisions
efectuades en el punt segon i tercer de la part expositiva del present acord.
SEGON.- Que el Pla Director Urbanístic de les Colònies del Ter inclogui els elements
industrials catalogats inclosos en el catàleg de protecció del patrimoni històric,

17

arquitectònic i paisatgístic de Torelló, aprovat per acord de la Comissió Territorial
d’urbanisme de les comarques centrals per acord de 4 de novembre de 2008 i pendent
de l’aprovació d’un text refós per la seva executivitat.
TERCER.- Caldria preveure la previsió de classificar la Colònia de La Coromina com a sòl
no urbanitzable on es preveiés el seu desenvolupament a través d’un Pla Especial
Urbanístic per tal de possibilitar la implantació d’usos residencials i industrials.
QUART.- Caldria qualificar urbanísticament “La Torneria i Can Torreta Petit” com a
equipament públic, d’acord a les previsions del Pla General i les modificacions puntuals
que s’estan tramitant.
CINQUÈ.- Caldria qualificar urbanísticament “Can Blanch” com a ús residencial, d’acord
a la modificació puntual del pla general que s’està tramitant.
SISÈ.- La fitxa 42 que regula “Can Tarrés” caldria preveure la seva qualificació urbanística
com equipament privat tal com està regulat en el pla general vigent.
SETÈ.- La colònia de “Cal Feyner” que apareix en la fitxa 41 caldria treure’l ja que
actualment no existeix aquesta fàbrica igual que l’antiga fàbrica de Matabosch que
s’inclou en la fitxa 39.
VUITÈ.- NOTIFICAR el present acord al Conseller de Política Territorial i Obres Públiques per
tal que siguin acceptades les presents al.legacions i s’incorporin en l’aprovació definitiva
del Pla director Urbanístic de les Colònies del Ter
INTERVENCIONS:
SR. LLUÍS BASSAS: El Pla urbanístic que s’està fent sobre les colònies del Ter, entenem que
s’ha fet fa temps, perquè està molt desfasat de la realitat i no només de Torelló, si no que
també en altres municipis, que tots estan presentant al·legacions.
Si us hi heu fixat, hi apareixen moltes coses que ja no existeixen i es contemplen com si
encara hi fossin, des de Can Blanch, Cal Feiner, o Can Torreta petit. Contemplen la
Coromina com si fos tot riu i no hi hagués res, quan, en canvi, hi ha tres o quatre
habitatges ocupats, hi ha alguna fàbrica o petits tallers que estan treballant, hi ha una
capella, hi ha una nau més o menys gran que és aprofitable, hi ha un seguit de coses que
ells consideren que és zona inundable i no s’hi pot construir res, però en la realitat hi són i,
per tant, segons nosaltres s’ha de contemplar urbanísticament i s’estava tramitant un pla
especial per aquella zona per mirar què es pot fer.
D’altres ja no lliguen amb la realitat d’avui, perquè són fetes de temps enrere i allà on hi
havia hagut una fàbrica i avui hi ha una urbanització o Can Blanch, per exemple, que s’hi
volen construir uns pisos i, per tant, està contemplat d’una altra manera i ells ho tenen
com si encara fos industrial. O Can Torreta, que ha deixat d’existir, o la zona del museu de
la torneria de Can Vidal, que és una zona que es contempla com una fàbrica i en realitat
està declarat com a equipament i aquí tampoc es contempla.
Per tant, aquestes al·legacions el que pretenen no és més que posar la realitat del que hi
ha realment avui i el que es preveu, en alguns casos que estan programats
urbanísticament.
SRA. MONTSE AYATS: A nosaltres ens va sorprendre i ens sembla preocupant l’existència
de tal quantitat d’errors que deia el regidor d’urbanisme. Ens sembla que estem parlant
d’un projecte, un pla director que afecta molts municipis –concretament 20 municipis de
la Conca del Ter-; això que dèiem que tenen relació amb la situació urbanística, amb
elements arquitectònics que es diu que no hi són i realment hi són, o a la inversa i des del
nostre punt de vista, el pes que té o que hauria de tenir la Coromina, tal com es diu a les
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al·legacions, és bastant més important del que considera la Conselleria. Els tècnics de
l’Ajuntament diuen que per a aquest treball no s’ha requerit documentació de
l’Ajuntament; i que les últimes vingudes de tècnics que treballaven en aquest pla són de
fa cinc anys. Realment en temes urbanístics, els nostres pobles i ciutats en els darrers cinc
anys, no només Torelló, també d’altres, han canviat molt i, per tant, ens sembla
preocupant; esperem que aquestes al·legacions que avui traslladem es tinguin en
compte, però pensem que per a fer un bon treball des de qualsevol conselleria i en
temes com aquest, s’ha de fer amb els ajuntaments corresponents i amb la
documentació real i no pas amb una documentació envellida.
Per tant, hi donarem suport i esperem que es resolguin tots aquests errors i que es tinguin
en compte les propostes.
SR. JORDI CASALS: Nosaltres també hi donarem suport, òbviament, i reconèixer la tasca
dels serveis tècnics de l’Ajuntament a l’hora de donar resposta a aquests errors importants
que hi havia i de millorar tot plegat a través de les al·legacions.
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels setze membres assistents.
4.2.- RECTIFICACIÓ DE L’ACORD DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 29 DE MARÇ DE 2010,
PEL QUAL ES VA A PROVAR EL TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC DEL CATÀLEG DE
PROTECCIÓ DEL PATRIMONI, HISTÒRIC, ARQUITECTÒNIC I PAISATGÍSTIC DEL TERME
MUNICIPAL DE TORELLÓ
ACORD:
RELACIÓ DE FETS
El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el dia 29 de març de 2010, va
aprovar el Text refós del Pla especial urbanístic del catàleg de protecció del Patrimoni
històric, arquitectònic i paisatgístic del terme municipal de Torelló.
En el punt primer de l’acord es feia referència a:
“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.”
S’ha observat un error material, ja que el Catàleg no inclou les masies i cases rurals de
Torelló.
FONAMENTS DE DRET
L’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei
4/1999, de 13 de gener, autoritza a les administracions públiques a rectificar, en qualsevol
moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics
existents en el seus actes.

19

És per això que vist el dictamen favorable de la comissió informativa de territori i
urbanisme, promoció econòmica, societat del coneixement i medi ambient, el ple de
l’Ajuntament, per unanimitat dels setze membres assistents, acorda:
Primer.- RECTIFICAR el punt primer de l’acord del Ple de l’Ajuntament del dia 29 de març
de 2010, pel qual es va aprovar el Text refós del Pla especial urbanístic del catàleg de
protecció del Patrimoni històric, arquitectònic i paisatgístic del terme municipal de Torelló,
en el sentit següent:
Aprovar el Text refós del Pla especial urbanístic del catàleg de protecció del Patrimoni
històric, arquitectònic i paisatgístic 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.- NOTIFICAR el present acord als serveis tècnics municipals.

INTERVENCIONS:
SRA. MONTSE AYATS: Tenint en compte que el que vàrem aprovar és el catàleg de
protecció del patrimoni, precisament, perquè ens havien proposat excloure les masies i
cases rurals, voldríem saber per a aquesta part del catàleg corresponent a les masies i
cases rurals, quines previsions hi ha per tenir-lo enllestit?
SR. LLUÍS BASSAS: Això està bastant avançat, perquè ja estava fet i l’únic que ens han fet
fer és separar unes coses que ja existien i només cal actualitzar, perquè se’n contemplava
alguna que ja no hi és, però ja s’està acabant.
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels setze 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:
REFERÈNCIA

DATA

DESCRIPCIÓ

DEPARTAMENT

ECP 347/09

14/04/2010 RESTAURACIÓ DE LA REALITAT FÍSICA
ALTERADA

Urbanisme

AD-12/2010

14/04/2010 AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE DESPESES

Intervenció

MUSEU TORNERIA
VALL DEL GES

14/04/2010 APROVAR LA CERTIFICACIÓ NÚM. 2 OBRA Intervenció
"ADEQUACIÓ DEL CENTRE DE
DINAMITZACIÓ DE LA TORNERIA DE FUSTA
DE LA VALL DEL GES PER A LA SUPRESSIÓ
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REFERÈNCIA

DATA

DESCRIPCIÓ

DEPARTAMENT

DE LES BARRERES ARQUITECTÒNIQUES I
FOMENT DE L'ACCESSIBILTIAT"

ART / SEC

14/04/2010 Aprovació definitiva projecte executiu
Millora Camp de Futbol

Urbanisme

13/04/2010 APROVACIÓ DEFINITIVA DEL REGLAMENT
DEL SERVEI MUNICIPAL D'ABASTAMENT
D'AIGUA POTABLE

Secretaria

Espais Cooperativa 13/04/2010 Sol·licitud aules edifici Cooperativa

Promoció
econòmica

13/04/2010 SOL·LICITUD D'AJUT ECONÒMIC

Benestar
Social

2007/242

13/04/2010 SOL·LICITUD DE LA TARGETA
D'APARCAMENT INDIVIDUAL PER A
PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA

Benestar
Social

EXP 112/10

13/04/2010 RESTAURACIÓ DE LA REALITAT FÍSICA
ALTERADA

Urbanisme

164/10

13/04/2010 Llicència d'obres

Urbanisme

09/2010

12/04/2010 festa fi de curs a la carpa AMPA Marta
Mata

Joventut

16/10

12/04/2010 Proposta sanció

Policia Local

16.1/10

12/04/2010 Persones jurídiques

Policia Local

30/10

12/04/2010 Denegar

Policia Local

31/10

12/04/2010 Denegar

Policia Local

668/09

12/04/2010 Resolució recurs de reposició ordre
execució carrer Matagalls 21-31

Secretaria

176/2010/pct

12/04/2010 Resolució incoant ordre execució finca
av. Generalitat núm. 41

Secretaria

ART / RI / 020/10

12/04/2010 DANYS AL MOBILIARI URBÀ

Règim Intern

10/04/2010 Concessió dret funerari nínxol núm. 2328
4a. Part Nova

Secretaria

P100159003

09/04/2010 Denegar

Policia Local

P100145976

09/04/2010 Anul·lar

Policia Local

Exp. 167/2010

09/04/2010 Llicència parcel·lació parcel·les C. St.
Roc, 48 i 50

Urbanisme

ART / RI / 016/10

09/04/2010 RESPONSABILITAT PATRIMONIAL

Règim Intern

2003-72

09/04/2010 RENOVACIÓ DE LA TARGETA
D'APARCAMENT PROVISIONAL PER A
PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA

Benestar
Social

2003/298

09/04/2010 SOL·LICITUD DE LA TARGETA
D'APARCAMENT INDIVIDUAL PER A
PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA

Benestar
Social

AD-11/2010

08/04/2010 AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE DESPESES

Intervenció

ORGT T/10084838

08/04/2010 DISPENSAR DE L'APORTACIÓ DE GARANTIA Intervenció
PER RESPONDRE DEL PAGAMENT DE
L'IMPOST SOBRE L'INCREMENT DEL VALOR
DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA

ORGT T/10084833

08/04/2010 DISPENSAR DE L'APORTACIÓ DE GARANTIA Intervenció
PER RESPONDRE DEL PAGAMENT DE
L'IMPOST SOBRE L'INCRMENT DEL VALOR
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REFERÈNCIA

DATA

DESCRIPCIÓ

DEPARTAMENT

DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA
122/10

07/04/2010 Renúncia Llicència d'obres

Urbanisme

33/02-i

07/04/2010 legitimació comunicació prèvia

Activitats

2008/216

07/04/2010 SOL·LICITUD TRANSPORT ADAPTAT

Benestar
Social

30/06-II,2

07/04/2010 Control inicial

Activitats

09/05-III

07/04/2010 Control annex III

Activitats

ART / RI / 008/10

07/04/2010 DANYS AL MOBILIARI URBÀ

Règim Intern

ORGT T/10084834

06/04/2010 DISPENSAR DE L'APORTACIÓ DE GARANTIA Intervenció
PER RESPONDRE DEL FRACCIONAMENT DE
L'IMPOST SOBRE L'INCREMENT DEL VALOR
DELS TERRNYS DE NATURALESA URBANA

CONFIRMING BANC 06/04/2010 APROVAR CONTRACTE DEL SERVEI BANC
DE SABADELL
SABADELL CONFIRMING

Intervenció

AD-10/2010

06/04/2010 AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE DESPESES

Intervenció

15/10

06/04/2010 Proposta sanció

Policia Local

15.1/10

06/04/2010 Persones jurídiques

Policia Local

26/10

06/04/2010 Denegar

Policia Local

27/10

06/04/2010 Anul·lar

Policia Local

28/10

06/04/2010 Denegar

Policia Local

29/10

06/04/2010 Denegar

Policia Local

24/10

01/04/2010 Denegar

Policia Local

23/10

01/04/2010 Denegar

Policia Local

25/10

01/04/2010 Estimar

Policia Local

08/2010

01/04/2010 Revetlla de Sant Joan

Joventut

2008/38

31/03/2010 SOL·LICITUD TARJETA PROVISIONAL
D'APARCAMENT PER A PERSONES AMB
MOBILITAT REDUÏDA

Benestar
Social

30/03/2010 SOL·LICITUD AJUTS ECONÒMICS

Benestar
Social

30/03/2010 iniciar exp. per alienar dos parcel.les núm. Secretaria
1 i 4 "PP La Caseta" patrimoni mpal.
29/03/2010 Adjudicació contracte de
subministrament equips pel tractament
informació funcionament programa de
gestió d'expedients

Contractació

169/10

29/03/2010 Llicència d'obres

Urbanisme

10-03-29 Kopec

29/03/2010 DECRET INCOAR BAIXA OFICI SR. KOPEC

Recepció
Espona

MS RPF

29/03/2010 MERCAT SETMANAL RENOVACIÓ
PARADES FIXES 2010(2)

Urbanisme

2003/298

29/03/2010 SOL·LICITUD TARJETA D'APARCAMENT PER Benestar
A PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA
Social

14/10

29/03/2010 Proposta sanció

Policia Local

14.1/10

29/03/2010 Persones jurídiques

Policia Local

10-03-29
ZAMBRANO

29/03/2010 DECRET INCOAR BAIXA OFICI SR.
ZAMBRANO

Recepció
Espona
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REFERÈNCIA

DATA

DESCRIPCIÓ

DEPARTAMENT

ORGT T/10082122

26/03/2010 DISPENSAR DE L'APORTACIÓ DE GARANTIA Intervenció
PER RESPONDRE DEL FRACCIONAMENT DE
L'EXPEDIENT T/10082122

40/2010-RRHH

26/03/2010 Contractació urgència projecte suport a RRHH
la creació d’empreses

P100140146

26/03/2010 Denegar

Policia Local

P090121009

26/03/2010 Denegar

Policia Local

0700021030

26/03/2010 Denegar

Policia Local

P100144765

26/03/2010 Anul·lar

Policia Local

FAÇANA
COOPERATIVA

26/03/2010 APROVAR LA CERTIFICACIÓ NÚM. 1 OBRA Intervenció
"REHABILITACIÓ DE LA FAÇANA DE
L'EDIFICI DE LA COOPERATIVA"

31/03-II,1

26/03/2010 Denegar llicència

Activitats

25/03/2010 Aprovació exp. Contrac. i plecs clàusules Contractació
obres llera del Ter zona Matabosch
25/03/2010 Aprovació exp. Contrac. i plecs clàusules Contractació
obres espai protegit canal de Can Bassas
14/06-i

25/03/2010 Desestiment sol·licitud

Activitats

4/2010

25/03/2010 INICI EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE
PRESSUPOST NÚM. 4/2010 PER
TRANSFERÈNCIES DE CRÈDITS

Intervenció

174/10

25/03/2010 PRORROGA LLICENCIA D'OBRES

Urbanisme

25/03/2010 Aprovació expedient de licitació servei
carpeta ciutadana i registre electrònic
comú

Contractació

2006/99

25/03/2010 SOL·LICITUD DE TRANSPORT ADAPTAT

Benestar
Social

ART / RI / 008/10

24/03/2010 DANYS AL MOBILIARI URBÀ

Règim Intern

ART / RI / 005/10

24/03/2010 DANYS AL MOBILIARI URBÀ

Règim Intern

ART / RI / 036/09

24/03/2010 DANYS AL MOBILIARI URBÀ

Règim Intern

CENTRE
DINAMITZADOR
TORNERIA

24/03/2010 APROVAR LA CERTIFICACIÓ NÚM. 5 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)"

10/03-i

24/03/2010 Pròrroga sol. Control

Activitats

AIGUA-B/08

24/03/2010 CONCESSIÓ INCREMENT 1er. TRAM TAXA
AIGUA POTABLE

Intervenció

AIGUA-B/05

24/03/2010 REVOCACIÓ PART INCREMENT 1er. TRAM
TAXA AIGUA POTABLE

Intervenció

AIGUA-B/03

24/03/2010 REVOCACIÓ PART INCREMENT 1er. TRAM
TAXA AIGUA POTABLE

Intervenció

1/05-III

24/03/2010 Control inicial

Activitats

29/2010-Diversos

24/03/2010 Nòmina. Complement de productivitat
objectius

RRHH

23/03/2010 Canvi titularitat nínxol núm. 45 5a. OestCentral

Secretaria

23/03/2010 Canvi titularitat nínxol núm. 183 3a. Oest

Secretaria
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REFERÈNCIA

DATA

DESCRIPCIÓ

DEPARTAMENT

28/2010 Diversos

23/03/2010 Nòmina. Aprovació complement
productivitat objectius 2009 laborals

RRHH

27/2010 Diversos

23/03/2010 Nòmina. Aprovació complement
productivitat objectius 2009 funcionaris

RRHH

3/2010

23/03/2010 INICI EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE
PRESSUPOST NÚM. 3/2009, PER
TRANSFERÈNCIES DE CRÈDITS

Intervenció

10/03-i

23/03/2010 Pròrroga presentació certificat

Activitats

23/03/2010 SOL·LICITUD AJUT ECONÒMIC

Benestar
Social

17/2010 RRHH

23/03/2010 Nòmina. Reconeixement de serveis previs RRHH

05/09-III

23/03/2010 Pròrroga sol·licitud control

39/2010 RRHH

23/03/2010 Nòmina. Reconeixement de serveis previs RRHH

42/10

23/03/2010 Ocupació V/P circ

24/2010 RRHH

22/03/2010 Nòmina. Reconeixement de serveis previs RRHH

02/10-i

22/03/2010 Renuncia activitat

Activitats

3/2010 diversos

22/03/2010 Nòmina. Assignació complement de
productivitat absentisme policia local

RRHH

97/10

22/03/2010 LLICÈNCIA D'OBRES

Urbanisme

03/10-i

22/03/2010 Legitimació comunicació

Activitats

23/03-III

22/03/2010 Permís municipal

Activitats

1/2010 diversos

22/03/2010 Nòmina. Aprovació factors de l’específic RRHH
nòmina mes de març de 2010

2/2010 diversos

22/03/2010 Nòmina. Aprovació de gratificacions i
hores extres. Nòmina març 2010

RRHH

13/10

22/03/2010 Proposta sanció

Policia Local

21/10

22/03/2010 Denegar

Policia Local

22/10

22/03/2010 Anul·lar

Policia Local

LOCAL SOCIAL
ZONA ESPORTIVA

19/03/2010 APROVAR LA CERTIFICACIÓ NÚM. 2 OBRA Intervenció
"CONSTRUCCIÓ D'UN LOCAL SOCIAL A LA
ZONA ESPORTIVA MUNICIPAL"

2010/78

19/03/2010 SOL3LICITUD DE TRANSPORT ADAPTAT

Benestar
Social

LLAR D'INFANTS LA
CABANYA

19/03/2010 APROVAR LA CERTIFICACIÓ NÚM. 13
OBRA "CONSTRUCCIÓ D'UNA LLAR
D'INFANTS A LA ZONA DE LA CABANYA"

Intervenció

12/10

19/03/2010 Proposta sanció

Policia Local

12.1/10

19/03/2010 Persones jurídiques

Policia Local

18/10

19/03/2010 Anul·lar

Policia Local

19/10

19/03/2010 Denegar

Policia Local

20/10

19/03/2010 Denegar

Policia Local

MS RPF

18/03/2010 MERCAT SETMANAL RENOVACIÓ
PARADES FIXES 2010

Urbanisme

26/2009 RH

18/03/2010 Arranjament errors en modificació horari
laboral.

RRHH

102/10

18/03/2010 Llicència d'obres

Urbanisme

18/03/2010 Canvi titularitat nínxol núm. 132 3a. Oest

Secretaria

Activitats
Activitats
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REFERÈNCIA

DATA

DESCRIPCIÓ

DEPARTAMENT

P/2010/20

17/03/2010 ORDRE DE PAGAMENT P/2010/20

Intervenció

134/10 i 119/10

17/03/2010 v/p gelateries

Activitats

618/09

17/03/2010 perllongació ocup. v/p

Activitats

TCC

17/03/2010 AUTORITZACIÓ CF TORELLÓ CENTRE DE
TECNIFICACIÓ

Esports pavelló

135/2010

17/03/2010 LLICENCIA 1A OCUPACIÓ

Urbanisme

06/2010

16/03/2010 Utilització Carpa

Joventut

1/2010

16/03/2010 INICI DE L'EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DEL Intervenció
PRESSUPOST NÚM. 1/2010, PER
TRANSFERÈNCIES DE CRÈDITS

2/2010

16/03/2010 INICI DE L'EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DEL Intervenció
PRESSUPOST NÚM. 2/2010, PER
GENERACIÓ D'INGRESSOS NO TRIBUTARIS
16/03/2010 Concessió nínxol núm. 2327 3a. Part Nova Secretaria

1/10-i

16/03/2010 Legitimació comunicació

Activitats

46/04-III

16/03/2010 Control inicial

Activitats

10-03-16

16/03/2010 DECRET INCOAR BAIXA OFICI SRS.CULLAR- Recepció
VERA
Espona

LIQUIDACIÓ
EXERCICI 2008
PATRONAT RÀDIO
MUNICIPAL

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

Benestar
Social

10/03/2010 APROVACIÓ EXPEDIENT LIQUIDACIÓ
PRESSUPOST DEL PATRONAT DE LA RÀDIO
MUNICIPAL DE TORELLÓ DE L'ANY 2008

Intervenció

01/03/2010 ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ DIBA. S.
SOCIALS

Benestar
Social

29/01/2010 Contractació prevenció de riscos laborals Contractació
i vigilància de la salut
F/2009/254

30/12/2009 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS
F/2009/254

Intervenció

P/2009/199

30/12/2009 ORDRE DE PAGAMENT P/2009/199

Intervenció

F/2009/195

30/12/2009 BAIXA ORDRE DE PAGAMENT P/2009/195

Intervenció

P/2009/198

30/12/2009 ORDRE DE PAGAMENT P/2009/198

Intervenció

P/2009/193

30/12/2009 ORDRE DE PAGAMENT P/2009/193

Intervenció

F/2009/253

30/12/2009 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS
F/2009/253

Intervenció

F/2009/251

30/12/2009 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS
F/2009/251

Intervenció

F/2009/252

30/12/2009 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS
F/2009/252

Intervenció

F/2009/258

30/12/2009 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS
F/2009/258

Intervenció

F/2009/260

30/12/2009 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS
F/2009/260

Intervenció

P/2009/196

30/12/2009 ORDRE DE PAGAMENT P/2009/196

Intervenció

F/2009/239

30/12/2009 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS
F/2009/239

Intervenció

F/2009/240

30/12/2009 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS

Intervenció
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REFERÈNCIA

DATA

DESCRIPCIÓ

DEPARTAMENT

F/2009/240
F/2009/241

30/12/2009 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS
F/2009/241

Intervenció

F/2009/244

30/12/2009 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS
F/2009/244

Intervenció

F/2009/247

30/12/2009 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS
F/2009/247

Intervenció

F/2009/248

30/12/2009 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS
F/2009/248

Intervenció

F/2009/249

30/12/2009 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS
F/2009/249

Intervenció

F/2009/250

30/12/2009 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS
F/2009/250

Intervenció

F/2009/245

30/12/2009 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS
F/2009/245

Intervenció

A/2009/23

30/12/2009 RECONEIXEMENT BAIXA OBLIGACIÓ
A/2009/23

Intervenció

P/2009/201

30/12/2009 ORDRE DE PAGAMENT P/2009/201

Intervenció

P/2009/198

30/12/2009 ORDRE DE PAGAMENT P/2009/198

Intervenció

P/2009/202

30/12/2009 ORDRE DE PAGAMENT P/2009/202

Intervenció

F/2009/255

30/12/2009 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS
F/2009/255

Intervenció

F/2009/256

30/12/2009 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS
F/2009/256

Intervenció

F/2009/259

30/12/2009 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS
F/2009/259

Intervenció

A/2009/27

30/12/2009 BAIXA RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS
A/2009/27

Intervenció

F/2009/261

30/12/2009 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS
F/2009/261

Intervenció

A/2009/33

30/12/2009 BAIXA RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS
A/2009/33

Intervenció

A/2009/35

30/12/2009 BAIXA RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS
A/2009/35

Intervenció

P/2009/204

30/12/2009 ORDRE DE PAGAMENT P/2009/204

Intervenció

F/2009/236

30/12/2009 F/2009/236

Intervenció

F/2009/235

30/12/2009 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS
F/2009/235

Intervenció

F/2009/238

30/12/2009 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS
F/2009/238

Intervenció

F/2009/242

30/12/2009 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS
F/2009/242

Intervenció

F/2009/243

30/12/2009 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS
F/2009/243

Intervenció

30/12/2009 Decret rectificació import certificació
obres liquidació aparcament El Sindicat

Contractació

EL PLE ES DÓNA PER ASSABENTAT DELS DECRETS RELACIONATS A LA TAULA PRECEDENT.
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5.2 DONAR COMPTE DE LES ACTES DE LA JUNTA DE GOVERN
5.2.1 Sessió ordinària del dia 6 d’abril de 2010.
5.2.2 Sessió ordinària del dia 12 d’abril de 2010
5.2.3 Sessió ordinària del dia 19 d’abril de 2010.

EL PLE ES DÓNA PER ASSABENTAT DE LES ACTES RELACIONADES AL PUNT PRECEDENT..

5.3 DONAR COMPTE DE DECRETS DE L’ALCALDIA DIVERSOS
5.3.1
Resolució del 8 d’abril de 2010.
Modificació de crèdits núm. 3/2010.
Consignació de despeses amb crèdits en baixa
Partida inicial

Nom

Consignació
inicial

Proposta de
baixa

Consignació
definitiva

102-3422120000

Manteniment
instal·lacions
esportives

43.033,47 €

7.000,00 €

36.033,47 €

102-3422211000

Productes de
neteja. Esports

7.224,00 €

4.500,00 €

2.724,00 €

206-1501310000

Retribucions
personal temporal.
Pla de Barris

38.855,52 €

1.527,37 €

37.328,15 €

206-9201200000

Retribucions
bàsiques
funcionaris grup
A1. Adm. Gral.

43.768,25 €

3.483,90 €

40.284,35 €

206-9201210000

Retribucions
complementàries
destí funcionaris
adm. Gral.

48.111,00 €

1.388,52 €

46.722,48 €

206-9201210100

Retribucions
complementàries
específic
funcionaris adm.
Gral.

131.685,44 €

2.728,67 €

128.956,77 €

301-1512210400

Vestuari i equips
del personal.
Urbanisme

300,00 €

300,00 €

0,00 €

306-1712100000

Manteniment
parcs i jardins

11.999,20 €

1.408,64 €

10.590,56€

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

22.337,10 €
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Consignació de despeses amb crèdits en alta
Partida inicial

Nom

102-3422270600

Servei piscines estiu

206-1321200600

Consignació
inicial

Proposta d’alta

Consignació
definitiva

0,00 €

11.500,00 €

11.500,00 €

Triennis personal
funcionari
seguretat
ciutadana

23.056,38 €

179,40 €

23.235,78 €

206-2211620500

Assegurança
d’accidents del
personal de
l’Ajuntament

0,00 €

7.500,00 €

7.500,00 €

206-1511200600

Triennis personal
funcionari
urbanisme

17.425,16 €

214,16 €

17.639,32 €

206-3301600000

Assegurança
social personal de
cultura

19.816,02 €

694,55 €

20.510,57 €

206-9201500000

Productivitat
personal laboral
d’adm. Gral.

14.355,13 €

540,35 €

14.895,48 €

301-1512270600

Topogràfics i altres

300,00 €

300,00 €

600,00 €

306-1712130000

Manteniment
maquinària i
utillatge parcs i
jardins

800,00 €

1.408,64 €

2.208,64 €

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

22.337,10 €

EL PLE ES DÓNA PER ASSABENTAT DELS DECRETS RELACIONATS AL PUNT PRECEDENT.

5.4 DONAR COMPTE DE LES NOTES DE REPARAMENT DE LA INTERVENCIÓ
MUNICIPAL
En compliment del que disposen els articles 215 i següents del text refós de la Llei
d’Hisendes Locals, es dóna compte al ple corporatiu, i de forma específica, de les notes
de reparament 6-10, 7-10, 8-10 i 9-10, 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, la Resolució de l’Alcaldia del 16 de febrer de 2010 i les Resolucions de l’Alcaldia de
23 de març de 2010 (exp. 27/2010 i 28/2010 de RRHH), respectivament, i que es van
adjuntar a l’ordre de pagament núm. P/2010-24 de 25 de març de 2010, en la que
consten incloses les nòmines del personal d’aquesta Corporació del mes de març de
2010.
EL PLE ES DÓNA PER ASSABENTAT DE LES NOTES DE REPARAMENT ESMENTADES.

28

6/ MOCIONS I PROPOSTES D’URGÈNCIA:
Atesos els esdeveniments recents aquesta mateixa setmana, i de conformitat amb el que
es disposa a l’article 82.3 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats locals, a
proposta de l’alcaldia, el ple de l’ajuntament, per unanimitat dels membres assistents,
acorda la inclusió per urgència de l’assumpte següent:
INTERVENCIONS:
SR. MIQUEL FRANCH: Es tracta d’una proposta que ens ha fet arribar el departament de
medi ambient i habitatge, precisament corresponent als habitatges del Pla parcial El
Castell I, habitatges de lloguer; en el seu moment el departament va fixar que els
habitatges serien de compra; més endavant es va decidir que serien de lloguer, però per
aquelles coses que passen, no es va pensar en la modificació del conveni, que és el que
ara es proposa.
VOTACIÓ DE LA URGÈNCIA:
La urgència s’aprova per unanimitat dels setze membres assistents.
6.1.- MODIFICACIÓ DEL CONVENI ENTRE EL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE I
L’AJUNTAMENT DE TORELLÓ, PER A LA CONSTRUCCIÓ D’HABITATGES AMB PROTECCIÓ
OFICIAL AL SECTOR EL CASTELL I:
ANTECEDENTS:
Vist l’informe emès per la tècnica, en què informa favorablement l’aprovació de la
modificació del conveni subscrit entre el Departament de Medi Ambient i Habitatge i
l'ajuntament de Torelló per a la construcció d'habitatges amb protecció oficial al sector El
Castell I (Carrer Comte Borell).
MARC NORMATIU:
Article 303 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres,
activitats i serveis dels ens locals, en concordança amb l’article 191 del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim local
de Catalunya, que preveu que a través del conveni s’estableix una relació de
cooperació consensuada entre ens locals o entre aquests i altres administracions
públiques per a la prestació de serveis o per al desenvolupament de les competències
legalment atribuïdes, en la satisfacció dels que tinguin un interès comú.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels setze membres assistents, acorda:
Primer.- Aprovar la minuta de modificació de conveni subscrit entre el Departament de
Medi Ambient i Habitatge i l'ajuntament de Torelló, per a la construcció d'habitatges amb
protecció oficial al sector El Castell I (Carrer Comte Borell), d’acord amb el text que figura
al final d’aquest acord.

29

Segon.- Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari, l’alcalde de Torelló, per al
més eficaç desenvolupament d’aquest acord, inclusiu la signatura de la modificació del
conveni aprovat.
Tercer.- Notificar aquest acord a les parts interessades.
El text de la modificació del conveni aprovat és el següent:
“MODIFICACIÓ DEL CONVENI SUBSCRIT ENTRE EL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I
HABITATGE I L'AJUNTAMENT DE TORELLÓ PER A LA CONSTRUCCIÓ D'HABITATGES AMB
PROTECCIÓ OFICIAL AL SECTOR CASTELL I (CARRER COMTE BORRELL)
REUNITS:
D’una part, el senyor Joaquim Gascó, director general de Promoció de l’Habitatge del Departament de Medi
Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya i en representació de l’Institut Català del Sòl.
D'una altra part, el senyor Miquel Franch i Ferrés, alcalde president de l’Ajuntament de Torelló.
EXPOSEN:
1. Que, amb data 13 de desembre de 2005, l’Ajuntament de Torelló i el Departament de Medi Ambient i
Habitatge van subscriure un conveni l’objecte del qual era la construcció d’uns 31 habitatges amb protecció
oficial en règim de compravenda i aparcaments, situats al sector El Castell I (carrer Comte Borrell).
2. Que la promoció el Castell I formava part del concurs convocat per l’Incasòl per a la incorporació de
nous sistemes i tecnologies a fi de projectar la construcció d’habitatge plurifamiliar amb protecció oficial i
s’ha considerat oportú per tal de poder fer el seguiment dels processos i resultats d’aquests nous sistemes
fer el canvi de règim dels habitatges.
Per l’exposat ambdues parts acorden procedir a modificar les clàusules tercera i quarta del referit conveni,
en els següents aspectes:
CLÀUSULES
PRIMERA.- Es considera oportú modificar la clàusula quarta del Conveni signat el dia 13 de desembre de
2005, i quedarà redactada de la manera següent:
“ QUARTA.- Els 36 habitatges seran de lloguer i destinats preferentment a famílies amb residència habitual i
permanent o bé amb lloc de treball al municipi de Torelló.
En la definició dels criteris d’adjudicació dels habitatges hi participarà l’Ajuntament de Torelló així com la
Generalitat de Catalunya.”
SEGONA. Aquesta modificació de conveni ha estat autoritzada per la Comissió d’Habitatge i Sòl Residencial
de l’Institut Català del Sòl en sessió de data 24 de març de 2010. Resta subsistent i amb plens efectes el
Conveni signat entre el Departament de Medi Ambient i Habitatge i l’Ajuntament de Torelló el 13 de
desembre de 2005, en tot allò que no hagi estat objecte de modificació en aquest document.
I, de conformitat, signem aquesta Modificació de Conveni.
Torelló, 6 d’abril de 2010
DIRECTOR GENERAL
DE PROMOCIÓ DE L’HABITAGE
Joaquim Gascó i Palacín

ALCALDE PRESIDENT
DE L’AJUNTAMENT DE TORELLÓ
Miquel Franch i Ferrés
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VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels setze membres assistents.

7/ PRECS I PREGUNTES:
SRA. MONTSE AYATS:
7.1.Des del nostre punt de vista i tal com hem manifestat en reiterades ocasions i en diferents
àmbits, el treball d’un Ajuntament en matèria de promoció econòmica s’ha de
fonamentar; és difícil, perquè els ajuntaments no tenim competències ni gaires recursos i,
per tant, el treball, des del nostre punt de vista s’ha de fonamentar en la relació i el treball
conjunt amb els agents socioeconòmics.
Si mires la resolució de l’alcaldia de delegació de competències de l’abril de 2008 al
regidor de promoció econòmica, dóna la raó ena quest sentit i diu que, entre altres
competències, té la de relacions amb els sindicats i les associacions empresarials.
Aquesta era una assignatura pendent ja quan Gestiomat funcionava i ens agradaria que
se’ns expliqués com s’està articulant en aquests moments i quina política s’està duent a
terme en aquest sentit i en uns moments especialment complicats.

Respon el Sr. Marc Fontserè: Només recordar que les relacions que tenim les oficines de
promoció econòmica amb els agents socials: ens trobem en l’àmbit de pactes territorials, en
l’àmbit de les assemblees del consorci de la Vall del Ges, Orís i el Bisaura, del Consell econòmic
i social d’Osona, de l’Observatori de desenvolupament local d’Osona, del Pla d’Innovació
d’Osona, ... és a dir: de relacions en tenim contínuament. És veritat que en aquests últims anys,
no parlo de mesos, si no d’abans de la crisi, el sector empresarial, el que són les associacions
més petites empresarials i no només a Torelló o a la Vall del Ges, o a Osona, si no que crec que
és un fenomen bastant global, les petites o mitjanes associacions els costa una mica poder-se
organitzar. De totes maneres, dir que amb el Gremi de torners s’ha arribat a un acord amb
l’Ajuntament de Sant Pere de Torelló, el de Sant Vicenç de Torelló i el de Torelló, per portar
a terme un seguit d’accions.
Contacte n’hi ha, relacions, n’hi ha i sempre està bé que hi siguin i esperem que continuïn.
Sra. Montse Ayats: El que passa és que tu mateix deies que era difícil en aquests moments,
perquè en algunes convocatòries i en alguna reunió de les que hem assistit, costava de
trobar fórmules. Nosaltres pensem que hi ha d’haver un treball per arribar; pot ser que en
les associacions petites potser no siguin prou representatives del sector, però potser es pot
arribar a empresaris, es pot arribar a sindicats, sense necessitat de passar per les pròpies
associacions; nosaltres pensem que això és fonamental; si no, el treball que fem no tindrà
gaire sentit des de la regidoria.
7.2.Aquesta pregunta té a veure amb la ludoteca. Voldríem saber quines són les previsions
respecte a la ludoteca de Torelló, que si no ens equivoquem, a partir del maig entra en
vigor la nova llei sobre ludoteques i, quan te la mires, és evident que la de Torelló no
compleix tot el que la llei exigeix.
En el seu moment els grups de PSC, CiU i ERC vàreu acordar –el nostre grup no hi va donar
suport, perquè nosaltres defensàvem que la ludoteca havia de ser un espai
complementari o interrelacionat amb la biblioteca- en la llei de barris, vàreu decidir que
la nova ludoteca aniria ubicada a l’antic casal de la gent gran, a la ronda de les
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Pollancredes, però encara no s’hi ha fet cap actuació i no es preveu, mirant les
actuacions del pla de barris, fins el 2011-2012.
Per tant, una mica el que voldríem saber és, si no tenim aquest nou emplaçament; si
difícilment podem complir la normativa, quines solucions es preveuen a curt i a mitjà
termini. A curt termini vol dir d’aquí a final de curs i el casal d’estiu i a mitjà termini, de cara
al curs vinent.
Entenem que el servei de ludoteca és un servei que no s’hauria de deixar perdre; a
nosaltres ens sembla que Torelló i la ludoteca, en uns inicis havia estat un espai de
referència, un model i entenem que per això es va fer la proposta al pla de barris, per tal
que tornés a ser un referent en tots els sentits i, per tant, pensem que s’hauria de trobar
una solució per aquest atzucac fins que no tinguem el nou projecte.

Respon el Sr. Manel Romans: Des que vàrem tenir coneixement l’any passat que canviava la
normativa sobre les ludoteques, ens vàrem reunir l’equip de govern per prendre una decisió.
Vàrem parlar amb els tècnics per tal que anessin a comprovar com estava el local de la
ludoteca; ens varen confirmar el que ja ens temíem: que la ludoteca no compleix amb tots els
requisits: accessibilitat,... tot i que l’Ajuntament ha seguit fent inversions; l’any passat es va
posar l’aire condicionat i la calefacció nova, perquè la que hi havia, semblava que no era la més
adient, però ja vàrem veure que s’hi havia de fer una inversió molt gran que de moment
l’Ajuntament no estava en condicions de fer.
A més, va sortir el pla de barris i llavors es va dir que semblava que la millor ubicació seria al
parc, a l’antic casal de la gent gran i a partir d’aquí vàrem començar a treballar.
Vàrem parlar amb les mares que en aquest moment gestionen la ludoteca; les vàrem informar
de com estava el tema. Elles van dir que mirarien d’anar-ho gestionant fins que nosaltres
diguéssim prou, i això era l’any passat i la veritat és que hi ha hagut una davallada molt
important de nens; crec que a l’’última reunió que vàrem tenir amb les mares, abans de Nadal,
ens van dir que només hi havia sis nens i la setmana vinent, el dia 4, tenim una reunió amb elles
per mirar què hem de fer.
També és cert que hi ha un problema econòmic, perquè tot i que l’Ajuntament dóna una
subvenció, amb les 6 persones inscrites no cobreixen les despeses i sort en tenen que quan fan
casals a l’estiu, per Setmana Santa i per Nadal els arriben alguns diners extres i amb això van
tirant.
Els vàrem dir si seria possible, com a mínim, arribar a final de curs, perquè elles ens van
manifestar el mes de desembre que seria molt difícil arribar a final de curs econòmicament
parlant; se’ls va demanar que facin números i si podien arribar, com a mínim, a final de curs;
vaig estar parlant amb una mare fa cosa de tres setmanes o un mes i per això vàrem acordar la
reunió per la setmana entrant, i ens va dir que per Setmana Santa el Casal els havia anat bé i
que segurament arribarien a finals de juny; no sabem si faran casal d’estiu, o no.
El que veiem és que en tot cas, quan es faci la ludoteca nova, perquè ja veiem que allà no pot
ser-hi i l’Ajuntament crec que no se la pot jugar, potser s’ha de redefinir una mica el concepte
de ludoteca que hi havia fins ara, que era una mica de guarderia dels nens des que sortien de
l’escola fins que els anaven a buscar els pares.
Per tant, com que ja tenim el problema que l’equipament no està adequat i hem d’esperar a fer
el nou amb el pla de barris, en tot cas s’haurà de redefinir des de l’equip de govern quin model
de ludoteca volem i què hi hem de fer, però ens sembla que de moment, i veient l’èxit que té –
només hi ha 6 nens-, elles també es van queixar creien que el problema que fa que no hi vagin
nens, pot ser degut a la crisi econòmica i que gent que abans els portava els nens, potser ara
no poden pagar aquests diners que pagaven per la ludoteca i, per tant, amb tot aquest cúmul de
coses veiem que no és una cosa urgent i necessària i que hi hagi molts usuaris que deixem
penjats, si no que, en tot cas, haurem de redefinir una mica tot el projecte, mirar quin tipus de
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ludoteca volem i esperar que es faci la del pla de barris i aquesta és la decisió que hem pres
des de l’equip de govern.
Sra. Montse Ayats: Per tant, si volen fer el casal d’estiu, el podran fer? Es buscarà una
alternativa en el cas que el vulguin fer?

Sr. Manel Romans: La normativa entra en vigor el mes de maig i hauríem d’acabar de parlarne amb els tècnics. Tampoc és que estigui molt malament, perquè des que es va adequar, per
exemple: hi havia problemes a les finestres que no eren gaire segures i es va posar aire
condicionat per tal de no haver d’obrir les finestres. De perill no n’hi ha, però en tot cas
haurem de definir, com a equip de govern, si les mares ens ho demanen, si es pot fer o no.
També hem de dir que cal agrair a aquestes tres mares que són les que estan a l’associació,
que cap d’elles ja no hi porta els seus fills i estan aguantant la ludoteca una mica per tot el
servei que els havia fet a elles i que els sap greu deixar-ho estar, però ja no hi ha cap dels
tres fills d’aquestes mares, que hi vagi.
Sra. Montse Ayats: sens dubte, un servei de ludoteca jo crec que si que és important per a
un municipi com el nostre i la prova és que en moltes etapes va ser un model a seguir; ara
en aquests moments s’han de replantejar coses aquí i en altres llocs, però si que seguim
necessitant espais –no és el mateix que una escola- on els nens, quan surtin de l’escola,
puguin fer un altre tipus d’activitat i és evident que l’Ajuntament s’hi ha d’implicar.
7.3.Pregunta relacionada amb el transport adaptat: és evident que es tracta d’una bona
iniciativa i d’un servei molt necessari al nostre municipi; si mirem les dades d’usuaris i les
demandes que hi ha, gairebé cada setmana hi ha noves demandes i, per tant, en
general, ens sembla que és un servei ben valorat pels usuaris, però tenim un problema
que hauríem de solucionar i és la necessitat d’un acompanyant que dni suport al
conductor i a les famílies a l’hora de recollir i deixar els usuaris.
Sembla que aquesta persona de suport, que és responsabilitat –entenem nosaltres- de
l’Ajuntament i no pas de l’empresa concessionària del servei, hi ha períodes de temps en
què hi és i períodes en què no hi és. Nosaltres hem pensat que potser això tenia a veure
amb algun pla d’ocupació, però entenem que aquest és un lloc de treball necessari i
que no hauria d’anar amb plans d’ocupació, que vol dir: ara hi és i ara no hi és, si no que
hauria de ser una solució definitiva i voldríem saber si això que diem és així i com està
previst solucionar-ho.

Respon la Sra. M. Àngels Casals: Jo estic completament d’acord amb tu, que realment la
qualitat del servei depèn molt de si hi ha o no una segona persona; un acompanyant és molt
necessari. Des de benestar social ja ens ho estem plantejant i estem mirant com ho podríem
fer i ara ho estem fent amb plans d’ocupació.
Quan es va crear el servei de transport adaptat no es va pensar... bé, no s’hi va pensar pels
diners i pel que suposa una segona persona; la llei tampoc contemplava que fos obligatori, quan
nosaltres ja dèiem que probablement, pel tipus d’usuari seria necessari poder disposar d’un
acompanyant, però ho hem anat cobrint amb plans d’ocupació; evidentment són plans d’ocupació
que ens han servit molt, perquè ja hem intentat posar-hi gent que fos molt adequada i els
usuaris han estat molt contents, però ens queden espais entre un pla d’ocupació i un altre, que
no els cobrim.
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És una cosa que sempre ens estem plantejant i inclús l’altre dia que vàrem fer valoració amb la
residència i el centre de dia, era una de les coses que dèiem que hi ha usuaris que necessiten
acompanyant i el servei és millor i, si no, la família ha de fer un sobresforç i inclús a vegades
hem de posar algú des de serveis socials per anar a acompanyar-lo.
Penso que si que és una mancança i hem de mirar quina solució hi podem buscar.
7.4.La darrera pregunta té a veure amb urbanisme, amb obres i serveis, amb seguretat
ciutadana, ... ja ho hem dit en altres ocasions: en alguns pobles i ciutats de Catalunya
han anat caient en el parany de despersonalització; al nostre entendre Torelló, en molts
casos és un exemple: tant el model dels carrers del casc antic, els elements públics, ...
però a més, al nostre casc antic, en aquests moments, la despersonalització va
acompanyada de la creació d’una mena de cursa d’obstacles a vegades, més que de
buscar sistemes per fer-ho agradable. Si ens miréssim la perspectiva que ens ofereix la
plaça del davant de l’església i el carrer que passa des d’aquí fins a Rocaprevera, hi ha
papereres de diferents colors, de diferents models estètics, bancs, senyals de prohibit
aparcar, que no sabem mai què fan, però que una hora estan enganxats en un arbre,
altres situats en llocs que no s’acaben d’entendre... les jardineres: combinem coses amb
fusta, coses amb pedra, ... tot plegat, a banda dels gustos estètics que poden ser
discutibles, no convida a fer agradable a la gent que hi viu i a la que hi passeja, perquè
entenem que els espais públics són per això, són espais de relació i, per tant, han de
convidar a ser utilitzats. Si això hi afegim en aquesta zona el poc respecte d’alguns
vehicles, jo crec que estem parlant de poca gent, però que contínuament aparquen allà
on no caldria i que sovint, no hi pot haver o no hi ha prou control sobre aquest tema per
part de la policia, tenim un casc antic que sovint, més que a passejar, convida a sortir-ne
o mirar per on te’n surts.
Per tant, nosaltres el que proposem en aquest tema, és que deixem de fer nyaps i coses
provisionals i definim clarament, en el tema de la mobilitat, amb el criteri que vulguem,
però, per què volem aquest espai? Qui té ús prioritari? I en base a això, després, posem
els elements públics que toquin, però que sigui una cosa pensada i planificada.

Respon el Sr. Lluís Bassas: El tema del casc antic, com a filosofia i com en la majoria dels
cascos antics que es fan arreu, ha de ser bàsicament peatonal. Això està clar que el
plantejament que es pugui fer del casc antic és aquest.
El problema del casc antic de Torelló és que el tenim a mig aire; no està acabat, perquè es van
fer uns carrers determinats. Amb la llei de barris, segurament s’acabaran alguns carrers, si
més no, els que són més clarament casc antic: carrer Rocaprevera, carrer Nou (el tram que li
toca) els carrers de la vora del riu,.. i un altre tema clau és el de la plaça Nova, que també s’ha
de definir la circulació... i tot plegat fa que el tema del casc antic no estigui acabat, però la
filosofia és que bàsicament sigui de vianants. Què vol dir això? Vol dir que la mobilitat del casc
antic s’ha de redefinir tenint en compte la plaça i tenint en compte quan s’acabin els carrers
que es faran. La plaça serà un punt clau –quan estigui feta- per definir una mica tots els
sentits circulatoris de la plaça i per començar a comptar quins carrers són de vianants i quins
no ho són. Això va dins del pla de mobilitat, que s’està estudiant i segurament hi estarà
contemplat.
Una altra qüestió que hi ha, és el tema que deies del popurri de bancs, papereres, ...
evidentment que aquest últim temps s’han canviat alguns elements, en algun cas amb finalitat
obstaculitzadora –com al davant de Correus-; no ens sembla que sigui així i per això s’ha fet,
per evitar que allà, al final, sempre era ple de cotxes aparcats i d’alguna manera la gent no
podia passar. Si que hi ha hagut una certa anarquia en quant als tipus de jardineres (davant de
l’Ajuntament és una mostra); s’han tret les de fusta que estaven en mal estat i s’han canviat
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per unes de pedra; és discutible si estèticament són millors o pitjors –ja ho deies tu, que el
tema de l’estètica és molt personal i, per tant, no se sap mai què és millor-; jo crec que
aquestes que s’han posat, potser compleixen més amb el tema de seguretat, que aquestes
jardineres de fusta segurament no eren prou segures. S’han canviat en aquest moment, perquè
hi va haver l’ocasió d’aconseguir aquestes jardineres a un preu molt econòmic, més aviat
gratuït i s’ha aprofitat per reemplaçar les que estaven pitjor, però és cert que dóna aquesta
sensació que unes són d’una manera i altres d’una altra. És evident que s’ha d’anar normalitzant
això, igual que les papereres, que també se’n ha posat de dues classes i la tendència haurà de
ser aquesta: que es vagi posant en ordre i que les coses quedin millor.
A part dels errors lingüístics o ortogràfics que hi pugui haver en alguns dels rètols que s’han
posat –hi sobra alguna “r”- i també es corregirà, però són temes que anirem arreglant.
SR. LLUÍS SABATÉS:
7.5.Voldríem demanar a la regidoria de seguretat ciutadana i mobilitat, que faci una anàlisi
de la normativa o no normativa –perquè nosaltres tampoc ho tenim clar- sobre el tema
dels guals, que hi ha actualment al nostre municipi, perquè arran d’algun comentari
d’algun ciutadà hem intentat entendre la normativa que hem pogut trobar a
l’Ajuntament i no queda massa clar com s’actua en el moment que un vehicle està
estacionat davant d’un garatge, perquè no està massa clar si cal la placa de gual i que
el terra estigui pintat, qui ha de pintar la ratlla al terra, ... penso que si poguéssim aclarir
una mica més aquest tema i fer-ne la publicitat adequada, seria bo, per tal que no hi
haguessin malentesos i enfrontaments que no porten en lloc.

Respon la Sra. Cristina Sala: És cert que en matèria de guals hi ha una part que està
regulada i una altra part que és on s’aplica la discrecionalitat. La part regulada és què és un
gual i com s’utilitza i com s’ha de senyalitzar: els guals són, per una banda, un ús de l’espai
públic, que està sotmès a llicència i, per tant, es paga una taxa i per altra banda és un lloc en
què hi ha trànsit de vehicles que entren i surten d’immobles i s’ha de regular.
Com està regulat tot això a l’Ajuntament de Torelló? Hi ha part de la placa de gual que
d’alguna manera indica que la persona està al corrent del pagament de la taxa i, per tant,
utilitza aquella entrada per entrada i sortida de vehicles d’un immoble; s’ha de marcar en
l’asfalt amb una pintura groga i des del departament d’urbanisme, quan algú ve a buscar la
placa de gual, s’informa del color i les condicions com s’ha de pintar. Aquest seria l’aspecte
regulat i evidentment surt a l’ordenança que estacionar davant d’un gual es pot sancionar. Què
fa la policia, per la part que li toca, en els estacionaments davant de guals? El criteri general i
perquè és la manera que ens sembla més senzilla per facilitar que cadascú pugui aparcar
davant del seu propi gual, és no multar els guals d’ofici; quan hi ha algú aparcat davant d’un
gual, encara que estigui senyalitzat, no es multa, perquè la majoria de les vegades es tracta
del propi interessat. Quan s’actua? Quan algú truca, perquè té un cotxe que no és el seu,
davant de la porta. Això té desavantatges, també, és cert! el sistema té el desavantatge que
es triga més i potser algú interpreta que es pot aparcar davant dels guals amb total impunitat;
és el desavantatge que té. L’avantatge? Doncs aquesta: Que no hem de regular, ni hem d’estar
al damunt de qui aparca davant de casa seva, però per fer que la policia vingui a retirar un
cotxe que fa nosa davant d’un gual, cal que el gual estigui ben senyalitzat i això passa per tenir
la placa i la pintura groga al carrer.
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Sr. Lluís Sabatés: Precisament hem fet la pregunta, perquè nosaltres no hem sabut veure
en cap lloc que sigui una obligació per part del veí haver de pintar la línia davant del
carrer, si no que és un tema de potestat que se li dóna per fer-ho. Jo penso que el que
està escrit en paper no és veu clar i no sé si s’ajusta a dret i que no pugui haver-hi algun
problema.
7.6.Aprofitant que enguany se celebra el desè aniversari de la inauguració de l’edifici actual
de l’IES Cirvianum, ja fa molt temps que se’ns diu que al poble no hi ha la senyalització
adequada per dirigir la gent que ve de fora cap a l’IES i podria ser un acte una mica de
celebració entre els que es faran.
Pensem que caldria senyalitzar l’IES, perquè és un edifici important per Torelló on es forma
el futur dels nostres ciutadans i potser seria un reconeixement a aquesta tasca.

Respon el Sr. Jaume Vivet: Estem pendents de posar-los, perquè dies enrere vàrem demanar
que el posessin; jo me’n vaig assabentar fa poc, però resulta que si, que fa temps que van
darrere d’això i mirarem de posar-los.
7.7.Per acabar, un suggeriment a la regidoria d’educació: en la preinscripció i l’adjudicació
de places d’aquest any, ens ha arribat algun comentari de gent que els ha tocat un
centre inicialment molt allunyat del seu domicili; sabem que en aquests moments Torelló
té un districte únic de matriculació.
El suggeriment és si és possible plantejar-se de cara al futur estudiar la possibilitat que hi
hagi dos districtes de matriculació, que això faria que als mateixos barris hi hagi més
integració, menys problemes de mobilitat i de cara a un futur, poder-ho valorar.

Respon la Sra. Flora Vilalta: Com tu deies, a Torelló no hi ha zonificació; això no vol dir que
en un futur potser més o menys immediat, des de la inspecció contemplin que Torelló s’hagi de
zonificar en aquest sentit com en altres municipis molt més grans. De totes maneres, el fet
que hi hagi zonificació tampoc és garantia que puguis tenir una plaça a prop del teu domicili,
perquè depèn de com està l’oferta i la demanda, segons el padró de cada any. I també té
altres inconvenients, perquè, és clar! La zonificació si que t’obliga a apuntar els teus fills al
centre que tinguis més a la vora i potser hi ha famílies que no valoren tant la proximitat del
centre com l’ideari o el projecte educatiu d’un altre centre del propi municipi.
Tot té avantatges i inconvenients; de totes maneres, qui determina si hi ha d’haver o no
zonificació és la inspecció i ara jo no t’ho puc dir, però potser quan el centre Marta Mata
estigui completament consolidat, potser si que s’haurà de plantejar una zonificació; s’haurà de
veure en aquell moment com està el padró, les famílies, si hi ha molta gent que ha vingut a
viure a Torelló,... i seran moltes coses que s’hauran de valorar.
SR. JORDI CASALS:
7.8.Quan vàrem treballar el pla de barris, va sortir la caseta del jardí, en què s’hauria de fer
algun tipus d’actuació, que segurament donaria resposta a una necessitat que hi ha als
jardins de Can Parrella i en aquella àrea, de poder disposar d’un espai amb lavabos
públics.
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Ens trobem que tenim una gran zona verda, on va molta gent. Moltes vegades són
canalla i tenen les seves necessitats, i no només la canalla, si no tothom que hi va. I hi ha
un problema, perquè no hi ha lavabos públics en aquella zona.
Fins que no arribem a la solució definitiva o transitòria de la caseta del jardí, demanaríem
que es pugui fer un esforç per aquesta necessitat i que la gent que tingui les seves
necessitats ho puguin fer de manera més adient a la que ho poden fer ara, amb una
situació bastant incòmoda i molesta per a ells, sobretot.

Respon el SR. Miquel Franch: Com està la situació? L’Ajuntament té fet el projecte
d’intervenció i rehabilitació d’aquest espai i en aquest projecte s’hi ha tingut en compte fer
uns lavabos públics. El projecte està fet i quantificat econòmicament i ens queda pendent
només d’una cosa: vàrem tenir dues reunions, l’última deu fer uns dos mesos, amb l’Agència
Catalana de l’Aigua, perquè no es pot fer la rehabilitació d’aquell espai si prèviament l’Agència
no treu l’estació potabilitzadora d’allà. L’Agència ens ha dit que està valorant poder-la treure,
perquè es va fer una inversió també molt important en un altre lloc de Torelló, perquè el
temps faria que es pogués treure un dels dos punts de tractament d’aigua i estem pendents
que ens digui si la cosa tira endavant o no.
De moment, nosaltres, amb els responsables de Pla de barris, la persona de referència que ha
tocat a Torelló, els ho hem manifestat i ens han donat temps; aquesta era una de les primeres
actuacions; esperarem què diu l’A.C.A. i després prendrem una decisió.
Sr. Jordi Casals: Fins que no es conegui aquesta decisió, es podria buscar una solució
provisional?

Sr. Miquel Franch: Aquesta solució pot ser ràpida o no. Posar lavabos individuals allà, no.
Aquesta no és la intenció de l’Ajuntament. Ens sembla que el més adequat seria fer uns lavabos
fixos i correctes i, a més, nosaltres entenem també la gestió d’aquest espai, en uns aspectes
que ja parlarem més endavant.
Sr. Jordi Casals: fins i tot ho vàrem comentar en algunes reunions del pla de barris.
Nosaltres ho apuntàvem bàsicament per les dificultats que a l’entorn no hi ha espais d’ús
públic oberts per a aquesta situació. Esperarem que pugui anar ràpid.
7.9.Pla d’equipaments esportius. S’hi està començant a treballar d’una forma participada.
Creiem que s’està desenvolupant o, si més no, pinta bé com es treballarà. És una de les
demandes que fèiem nosaltres, treballar de forma planificada el tema dels equipaments
esportius; el plantejament és correcte, però ens agradaria saber si la regidoria d’esports
vol treballar participadament amb els grups polítics tota la planificació dels equipaments
esportius, però alhora ja es llencin propostes d’on han d’anar els nous equipaments
esportius, perquè en la presentació de l’edifici del Marta Mata es va posar damunt de la
taula que es posaria un segon pavelló esportiu al costat de l’institut... estem treballant
paral·lelament en el projecte de planificació dels equipaments esportius i alhora ja surten
propostes que semblen definitives.
Quina valoració en fa la regidoria d’esports? Com es pensa compaginar aquests dos
ritmes tan diferents?
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Respon el Sr. Francesc J. Rivera: La informació que en Miquel va donar en el seu dia és
sobre la reserva de sòl al costat de la nova escola Marta Mata. És una reserva de sòl per fer
una instal·lació esportiva, un nou pavelló; això no vol dir que es faci. De totes maneres, he de
dir que l’empresa que està elaborant aquest estudi, aquesta informació la té.
La setmana passada, amb en Miquel (Franch) vàrem tenir una reunió a Barcelona amb aquesta
empresa; ens va felicitar per tota la informació que li hem fet arribar; no pas arreu els la
faciliten. L’estan elaborant i quan estigui acabat, ens el vindran a presentar i a partir d’aquí,
crec que tindrem unes directrius o unes línies més concretes per poder acabar de
desenvolupar aquest tema que, precisament per això es fa, perquè nosaltres ho tinguem clar i
lògicament serà participatiu i comptarem amb els grups del municipi, sens dubte.
Sr. Jordi Casals: El nostre dubte sembla que ha quedat aclarit. Nosaltres també enteníem
que s’estava realitzant una diagnosi, que serà això el que farà l’empresa i que després
entre tots podrem decidir, però tenia el dubte de si ja s’havia decidit que allà hi anava el
segon pavelló, o no.

Sr. Francesc J. Rivera: Nosaltres entenem que és una zona urbanísticament amb futur i amb
un fort desenvolupament urbanístic i creiem en la necessitat que en un futur es pugui fer una
altra instal·lació esportiva en aquesta zona.

8/ INFORMACIONS:
SRA. CRISTINA SALA:
8.1.Demà, dimarts, els regidors del consistori infantil de Torelló es reuniran amb els seus
homòlegs, amb el consistori infantil de Vic. Ens desplaçarem amb l’alcalde i el tècnic
cap a l’Ajuntament de Vic on, juntament amb l’Alcalde de Vic, presidiran aquesta
trobada d’intercanvi.
SR. MARC FONTSERÈ:
8.2.Fa quinze dies la plataforma antiincineradora va convocar l’Ajuntament de Torelló i
l’Ajuntament de Sant Vicenç a una reunió amb l’empresa. Jo hi vaig anar com a
representant de l’Ajuntament i vaig exposar el que ja hem parlat alguna vegada, que és
la postura de tres grups del Consistori –d’Esquerra, de Convergència i del partit socialistaque el projecte actual no s’adequa a les necessitats dels ciutadans de Sant Pere, ni als
de tota la Vall, com ja hem anat al·legant en diferents tràmits i també com en l’Agenda
XXI de la Vall del Ges, Orís i el Bisaura, exposa.
La reunió va ser cordial; l’empresa ens va informar dels seus plans; de les dues
preocupacions principals, si és que es fa la planta, les que ens preocupen a tots i ens van
donar mitja explicació: una, d’on sortirà la matèria primera, ens van dir que ho tenen
lligat, que serà matèria primera de biomassa al 100%, però que no ens podien dir d’on la
traurien (aquesta és la mitja) i la que no ens van solucionar és què passarà en el cas que
el fum que surti de la planta no s’adeqüi al que diu el projecte; no ens ho van saber
explicar i això ens va preocupar bastant.
La conclusió una mica que vàrem arribar al final, és que els que estem en contra del
projecte actual de la planta, estem a favor que Sant Pere tingui un servei de calefacció i
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aigua calenta per a tot el municipi, que sigui sostenible i d’acord amb la tecnologia
actual.
I els que estan a favor, en el fons no estan res més que estar a favor que s’atorgui una
subvenció a una empresa, perquè faci energia elèctrica amb un sistema que no és
eficient. Aquesta és la conclusió a la qual vàrem arribar tots els presents.
SR. MANEL ROMANS:
8.3.Volia dir que dissabte hi va haver la fase final del raid dels Ausetans. Va ser una prova
que va començar el dia 6 d’abril, a Torelló; vàrem fer la presentació al foier del teatre
Cirvianum; s’hi van presentar 13 equips de 13 a 17 anys i 4 equips de 16 a 30 anys.
Per ser el primer any valorem molt positivament aquesta participació: més de 100 vailets
apuntats; vàrem haver de dir prou, perquè la infraestructura que teníem ja no permetia
que s’hi apuntessin més equips i durant tres setmanes els hem tingut entretinguts, anar-los
passant proves per SMS, pel facebook,... i els hem tingut ben entretinguts anant fent
proves.
El dissabte a la tarda, a quarts de sis, els vàrem reunir a la carpa i darrere del pavelló i els
vàrem tenir cinc hores fent proves.
Valorem molt positivament tot el que ha estat el raig dels Ausetans, principalment,
perquè hi ha hagut molt bon ambient entre els grups i eren grups molt heterogenis, inclús
de diferents procedències; normalment els joves identifiquen el que és oci amb bars,
pubs, discoteques, i no tant amb aquestes trobades entre grups i poder fer activitats
entre ells. Hi va haver dos equips guanyadors: l’Adik Team en els de 13 a 17 i A.S. en els
grans. Fins a les 10 del vespre es varen fer les proves i després es va fer un sopar tots
plegats i després es van obrir les portes al públic i a les 12 es va fer un concert, que no va
ser gaire concorregut, però va estar molt bé.
També volem agrair molt als tècnics de la regidoria, que han treballat molt aquestes tres
setmanes, per portar a terme tot això del raid i també agrair al poble de Torelló, perquè
una de les proves que van haver de passar, va ser la captació d’aliments per al banc
d’aliments i la veritat és que la resposta ens ha sobtat inclús a nosaltres, perquè hem
recollit més de 200 quilos de diferents productes alimentaris, que portarem al banc
d’aliments de Torelló.
Per tant, des d’aquí voldria felicitar a tots els participants que hi van posar el coll, als
tècnics de l’Ajuntament i ara s’ha d’anar a la final comarcal, amb sis pobles més. Es farà
a l’Esquirol i esperem que Torelló guanyi i si és així, ja ho manifestaré al proper ple.

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

EL SECRETARI,

