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

Ple
09/2010
ordinari
25 d’octubre de 2010
de les 20:04 a les 21:34
Sala de plens de la casa de la vila

Hi assisteixen:
Alcalde
1er. Tinent d’alcalde
3er. Tinent d’alcalde
4art. Tinent d’alcalde
5a. Tinenta d’alcalde
Regidors i regidores
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ICV-CdG
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Pere Galobardes i Molera
M. Àngels Casals i Font
Francesc Josep Rivera i García

PSC-PM
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Secretària:
Interventora

Montserrat Freixa i Costa
M. Carme Urgell i Barris

Excusen la seva assistència:
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1/ APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR:
1.1.- APROVACIÓ, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR:
S’aprova per unanimitat dels assistents i sense modificacions, l’acta núm. 08/2010,
corresponent a la sessió ordinària, celebrada el dia 27 de setembre de 2010.
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2/ DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’ECONOMIA I HISENDA, RÈGIM INTERN I
SEGURETAT:
2.1.- DONAR COMPTE DE L’ACORD D’INCOACIÓ D’EXPEDIENT PER AL NOMENAMENT DE
JUTGE/ESSA DE PAU, TITULAR I SUPLENT:
ACORD:
La Junta de Govern Local, reunida en sessió ordinària del dia 13 d’octubre de 2010, va
adoptar l’acord que es transcriu a continuació per al general coneixement:
A principis del proper mes de desembre finalitza la vigència dels nomenaments de la Sra.
Josefina Baena Esquinas i del Sr. Joan Carles Viver Fabregó com a Jutgessa de Pau de
Torelló i Jutge de Pau substitut, respectivament, i, per tant, cal procedir a renovar-los en el
càrrec o bé procedir a la seva a substitució.
L’article 101 de la Llei Orgànica del Poder Judicial disposa que els jutges de pau i els seus
substituts són nomenats per a un període de quatre anys per la sala de govern del
tribunal superior de justícia corresponent. El nomenament recau en les persones elegides
per l’ajuntament respectiu.
Els jutges de pau i els seus substituts són elegits pel ple de l’ajuntament, amb el vot
favorable de la majoria absoluta dels seus membres, entre les persones que, complint les
condicions legals (tenir nacionalitat espanyola, ser major d’edat i no estar inclòs en cap
de les causes d’incapacitat o incompatibilitat que estableix la citada Llei, llevat de
l’exercici d’activitats professionals o mercantils) així ho sol.licitin. Si no hi ha sol.licitant, el
Ple elegeix lliurement.
Per la seva banda, l’article 5 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels jutges de pau,
estableix que les vacants en el càrrec de jutge de pau titular i substitut s’anunciaran per
l’ajuntament respectiu amb suficient antelació, mitjançant convocatòria pública, amb
indicació del termini i el lloc de presentació d’instàncies. Es publicarà en el Butlletí Oficial
de la província i en el tauler d’anuncis de l’ajuntament, en el Jutjat de primera instància i
instrucció del partit judicial o Jutjat Degà i en el propi jutjat de pau de la localitat
respectiva.
Si no es presentessin sol.licituds, el Ple elegirà lliurement amb subjecció als mateixos
requisits de procediment.
És per tot això que a proposta de l’alcaldia, la Junta de Govern Local, per unanimitat dels
seus membres, acorda:
Primer: Disposar que es doni a la propera situació de vacant dels càrrecs de Jutge/ssa de
Pau i de Jutge/ssa de Pau substitut de Torelló la publicitat prevista a l’article 5 del
Reglament 3/1995, de 7 de juny, de jutges de pau, als efectes esmentats anteriorment.
El termini de presentació d'instàncies serà de quinze dies a comptar de l’endemà de la
publicació del corresponent edicte al BOP de Barcelona.
Segon: Notificar-ho a la Secretaria municipal per tal que en doni compliment i també al
Jutjat de Pau de Torelló.
Tercer: Donar-ne compte al Ple de l’Ajuntament en la propera sessió que celebri.
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INTERVENCIONS:
SRA. MONTSE AYATS:
Voldríem saber a partir de quan es poden presentar candidatures.
SRA. MONTSERRAT FREIXA:
A partir de la publicació de l’anunci al BOP.
SRA. MONTSE AYATS:
Però encara no ha sortit?
SRA. MONTSERRAT FREIXA:
Encara no ha sortit, però no tardarà gaires dies.
VOTACIÓ:
El ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat de l’acord de la Junta de Govern local
que s’ha transcrit més amunt.
2.2.- DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA DE DATA 29 DE SETEMBRE DE 2010:
ACORD:
En data 29 de setembre de 2010, es va dictar el decret de l’alcaldia que es transcriu a
continuació per al seu general coneixement:
“L’Ajuntament de Torelló va sol·licitar, en data 5 de maig de 2009, una subvenció al
Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya per a
l’atorgament dels ajuts que estableix la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris,
àrees urbanes i viles que requereixen especial atenció.
En data de 28 de juliol de 2008 la Subdirectora General d’Arquitectura, va notificar a
l’Ajuntament de Torelló la Resolució del conseller de Política Territorial i Obres Públiques, i
de l’annex d’aquesta resolució, on es determina el pressupost aprovat de 8.261.500,00€
per a les actuacions a realitzar al Nucli Antic de Torelló.
L’article 12.1 de la Llei 2/2001, de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que
requereixen atenció especial, per a cada un dels projectes s’ha de crear un comitè
d’avaluació i seguiment, integrat per representants de l’Administració de la Generalitat i
de l’Administració Local, i per representants de les entitats veïnals, dels agents econòmics
i socials, i de les associacions ciutadanes.
Per acord del plenari municipal en sessió celebrada en data 28 de desembre de 2009, va
aprovar entre d’altres, nomenar integrants del Comitè d’Avaluació i Seguiment, com a
membres de les entitats veïnals més representatives de l’àmbit objecte d’actuació, un
representant de la Comissió Carrer de Sant Josep i un representant de l’Associació de la
Gent Gran en Marxa; com a membres de les associacions ciutadanes amb major
implantació en aquest àmbit, un representant del Consell Municipal de Benestar Social i
Salut Pública, i un representant del Consell Municipal de Seguretat Ciutadana i Mobilitat; i
com a membres dels agents econòmics i socials, un representant de l’Associació de
Comerciants de Torelló i un representant del Consell Assessor de Promoció Econòmica
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Manca nomenar els representants de l’Ajuntament de Torelló en el Comitè d’avaluació i
seguiment.
D’acord amb l’esmentat,
HE RESOLT:
PRIMER.- NOMENAR integrants del Comitè d’Avaluació i Seguiment, com a representants
de l’ajuntament les següents persones:
-

Miquel Franch i Ferrés, Alcalde
Lluís Bassas i Portús, 1r Tinent d’Alcalde
Anna Manrique Aumatell, coordinadora del Pla de Barris
Jordi Pujol i Rius, assessor de projectes
M Carme Urgell i Barris, interventora habilitada i responsable econòmica del
projecte

SEGON.- NOTIFICAR aquest acord a les persones esmentades i a l’Oficina de Gestió del
Programa de Barris del Departament de Política Territorial de la Generalitat de Catalunya.
TERCER.- FACULTAR a l’Alcalde de forma tant àmplia com en dret sigui possible, per a
ordenar les accions preparatòries necessàries per a la integració d’aquests representants
en el Comitè d’Avaluació i Seguiment.
QUART.- DONAR COMPTE del present acord en la propera sessió plenària que celebri.”
VOTACIÓ:
El ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat de l’acord de la Junta de Govern local
que s’ha transcrit més amunt.
2.3.- MOCIÓ DE DECLARACIÓ DEL NOSTRE MUNICIPI MORALMENT EXCLÒS DE L’ÀMBIT DE LA
CONSTITUCIÓ ESPANYOLA, QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ICV-CdG:
PROPOSTA D’ACORD:
Davant la sentència del Tribunal Constitucional espanyol contra l'Estatut d'autonomia de
Catalunya, aprovat en referèndum popular el 18 de juny de l’any 2006, l’Ajuntament de
Torelló fa públiques les consideracions i acorda les resolucions següents.
1. La sentència retalla greument l'Estatut en qüestions clau per a l'autogovern català com
ara la llengua, la justícia i el finançament. Tenint en compte que la carta magna
catalana és ja un text de mínims, respecte del que va aprovar el nostre Parlament el 30
de setembre de 2005, que ja va ser substancialment retallat per les Corts espanyoles, i
que va ser aprovat per àmplia majoria a les urnes pel poble de Catalunya, la conclusió
evident que se’n desprèn és que les aspiracions d'autogovern de la nació catalana no
tenen cabuda a l'ordenament jurídic espanyol, que té aquest tribunal deslegitimat com a
intèrpret únic i vinculant de la Constitució espanyola.
2. La reforma de la Constitució espanyola amb l’objectiu de fer-hi possible l’encaix de les
aspiracions catalanes d'autogovern se certifica com una quimera, atès que requeriria el
suport de dues terceres parts de les Corts espanyoles, una Cambra dominada pels
mateixos partits que van retallar l’Estatut aprovat a la Cambra catalana per una
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amplíssima majoria o que el van recórrer després al Tribunal Constitucional, i que han
designat els membres d’aquest tribunal polític fet a la seva mida.
3. La sentència del Tribunal Constitucional tanca, doncs, el sostre d'autogovern de
Catalunya dins l’Estat espanyol, molt per sota de les aspiracions del poble de Catalunya,
que reclama poder escollir per avançar cap a noves fites de llibertat nacional.
4. Per tot això, vist el dictamen favorable de la Comissió informativa d’economia i
hisenda, règim intern i seguretat, es proposa a la corporació municipal, l’adopció de
l’acord de declarar el nostre municipi moralment exclòs de l’àmbit de la Constitució
Espanyola, en un gest conscient d’afirmació democràtica, de resposta a aquesta
sentència.
INTERVENCIONS:
SRA. MONTSE AYATS:
Tal com ja vaig dir el dia que vàrem presentar aquesta moció a la comissió informativa
pertinent, la síntesi s’explicita clarament al títol “declaració del nostre municipi –és a dir
Torelló- moralment exclòs de l’àmbit de la constitució espanyola. Evidentment, això
respon a la sentència o intenta ser una resposta, encara que sigui simbòlica, a la
sentència que va emetre el Tribunal constitucional espanyol contra l’Estatut i, per tant,
contra la voluntat del poble de Catalunya, que havia expressat en referèndum el juny de
2006 una voluntat i un estatut determinat que el nostre grup municipal, Iniciativa
Ciutadans del Ges, seguint l’exemple de molts altres municipis de Catalunya, de tots els
colors i d’arreu del país, hem cregut necessari fer aquest gest d’afirmació democràtica,
proposant en aquest ple declarar el nostre municipi moralment exclòs de la constitució
espanyola.
En uns moments en què els atacs dels que voldrien reduir el català a la mínima expressió,
tornen a augmentar o en uns moments en què el centralisme més recalcitrant trona a
mostrar-se sense complexos i també la manca de recursos per fer front a les necessitats,
és més que evident les retallades en la llengua, en la justícia, en el finançament són
motius més que suficients per a denunciar la situació en el nostre país.
Això ja serien motius suficients, però és del tot inadmissible, almenys a parer nostre i a
parer de molts altres grups que així ho han proposat en diferents municipis, és del tot
inadmissible que un organisme fet a mida dels dos grans partits espanyols i, per tant,
clarament tendenciós i partidista; un organisme, d’altra banda, deslegitimitzat per la seva
composició, per la seva manca d’eficàcia i amb actuacions i relleus més que
qüestionables, pugui estar per sobre del que el poble de Catalunya va decidir en
referèndum. Deixant de banda els colors polítics i el grau d’aspiració d’autogovern que
puguem tenir i anhelar cadascun de nosaltres i els nostres partits, la nostra coalició,
iniciativa ciutadans del Ges és un clar exemple de diversitat d’opinions en aquest
aspecte; deixant de banda, doncs, això, els colors polítics i el grau d’aspiració
d’autogovern, els resultats a les urnes i, per tant, l’afirmació democràtica, haurien de ser
inqüestionables i això és precisament el contrari del que s’ha produït amb la retallada de
l’Estatut.
Des d’Iniciativa ciutadans del Ges, som del parer que una constitució, com a arma
jurídica fonamental que defineix l’estructura, els procediments, les prerrogatives, els drets i
les responsabilitats dels governs dels ciutadans, ha d’estar en tot moment, sotmesa i
condicionada a la voluntat democràtica, ja que si no, no té raó de ser.
Per tots aquests motius que hem exposat, des d’Iniciativa ciutadans del Ges, proposem a
aquest Ajuntament i a aquesta Corporació, que aprovi aquesta moció, la de declarar el
nostre municipi, Torelló, moralment exclòs de l’àmbit de la Constitució espanyola com a
un acte de reafirmació nacional i democràtica.
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SR. JORDI CASALS:
Des d’Esquerra Republicana donarem suport a aquesta moció; a una moció que ve
donada –com ha exposat la companya d’Iniciativa- pel fet de la sentència del Tribunal
constitucional retallant l’estatut d’autonomia que va referendar el poble català. Per
aquest motiu també vam presentar una moció per tal que s’iniciés un procés per exercir
el dret a decidir a partir del mateix plantejament que fa aquesta moció, és a dir: el
Tribunal Constitucional, un dels pilars de l’Estat espanyol i del sistema constitucional
espanyol i de la democràcia espanyola, ha decidit que la constitució era d’una manera i
que en aquesta constitució no hi cabia Catalunya com a nació.
Nosaltres, tal com vàrem donar suport a aquella moció que vàrem presentar, també
donarem suport a aquesta moció i segurament més simbòlicament, però una resposta
que creiem contundent, de sentir-nos exclosos moralment de l’àmbit constitucional,
bàsicament, perquè això és el que ens va venir a dir la sentència del Tribunal
Constitucional.
SR. LLUÍS BASSAS:
Nosaltres, tot i que en principi estem d’acord amb algunes de les coses que ha dit la
Montse, sobretot en el tema del Tribunal constitucional, no veiem que un tema de qüestió
moral, d’estar fora la Constitució, sigui un tema molt adient per parlar aquí en aquest
moment i, per tant, nosaltres votarem en contra.
SRA. FLORA VILALTA:
Votarem que no en aquesta moció.
SRA. MONTSE AYATS:
M’hauria agradat, en tot cas, explicacions que anessin més enllà de si s’han de tractar o
no aquests temes; en tot cas, és evident que cada grup i cada partit és lliure de fer el que
decideixi, però en tot cas, la idea reiterada en aquest ple que hi ha coses que s’han de
debatre i s’han de discutir i coses que no, em sembla un argument molt poc vàlid i en tot
cas, em sap greu que no compti amb el suport.
VOTACIÓ:
La proposta es desestima per majoria absoluta del nombre legal de membres de la
Corporació, atenent al resultat que s’especifica a continuació:
Vots favorables: 4, dels regidors i la regidora dels grups municipals d’ERC-AM i
d’ICV-CdG.
Vots desfavorables: 10, dels regidors i les regidores dels grups municipals del PSCPM i de CiU
Abstencions: 0
2.4.- APROVACIÓ DE LA RECTIFICACIÓ DEL PADRÓ MUNICIPAL D’HABITANTS DE TORELLÓ, A
1 DE GENER DE 2010:
ACORD:
Ateses les variacions que s'han practicat amb posterioritat a l'aprovació de la rectificació
del padró municipal d'habitants a 1 de gener de 2010, i de conformitat amb la legislació
vigent, a proposta de l’Alcaldia i vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa
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d’Economia i hisenda, Règim intern i seguretat, el ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels
assistents, acorda:
Primer.- APROVAR la rectificació del padró municipal d'habitants a 1 de gener de 2010,
d'acord amb el resum següent:
ALTES DE RESIDENTS AL MUNICIPI (Resum per sexe i causa de l'alta)
CAUSA DE L’ALTA

Dones

Homes

Total

Dones

Homes

Total

PROCEDENTS D’ALTRES
MUNICIPIS
Dones Homes Total

89

98

187

6

9

15

254

NAIXEMENT

OMISSIÓ

257

511

PROCEDENTS DE
L’ESTRANGER
Dones Homes Total
44

47

91

BAIXES DE RESIDENTS AL MUNICIPI (Resum per sexe i causa de l'alta)
CAUSA DE LA BAIXA
A ALTRES
MUNICIPIS

A
L’ESTRANGER

DEFUNCIÓ

INSCRIPCIÓ
INDEGUDA

D

H

T

D

H

T

D

H

T

D

H

T

201

241

442

12

17

29

63

50

113

15

23

38

DUPLICAT
D

H

1

0

T
1

CADUCITAT
EN LA
INSCRIPCIÓ
D
H
T
15

34

49

RESUM NUMÈRIC GENERAL D’HABITANTS
1.- VARIACIONS EN EL NOMBRE D’HABITANTS
Conceptes
Homes Dones Total
Població del municipi a 1-1-2009
6.873 6.939 13.812
Altes des de l’1-1-2009 al 31-12-2009
411
393
804
Baixes des de l’1-1-2009 al 31-12-2009
365
307
672
Població del municipi a 01/01/2010
6.919 7.025 13.944
Segon.- TRAMETRE a l’Institut Nacional d'Estadística les dades resultants de la rectificació
aprovada."
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels membres assistents.
2.5.- APROVACIÓ INICIAL DEL PLA DE MOBILITAT URBANA (PMU) DEL MUNICIPI DE TORELLÓ:
ACORD:
Vist que en data de 13 d’octubre del 2010, l’empresa EGI Enginyeria i Gestió
d’Infraestructures SLP ha fet arribar a l’ajuntament la documentació del Pla de Mobilitat
Urbana de Torelló (PMU).
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Vist que aquest Pla de Mobilitat Urbana de Torelló (PMU), es redacta per encàrrec de
l’Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local de la Gerència de Serveis
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat de l’Àrea d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge,
en aplicació de l’acord de col·laboració entre l’ajuntament i la Diputació, per a la
redacció d’un pla de mobilitat.
Atès que aquest Pla es redacta en el marc legal de la llei 9/2003, de 13 de juny, de
Mobilitat, i complementàriament amb el Decret 362/2006, de 13 d’octubre, de les
Directrius Nacionals de Mobilitat; així com en la Llei 6/2009, de 28 d’abril, d’avaluació
ambiental de plans i programes, en el que fa referència a l’Informe de Sostenibilitat
Ambiental que s’acompanya.
Vist que el pla constitueix per l’ajuntament l’instrument de planificació de la mobilitat
d’àmbit local, a la vegada que compleix amb la legislació vigent, especialment pel
que fa a determinar les propostes i compromisos municipals.
Tenint en compte que el treball comprèn:
-

-

-

La memòria, que conté els antecedents, objectius i metodologia de la redacció;
una anàlisi territorial i socioeconòmica; una anàlisi de l’oferta; una anàlisi de la
demanda; la caracterització/modelització del sistema de mobilitat; la diagnosi
participada de la mobilitat; l’establiment d’objectius; les propostes participades
d’actuació i els indicadors de seguiment.
El programa d’actuacions amb 27 fitxes d’actuació concretes que emanen de 12
línies estratègiques predefinides.
Els annexos amb les fitxes inventari de carrers; l’enquesta de mobilitat als residents
de Torelló; les enquestes dels itineraris escolars; les fitxes inventari de les parades del
bus; els horaris de transport públic; els aforaments; l’inventari de punts negres de la
xarxa viària; i les actes de la primera i segona sessió de participació ciutadana.
Els plànols d’inventari, diagnosi i proposta.
L’Informe de Sostenibilitat Ambiental.

A proposta de la regidoria de seguretat ciutadana i mobilitat, vist el dictamen favorable
de la Comissió informativa d’Economia i hisenda, règim intern i seguretat, el ple de
l’Ajuntament, per majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació,
acorda:
Primer.- APROVAR INICIALMENT el Pla de Mobilitat Urbana de Torelló (PMU), vist, doncs
que el projecte, s’adequa a la legislació vigent, i dóna resposta als requeriments en
matèria de mobilitat que havia plantejat l’ajuntament.
Segon.- SOTMETRE l’expedient a informació pública pel termini de quaranta-cinc dies,
mitjançant anuncis de l’acord que es publicaran en el Butlletí Oficial de la Província, al
tauler d’edictes de la Corporació Municipal i al web de l’Ajuntament de Torelló. El
projecte estarà a disposició de qualsevol persona que el vulgui examinar a les oficines de
l’Ajuntament, departament dels serveis Tècnics, ubicades al carrer Ges d’Avall, núm. 5, 1r.
pis, en horari de: 10 a 14 hores, per tal de formular si és el cas, les al·legacions que estimin
pertinents.
Tercer.- SOL·LICITAR un informe a la secretaria per a la mobilitat, del Departament de
Política Terrirorial i obres públiques.
Quart.- FACULTAR l’alcalde de l’Ajuntament tan àmpliament com en dret sigui necessari
per al més eficaç desenvolupament d’aquest acord.
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INTERVENCIONS:
SRA. MONTSE AYATS:
Tal com deia la regidora, els grups de l’oposició hem pogut anar seguint l’etapa final, a
partir del mes de juliol d’aquest any, el desenvolupament d’aquest pla de mobilitat; el
juliol, quan l’equip de govern ens va convidar a ser-hi, hem seguit la reacció del pla i hem
procurat aportar-hi el nostre punt de vista, les nostres propostes, les nostres reflexions.
La redacció d’un pla de mobilitat era una proposta que el nostre grup, Iniciativa
ciutadans del Ges incorporava al programa electoral, ja que considerem que és una
eina fonamental per a qualsevol municipi i, per tant, sempre hem donat a què es tirés
endavant.
Com deia, hi hem incorporat algunes propostes, com deia la regidora, en temes de
mobilitat, ... però per nosaltres ens queda un tema, que és recorrent, que va sortint a
cadascuna de les reunions i hem de dir que confiàvem que aquest pla serviria per
resoldre un tema que sovint portem als plens de l’Ajuntament: el caos que impera al casc
antic del nostre poble i que fa que, tot i que sigui de prioritat invertida i tot i que en el nou
pla es contemplin les ampliacions de carrers amb prioritat invertida, els vianants sovint
estan en perill i llavors, per exemple, hem de recórrer a tanques postisses com la que hi ha
al costat de Correus. Malauradament, però, estem convençuts que aquest pla de
mobilitat no resol aquest tema; el tema de la mobilitat al casc antic no s’ha abordat amb
profunditat; cada vegada que hem tret el tema en aquest ple, hem sentit que no es
podia parlar de mobilitat, de circulació, de trànsit, de solució d’aquest caos, si no
s’havien resolt temes previs com els aparcaments; ara ens trobem, més o menys amb el
tema dels aparcaments més o menys resolts, perquè no tots estan operatius, com s’ha dit,
però en tot cas, resulta que estem plantejant un pla de mobilitat que pretén resoldre
aquests problemes que nosaltres entenem que hi ha amb la mobilitat al casc antic, a sis o
dotze anys vista –sis si estem de sort; dotze molt probablement-; nosaltres no podem
entendre que estem aprovant avui un pla de mobilitat que no resolgui aquests temes,
que no resolgui el fet que tinguem un casc antic amb prioritat invertida, però que
tinguem carrers que aboquin a passar per aquest casc antic, en lloc d’evitar de passar
pel casc antic, com fan la majoria de pobles de Catalunya i, per tant, malgrat ens pesi i
malgrat haguem anat fent aquesta proposta i no se’ns hagi escoltat, ens sembla que
nosaltres no hi podem donar suport i per això ens abstindrem.
SR. JORDI CASALS:
Nosaltres donarem suport a aquest punt, perquè és l’aprovació inicial; des d’Esquerra
hem participat en aquesta última part del procés; abans, però, ja havíem mostrat interès
en els temes de mobilitat, com es pot constatar si fem una mica de repàs de les actes del
ple d’aquest mandat; fins i tot havíem fet algunes aportacions a la regidora i nosaltres
hem fet aportacions, algunes s’han acceptat; d’altres, s’han acceptat parcialment i les
altres han quedat de moment al tinter i esperem que en aquest procés poder negociar
amb la regidora; aquesta és la voluntat que es va expressar en la comissió informativa,
tant per part de la regidora com del nostre grup, de poder-ne parlar i veure alguns temes
com per exemple el protocol de mobilitat i les incidències, si es pot acabar d’afinar,
alguns llocs en què s’especifica el trànsit, el tema del transport públic, alguns tipus de
calendarització, poder-los acabar d’afinar, parlar-ne i esperar a l’aprovació definitiva.
Com que és aprovació inicial, segurament hi farem aportacions, però hi votem a favor.
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per majoria absoluta del nombre legal de membres de la
Corporació, atenent al resultat que s’especifica a continuació:
Vots favorables: 13, dels regidors i les regidores dels grups municipals del PSC-PM,
de CiU i d’ERC-AM.
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Vots desfavorables: 0
Abstencions: 1, de la regidora del grup municipal d’ICV-CdG.
2.6.- DEROGACIÓ DE L’ORDENANÇA REGULADORA DE LA INTERVENCIÓ INTEGRAL DE
L’ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL EN LES ACTIVITATS I INSTAL·LACIONS.
ACORD:
RELACIÓ DE FETS:
El ple de l’Ajuntament de Torelló en sessió celebrada el dia 29 de juliol de 1999 va
aprovar inicialment l’ordenança reguladora de la intervenció integral de l’administració
municipal en les activitats i instal.lacions. Es va publicar edicte en el BOP núm. 197 de
data 18 d’agost de 1999 en el que es feia referència a l’aprovació inicial de l’Ordenança
i se sotmetia a informació pública pel termini de 30 dies hàbils.
Un cop transcorregut el termini d’informació pública l’Ordenança va quedar aprovada
de forma definitiva en data 1 d’octubre de 1.999.
Per acord del plenari municipal en sessió celebrada en data de 25 de setembre de 2006
es va acordar modificar el text de l’ordenança. Es va publicar edicte en el BOP núm. 237
de data 4 d’octubre de 2.006 en el que es feia referència a l’aprovació inicial de
l’Ordenança i se sotmetia a informació pública pel termini de 30 dies hàbils.
Un cop transcorregut el termini d’informació pública la modificació de l’Ordenança va
quedar aprovada de forma definitiva en data de 18 de novembre de 2.006.
El text de l’ordenança aprovat per l’ajuntament en ple en sessió celebrada en data de
29 de juliol de 1999 era el de l’Ordenança tipus aprovada per la Diputació de Barcelona
publicada al BOP núm. 131 de 2 de juny de 1999 amb un seguit de modificacions que es
van publicar en el BOP de 31 de gener de 2.009.
FONAMENTS DE DRET:
PRIMER.- El marc normatiu s’ha transformat substancialment, d’una banda amb la Llei
20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, que
deroga la legislació vigent en matèria ambiental i que entrà en vigor el dia 11 d’agost de
2010.
Per altra banda, la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre lliure accés a les activitats de
serveis i el seu exercici i la corresponent normativa de desplegament que consagra el
règim de comunicació en el nostre ordenament jurídic i, finalment, amb l’entrada en
vigor de diverses normatives sectorials, entre les quals destaquen la Llei 3/2010, de 18 de
febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats,
infraestructures i edificis, la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels
espectacles públics i les activitats recreatives, la Llei 16/2009, de 22 de juliol, dels centres
de culte, la Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de salut pública, el Decret Llei 1/2009, de 22 de
desembre, d’ordenació dels equipaments comercials, el Decret 82/2010, de 29 de juny,
pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures
d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures i el Reial Decret 1000/2010, de 5
d’agost, sobre visat col.legial obligatori i el Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual
s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives.
Aquestes normatives tendeixen a facilitar l’exercici d’activitats per part de particulars
amb la finalitat d’evitar el requeriment previ de llicències per facilitar la lliure circulació
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dels serveis i persones i només, per raons d’interès públic, s’admet l’exigència
d’autoritzacions prèvies i sempre degudament justificat i de manera proporcional per tal
d’evitar les menors traves possibles als prestataris de serveis.
Aquesta normativa obliga de moment a derogar l’ordenança municipal reguladora de
la intervenció integral de l’administració municipal en les activitats i instal.lacions i, un cop
s’aprovi el Reglament de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control
ambiental d eles activitats farà necessari l’aprovació d’una nova Ordenança Municipal
reguladora de les activitats per les activitats que no es troben incloses en la Llei 20/2009 i
per regular els aspectes que aquesta Llei així com la Llei 11/2009 i el Decret 112/2009
permeten que siguin concretats per l’Ordenança Municipal. No obstant, cal esperar a
l’aprovació de l’Ordenança municipal a què s’aprovi el Reglament que ha de
desenvolupar la Llei 20/2009.
SEGON.- L’òrgan competent per aprovar les ordenances municipals és el plenari
municipal d’acord a les previsions d l’article 22.2 d) de la llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local en concordança amb l’article 52.2 d) del decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i del
règim local de Catalunya. A l'ésser l’òrgan competent per aprovar també és l’òrgan
competent per derogar-la.
D’acord amb l’esmentat, vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa
d’economia i hisenda, règim intern i seguretat, el ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels
membres assistents, acorda:
PRIMER.- DEROGAR l’Ordenança reguladora de la intervenció integral de l’administració
municipal en les activitats i instal.lacions de l’Ajuntament de Torelló aprovada per acord
del plenari municipal en sessió celebrada el 29 de juliol de 1999 i modificada per acord
del plenari municipal en sessió celebrada en data de 25 de setembre de 2.006. El text de
l’ordenança aprovat per l’ajuntament en ple en sessió celebrada en data de 29 de juliol
de 1999 era el de l’Ordenança tipus aprovada per la Diputació de Barcelona publicada
al BOP núm. 131 de 2 de juny de 1999 amb un seguit de modificacions que es van
publicar en el BOP de 31 de gener de 2.009.
SEGON.- ESTABLIR que per les activitats innòcues que no es troben incloses en la Llei
20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, ni que es
trobin incloses en el Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament
d’espectacles públics i activitats recreatives per poder iniciar l’activitat caldrà presentar
una declaració responsable acreditativa que l’establiment compleix els requisits legals,
d’acord amb el model que consta a l’expedient.
TERCER.- Per les activitats sotmeses a una comunicació prèvia, incloses dins de les
activitats previstes en l’article 124 del Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el
Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives, s’exigirà una Declaració
responsable, d’acord amb el model que consta a l’expedient acompanyat d’una
memòria de l’establiment, espectacle o activitat.
QUART.- PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona per a
general coneixement.
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels membres assistents.
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2.7.- DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2009 DEL
PATRONAT DE LA RÀDIO MUNICIPAL DE TORELLÓ:
ACORD:
Vista la proposta presentada pel regidor d’hisenda i plans estratègics de
desenvolupament, es dóna compte a la comissió informativa d’economia i hisenda el
següent acord:
Aprovada per la Presidència la liquidació del pressupost del Patronat de la ràdio
municipal de Torelló de l’any 2009, per resolució del 5 d’octubre de 2010, se’n dona
compte al Ple de l’Ajuntament i s’informa del resultat pressupostari següent:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Drets reconeguts nets: ---------------------------------------------------------------- 146.978,07 €
Obligacions reconegudes netes:-------------------------------------------------- 129.209,72 €
Resultat pressupostari:-------------------------------------------------------------------- 17.768,35 €
Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria: ---------------------------0,00 €
Desviacions de finançament negatives de l’exercici: -----------------------------0,00 €
Desviacions de finançament positives de l’exercici: -------------------------3.095,60 €
Resultat pressupostari ajustat: -------------------------------------------------------- 14.672,75 €

Enviar un exemplar de la liquidació a la Delegació especial d’economia i hisenda i un
altre exemplar a la Generalitat de Catalunya.
VOTACIÓ:
El ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat de la liquidació del pressupost que s’ha
transcrit més amunt.
2.8.- EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST NÚM. 19/2010, PER TRANSFERÈNCIES DE
CRÈDITS DE PARTIDES QUE S’ESTIMEN REDUÏBLES
ACORD:
Expedient número 19/2010, referent a la modificació de crèdits del pressupost de
despeses mitjançant transferències de crèdits.
ANTECEDENTS
1. Pel Decret de l’Alcaldia de data 14 d’octubre de 2010 s’inicia l’expedient per a
l’aprovació de la modificació de crèdits mitjançant transferències de crèdit.
2. Per poder atendre les despeses que es detallen a continuació, per a les quals la
consignació en el pressupost actual és insuficient, s’ha de tramitar l’expedient de
modificació de crèdit per mitjà de transferències de crèdit amb subjecció a les
disposicions vigents.
3. S'han examinat els crèdits del pressupost esmentat que es poden reduir sense
pertorbació del servei, i s’ha proposat la modificació de crèdit mitjançant:
Consignació de despeses amb crèdits en baixa
Partida inicial

Nom

Consignació

Proposta de

Consignació
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inicial
102-3416230000

Maquinària i
instal·lacions
d’esports

108-3244890000

Transferències
corrents serveis
complementaris
d’educació

204-1722269900

baixa

definitiva

3.500,00 €

276,22 €

3.223,78 €

130.885,88 €

6.860,00 €

124.025,88 €

Accions de
protecció i millora
del medi ambient

7.000,00 €

834,57 €

6.165,43 €

204-3242270000

Neteja Centre de
Formació

6.000,00 €

541,00 €

5.459,00 €

206-9201200000

Retribucions
bàsiques adm.
Gral. Grup A1

34.582,35 €

465,47 €

34.116,88 €

209-9291430000

Imprevistos

608,27 €

608,27 €

0,00 €

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

9.585,53 €

Consignació de despeses amb crèdits en alta
Partida inicial

Nom

Consignació
inicial

Proposta d’alta

Consignació
definitiva

102-3426100000

Projecte millora
camp de futbol

838.644,75 €

276,22 €

838.920,97 €

108-3214890000

Transferències
corrents.
Ensenyament
preescolar i
primària

327.108,53 €

6.860,00 €

333.968,53 €

202-9424670002

Transferències
corrents. Consorci
Alba -Ter

3.339,00 €

834,57 €

4.173,57 €

204-4228601000

Accions Osona
Impuls, S.L.

0,00 €

541,00 €

541,00 €

306-4592210400

Subministrament
vestuari. Personal
infraestructures

5.205,34 €

1.073,74 €

6.279,08 €

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

9.585,53 €

3. La secretaria i la intervenció han emès els informes favorables.
4. La Comissió Informativa d’Hisenda hi ha dictaminat favorablement.
FONAMENTS DE DRET
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1. Les transferències proposades afecten diferents grups de funció i no afecten els crèdits
ampliables ni els crèdits extraordinaris atorgats en l’exercici.
2. Les partides que es proposa minorar no han estat incrementades mitjançant
suplements o altres transferències. Tampoc procedeixen de crèdits incorporats com a
conseqüència de romanents no compromesos procedents de pressupostos tancats, ni
han estat objecte de cap minoració com a resultat de transferències anteriors.
3. No hi ha cap compromís de despesa que impedeixi la modificació de les partides que
es proposa minorar.
4. Es compleixen l’article 180 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals i l’article 41 del Reial decret 500/1990.
Per tot això, vist el dictamen favorable de la comissió informativa d’economia i
hisenda, règim intern i seguretat, el ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels membres
assistents, acorda:
1. Aprovar l’expedient de modificació de crèdit 19/2010 per mitjà de transferències de
crèdit i exposar-lo al públic durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils,
mitjançant un edicte al tauler d'anuncis i al Butlletí Oficial de la Província.
2. En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm i es transferiran els crèdits
de les partides que s'han indicat.
VOTACIÓ:
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La proposta s’aprova per unanimitat dels membres assistents.
2.9.- EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST NÚM. 20/2010, PER LA GENERACIÓ
D’INGRESSOS NO TRIBUTARIS
ACORD:
Expedient número 20/2010, referent a la modificació de crèdits en el pressupost de
despesa mitjançant la generació de crèdits per ingressos no tributaris
ANTECEDENTS
1. Pel Decret de l’Alcaldia de data 14 d’octubre de 2010 s’inicia l’expedient per a
l’aprovació de la modificació de crèdit mitjançant la generació de crèdits per ingressos
no tributaris.
2. Per atendre les despeses necessàries que es detallen a continuació, que no es poden
ajornar fins al següent exercici, s’ha de tramitar l’expedient de generació de crèdit a
finançar per mitjà d’aportacions o compromisos ferms d’aportació de nous ingressos no
tributaris afectats a una finalitat, que requereix el reconeixement del dret o l’existència
formal del compromís ferm d’aportació.
Nous ingressos no tributaris afectats a una finalitat, que requereixen el reconeixement del
dret o existència formal del compromís ferm d’aportació:
Número

Partida

Nom

Previsió

1

45102

Transferències corrents.
Servei d’Ocupació de
Catalunya

26.777,37 €

2

46100

Transferències corrents.
Diputació de Barcelona

2.000,00 €

3

46500

Transferències corrents.
Consell Comarcal d’Osona

810,18 €

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

29.587,55 €

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

Partida

Nom

Consignació
inicial

3

105-3132230000

Missatgeria salut
pública

3.513,48 €

810,18 €

4.323,66 €

2

105-3132260800

Activitats salut
pública

3.100,00 €

2.000,00 €

5.100,00 €

1

204-3241620501

Assegurances
personal casa
d’oficis

0,00 €

350,00 €

350,00 €

1

204-3242060000

Lloguer d’equips
informàtics casa
d’oficis

0,00 €

1.490,00 €

1.490,00 €

1

204-3242210400

Vestuari personal
casa d’oficis

0,00 €

1.700,00 €

1.700,00 €

1

204-3242200000

Material d’oficina
casa d’oficis

0,00 €

200,00 €

200,00 €

1

204-3242219900

Material fungible
taller casa
d’oficis

0,00 €

11.150,00 €

11.150,00 €

1

204-3242260600

Activitats casa
d’oficis

0,00 €

500,00 €

500,00 €

1

206-3241430000

Retribucions
personal casa
d’oficis

0,00 €

8.397,14 €

8.397,14 €

1

206-3241600001

Assegurança
social personal
casa d’oficis

0,00 €

2.990,23 €

2.990,23 €

Total despeses a finançar: ...........................................

Proposta
d’increment

Consignació
definitiva
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29.587,55 €

5.

La secretaria i la intervenció han emès els informes favorables.

6. La Comissió Informativa d’Hisenda hi ha dictaminat favorablement.
FONAMENTS DE DRET
1. D'acord amb l'article 181 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i l’article 43 del RD
500/90, poden generar crèdit en els estats de despeses dels pressupostos, i en la forma
que reglamentàriament s'estableixi, els ingressos de naturalesa no tributària derivats de
les operacions següents:
a) Aportacions o compromisos ferms d'aportació de persones físiques o jurídiques per
finançar, juntament amb l'entitat local o amb algun dels seus organismes autònoms,
despeses que per la seva naturalesa estiguin compreses en els seus objectius
b) Alienacions de béns de l'entitat local o dels seus organismes autònoms
c) Prestació de serveis
d) Reemborsaments de préstecs
e) Reintegraments de pagaments indeguts a càrrec del pressupost actual, pel que fa a la
reposició del crèdit en la quantia corresponent.
2. L’article 22 de la LGEP estableix que les entitats locals que no hagin assolit l’objectiu
d’estabilitat pressupostària previst a l’article 19 de la Llei, estaran obligades a elaborar, en
el termini dels tres mesos següents a l’aprovació o la liquidació del pressupost en situació
de desequilibri, un pla econòmic financer corrector a mitjà termini.
L’article 19 de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, general d’estabilitat pressupostària
(LGEP) determina que les entitats locals, en l’àmbit de les seves competències, ajustaran
els seus pressupostos al compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària en els termes
previstos a l’article 3.2 d’aquesta Llei.
Per tot això, vist el dictamen favorable de la comissió informativa d’economia i hisenda,
règim intern i seguretat, el ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels membres assistents,
acorda:
1. Aprovar l’expedient de modificació de crèdit número 20/2010 mitjançant la generació
de crèdit finançat amb majors i/o nous ingressos no tributaris, del pressupost vigent per un
import de 29.587,55 €, segons es determina a l’apartat d’antecedents, i disposar que es
tramiti d'acord amb les bases d'execució del pressupost.
2. Exposar-lo al públic durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils, mitjançant un
edicte al tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de la Província.
3. En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm i es transferiran els crèdits de
les partides que s’han indicat.
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels membres assistents.
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2.10.- MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS REGULADORES DELS TRIBUTS MUNICIPALS
(APROVACIÓ PROVISIONAL)
INTERVENCIONS PRÈVIES:
SR. MIQUEL FRANCH:
Abans d’entrar a debatre el tema d’ordenances fiscals, proposo que fem com en els
últims anys: en primer lloc, donaríem la paraula a la intervenció de l’Ajuntament, perquè
doni una visió tècnica de com han estat plantejades aquestes ordenances i després, les
anirem aprovant una per una.
SRA. CARME URGELL:
Com cada any, procedim a la proposta d’aprovació de les ordenances fiscals. En aquest
cas, s’ha hagut d’adaptar l’ordenança general de gestió, inspecció i recaptació als
procediments de recaptació i comunicació de les multes de trànsit, bàsicament i també
s’ha hagut d’adaptar l’ordenança fiscal número 10, que és la taxa per a la prestació dels
serveis d’intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses a la nova
legislació, sobretot a la directiva europea; s’ha creat una ordenança nova que abans
estava inclosa en aquesta ordenança número 10, que és l’ordenança número 20, que és
la taxa per a la prestació de serveis d’inspecció i control sanitari dels establiments de
comercialització de carn fresca i els seus derivats.
Pel que fa a la resta de taxes, s’han adequat els costos actuals i el tema dels impostos, ja
en parlarà l’alcalde, però en la majoria no hi ha increment, tot i que s’ha de fer la
salvedat en l’IBI, perquè serà el cinquè any d’actualització dels valors cadastrals i, per
tant, si que hi ha un increment d’aquests valors en alguns immobles, els que estaven
desfasats, del 10%.
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SRA. MONTSE AYATS:
Tal com diem cada any, estem davant d’un dels plens més importants de l’any, el de
l’aprovació de les ordenances fiscals, és a dir els impostos i les taxes que recaptarà
l’Ajuntament per a finançar el cost de determinats serveis com l’aigua, les deixalles o els
impostos que permetran desenvolupar determinades polítiques; l’IBI és l’exemple més clar
d’un impost redistributiu que permet fer determinades polítiques.
Per nosaltres, és un dels plens més importants, conjuntament amb el de pressupostos, ja
que aquí aprovem el que els ciutadans i ciutadanes de Torelló pagarem per la recollida
de les deixalles, per l’aigua, pel cementiri, per les obres, pel clavegueram, ... té una
repercussió molt important en el municipi i en les famílies i persones que hi vivim. Ens
agradaria que es poguessin anar comentant. L’alcalde ha dit que només es comentaran
si els grups tenim alguna observació per fer; nosaltres les farem en cada cas en què ho
considerem. Al costat d’això de ser un dels plens més importants, estem també davant
d’un dels moments més difícils des del punt de vista de l’economia dels ajuntaments i
també l’economia de les famílies. Davant d’aquesta situació, sabem que no hi ha
fórmules màgiques per trobar l’equilibri entre la necessitat d’ingressos que té qualsevol
Ajuntament i la lògica que ha d’imperar de no castigar de manera generalitzada les
economies familiars, el nostre grup, d’Iniciativa Ciutadans del Ges, li hauria agradat veure
un esforç de l’equip de govern, per incorporar criteris progressius, qui més té, qui més
consumeix és qui més paga i no pas lineals en les taxes i en els preus públics; en els
impostos no es pot fer, perquè tal com es deia estan regulats a nivell estatal.
Aquestes taxes, a parer nostre, haurien de tenir un escalat en funció dels nivells de renda i
de les circumstàncies personals i familiars, especialment en tarifes com les de l’aigua, les
instal·lacions esportives o les llars d’infants –que avui no pertoca i les aprovarem en un
altre moment- i ens hauria agradat veure un esforç de l’equip de govern per establir
bonificacions a determinats col·lectius, com els jubilats o els aturats de llarga durada, per

accedir a determinats equipaments culturals, esportius, o bonificacions per premiar
determinats comportaments dels torellonencs i torellonenques.
Diem ens hauria agradat, perquè en algunes i moltes de les ordenances que aprovarem,
entenem i veiem que aquest criteri no hi és i s’ha preferit mantenir criteris lineals habituals i
en alguns casos congelar, augmentar o rebaixar a tothom per igual i no pas fet aquest
tipus de feina que nosaltres entenem que és feina, però que d’alguna manera permetria
que l’Ajuntament tingués una recaptació de les mateixes xifres, però que d’alguna
manera gravaria de maneres diferents les famílies que tenen més recursos i les que en
tenen menys.
Dit això, respecte de l’ordenança primera, que és la de la taxa per expedició de
documents administratius, nosaltres hi votarem a favor.
SR. JORDI CASALS:
Faré una exposició més general per situar i que després es puguin entendre algunes
votacions.
Nosaltres gairebé podríem subscriure bona part del que ha dit el grup d’iniciativa
ciutadans del Ges. Sabem i compartim que aquest és un ple important, perquè hi ha
aquest punt de les ordenances, que recapta bona part dels ingressos de l’Ajuntament,
per després poder executar les polítiques i és important ingressar; el que no podem
oblidar és la situació i el context econòmic en què estem i això ja fa anys que nosaltres ho
anem dient i s’ha de buscar un equilibri entre la necessitat dels ingressos i poder ser
conscients de les dificultats que pot tenir part de la població de Torelló.
D’altra banda, donades les circumstàncies de dificultat d’aquest escenari, és a dir, la
necessitat dels ingressos i ser conscients d’anar en compte en quin tipus d’impostos i taxes
posem a la ciutadania, nosaltres sempre ens hem mostrat disposats a treballar-ho i parlarne. Això no vol dir que se’ns informi i estar oberts a tenir una conversa sobre les
ordenances; això ja es fa en qualsevol ple i en qualsevol punt del ple, és a dir a la
comissió informativa s’informa i després es pot anar parlant i, a més, a vegades algun any
que hem fet alguna proposta, s’ha descartat bàsicament perquè s’ha fet massa tard, o
no tenim el nostre propi estudi econòmic per fer aquelles propostes, ... tampoc la voluntat
no ha estat d’acatar les propostes que podríem fer, malgrat que potser l’any següent
s’ha fet, com el tema de les famílies monoparentals, que per llei es va haver d’acceptar,
malgrat que l’any anterior no s’havia acceptat.
Moltes modificacions segurament són d’ofici, però n’hi ha algunes en què nosaltres
hauríem pogut incidir, ens hauria agradat incidir-hi, però això voldria un treball més intens,
com podria ser, per exemple, el de les deixalles, en què es fan unes reduccions concretes
a uns col·lectius, o el tema de l’IBI, que aquest segurament, com que porta una evolució
fruit de la revisió del cadastre, nosaltres vàrem fer una aportació algun altre any, perquè
el que volíem fer era alentir aquest procés d’adequació de l’IBI al valor cadastral i
òbviament afecta a aquest any. O el que nosaltres hem tret damunt de la taula cada
any, que és l’impost de vehicles, que el tenim al màxim i segurament per això no puja, si
no segurament si que es faria pujar amb les bonificacions conseqüents que segurament
tenen una incidència bastant relativa. I alguna altra taxa que en tot cas, quan hi arribem,
ja direm la nostra opinió.
ACORD:
El text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a
l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.
En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals s’hauran d’aprovar
simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text legal
esmentat estableix que les Ordenances fiscals contindran com a mínim la determinació
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dels elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i
d’inici de la seva aplicació.
Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de
contenir la nova redacció dels preceptes afectats.
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta
necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei 58/2003, de 17
de desembre, General Tributària, ja que aquestes han de complir la doble funció de
servir coma eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora comunicació
informativa amb els ciutadans.
Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General Tributària, i
l’article 12 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals possibiliten que les
Entitats locals adaptin l’aplicació de la normativa tributària general al règim
d’organització i funcionament propi de cada Entitat, previsió aquesta que justifica la
proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb les modificacions que s’escaiguin, una
Ordenança General, redactada a l’empara de l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local.
En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals
municipals obeeixen, al compliment de les previsions normatives esmentades
anteriorment.
Vistos els informes tècnics econòmics a què es refereix l’article 25 del text refós de la Llei
reguladora d eles Hisendes Locals, en els quals es posa de manifest el valor de mercat
de la utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic
local en cadascú dels supòsits que originen la imposició de taxes o la modificació de les
seves tarifes.
Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització
d’activitats administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen,
l’import de la recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del
servei o activitat que es prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2 del text refós de
la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
Vistos els informes tècnics preceptius, amb la majoria que s’indica en cada ordenança,
el ple de l’Ajuntament, acorda:
VOTACIÓ:
L’Ordenança s’aprova per unanimitat dels membres assistents.
Primer.- APROVAR PROVISIONALMENT la modificació de l’Ordenança General de Gestió,
Inspecció i Recaptació dels ingressos municipals de dret públic que haurà de regir per a
l’exercici 2011 i següents:
S’afegeix un apartat 4 a l’article 3, que diu:
“4. Es poden fer actuacions automatitzades per a constatar la concurrència dels requisits
que estableix l’ordenament jurídic, declarar les conseqüències previstes, adoptar les
resolucions i comunicar o certificar les dades, els actes, les resolucions o els acords que
constin en els sistemes d’informació de l’ORGT, mitjançant la utilització del sistema de
signatura amb certificat d’aplicació corporativa.”
S’afegeix un apartat 7 a l’article 11, que diu:
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“7. En la tramitació dels expedients administratius que dugui a terme l’ORGT per
delegació de l’Ajuntament s’utilitzarà preferentment els mitjans electrònics, sens perjudici
del dret dels ciutadans a utilitzar mitjans i a ésser-hi atesos.
Les persones jurídiques o col·lectius de persones físiques que, amb motiu de llur capacitat
econòmica o tècnica, dedicació professional o altres motius acreditats, tinguin garantit
l’accés als mitjans tecnològics necessaris, hauran de comunicar-s’hi amb l’ORGT utilitzant
només mitjans electrònics.”
Es modifica l’apartat 1 de l’article 15 i el nou redactat diu:
“1. Quan es tracti d’ingressos la gestió dels quals ha estat delegada en la Diputació de
Barcelona, correspondrà a l’ORGT la publicació del calendari fiscal en el BOP i també en
la seva seu electrònica.
La consulta telemàtica dels períodes de cobrança dels tributs municipals serà possible al
llarg de tot l’exercici, mitjançant accés a la seu electrònica de l’ORGT.”
L’apartat 2 de l’article 15 se substitueix pel redactat de l’apartat 3 i aquest últim
desapareix.
Es modifica l’article 16 i el nou redactat diu:
“1. El termini d’exposició pública dels padrons serà vint dies, comptats a partir del primer
dia del període de cobrament.
Aquest tràmit d’informació pública es realitza mitjançant anunci publicat en el Butlletí
Oficial de la província i per mitjans electrònics amb la publicació a la seu electrònica
de l’ORGT.
2. Tos els interessats que accedeixin a la seu electrònica de l’ORGT, o dels ajuntaments
que han delegat competències de gestió tributària en la Diputació de Barcelona,
poden consultar, durant el tràmit d’informació pública, l’expedient, llevat de les
dades excloses del dret d’accés.
La consulta es podrà realitzar així mateix de forma presencial en les oficines de
l’ORGT.
3. Transcorregut el període d’exposició pública dels padrons establert a l’apartat 1, el
sistema informàtic de l’ORGT expedirà el corresponent certificat electrònics,
acreditatiu de l’efectivitat temporal del termini d’exposició pública dels padrons i
signat mitjançant certificat d’aplicació corporativa. Aquest certificat es custodiarà
permanentment, de forma electrònica.
4. Les variacions dels deutes i els altres elements tributaris originades per l’aplicació de
modificacions introduïdes en la llei i les ordenances fiscals reguladores dels tributs, o
resultants de les declaracions d’alteracions reglamentàries que hagi de presentar el
subjecte passiu, seran notificades col·lectivament, a l’empara d’allò que preveu
l’article 102 de la Llei General Tributària.
5. Contra l’exposició pública dels padrons i de les liquidacions que porten incorporades,
es podrà interposar recurs de reposició, previ al contenciós administratiu, en el termini
d’un mes a comptar des de la data de finalització del termini d’exposició pública dels
corresponents padrons.
6. El recurs de reposició es presentarà davant l’òrgan que ha aprovat el corresponent
padró. Conseqüentment, en els supòsits en què s’hagi aprovat per la Gerència de
l’ORGT, es formularà el recurs de reposició davant aquest òrgan.”
Es modifica l’apartat 4 de l’article 19 i el nou redactat diu:
“4. La pràctica de notificacions s’ajustarà al que estableixen la Llei General Tributària, la
normativa de desenvolupament; supletòriament, la Llei 30/1992 de Règim Jurídic i
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Procediment Administratiu Comú; la Llei 11/2007, de acceso electrónico de los
ciudadanos a los Servicios Públicos; la Llei 26/2010, de l’ús dels mitjans electrònics al sector
públic de Catalunya.”
Es modifica l’apartat 5 de l’article 19 i el nou redactat diu:
“5. Es procurarà que un dels dos intents es realitzi en horari de tarda. De resultar
infructuosos els dos intents de lliurament personal, es podrà dipositar a la bústia de
l’interessat l’avís, perquè passi a recollir la notificació per les dependències de l’agent
notificador.
Complementàriament, cas de no haver-se recollit la notificació, es podrà dipositar el
document a la bústia del domicili de l’interessat.”
El segon paràgraf de l’apartat 5 de l’article 19 passa a ser l’apartat 6 del mateix article.
L’apartat 6 de l’article 19 passa a ser l’apartat 7 del mateix article.
S’afegeix un 8 a l’article 19 que diu:
“8. Tindrà plena validesa la notificació que es transmeti per mitjans, en els termes
establerts reglamentàriament.”
S’afegeix a l’apartat 4 de l’article 20, el següent:
“4. .........., sempre que els requisits del benefici fiscal concorrin en la data d’acreditació
del tribut.”
Es modifica l’apartat 1 de l’article 32 i el nou redactat diu:
“1. En els procediments iniciats per l’òrgan municipal competent a conseqüència de
presumptes infraccions als preceptes de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor
i seguretat viària (RDL 339/1990, de 2 de març, LSV) i els seus reglaments de
desenvolupament, es tipificaran les infraccions i les sancions aplicables d’acord amb el
quadre d'infraccions i sancions establert a la normativa sobre seguretat vial vigent en
cada moment i l’adaptació aprovada per l’ajuntament.”
Es modifica el segon paràgraf de l’apartat 3 de l’article 32 i el nou redactat diu:
“A la notificació de la denúncia per infraccions diferents a la d’estacionament indegut
del vehicle, es farà constar que si el titular del vehicle no n’era el conductor en el moment
de la infracció, pot comunicar a l’ORGT o l’Ajuntament la identitat del conductor. Si
s’escau, el procediment es derivarà a nom de la persona física identificada com a
conductor.”
Es modifica l’apartat 4 de l’article 32 i el nou redactat diu:
“4. La notificació de les denúncies, sancions, provisions de constrenyiment i actes
administratius relatius a la recaptació executiva de multes de trànsit són competència de
l’ORGT. Es realitzaran d’acord amb la normativa vigent, continguda a la Llei 30/1992, de
règim jurídic de les administracions públiques i procediment administratiu comú, la Llei
11/2007, d’accés electrònic dels ciutadans als Serveis Públics, la Llei 18/2009, que modifica
el text articulat de la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial i la
Llei del Parlament de Catalunya 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i procediment de
les administracions públiques de Catalunya.
En els articles següents, es detalla, per a major claredat, el procediment de notificació
postal i notificació telemàtica pels que es practicaran les notificacions de denúncies per
infraccions de trànsit, quan no s’hagin pogut lliurar en l’acte de la infracció.”
Es modifica l’apartat 5 de l’article 32 i el nou redactat diu:
“5. Quan no hagi resultat possible la notificació personal, es procedirà a la notificació
edictal, mitjançant anuncis en el Butlletí Oficial de la Província.
Les dades que es publicaran per permetre la identificació de l’expedient per l’interessat
seran:
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-

Número d’expedient
DNI, primer cognom i primera lletra del nom
Municipi de la infracció
Data de la denúncia
Tipus de sanció”

S’afegeixen els apartats 6 i 7 a l’article 32 que diuen:
“6. Els interessats que accedeixin a la seu electrònica de l’ORGT podran conèixer
l’existència de notificacions pendents de rebre i consultar el seu contingut.
7. Als ciutadans que ho sol·licitin i comuniquin a l’ORGT el seu telèfon mòbil, o la seva
adreça de correu electrònic, es podrà transmetre un missatge cada cop que s’imposi
una multa de trànsit als vehicles que els hi pertanyin.”
Es modifiquen els articles 33, 34, 35, 36, 37, 38 i 39 i els nous redactats diuen:
“Article 33.- Notificació telemàtica de la denúncia
1. Es notificaran telemàticament les denúncies a les següents persones:
a) Les que tinguin assignada direcció electrònica vial.
b) Persones jurídiques que no tinguin direcció electrònica vial i, a proposta de l’ORGT,
hagin acceptat el procediment de notificació telemàtica.
c) Altres persones que hagin sol·licitat la notificació telemàtica.
1. Es remetrà un missatge al telèfon mòbil i/o a l’adreça del correu electrònic designats
per l’interessat, informatius de l’existència de la notificació de la denúncia i de la seu
electrònica a la qual caldrà accedir per recollir la notificació.
2. La notificació podrà ser rebuda per l’interessat, o per altra persona que hagi estat
autoritzada per aquell. S’exigirà a la persona autoritzada que s’identifiqui mitjançant
certificat digital i disposi del codi d’accés que es comunicà al titular.
3. A l’expedient constarà l’acreditació de la notificació, la data i hora en què és rebuda
i la identitat del receptor.
4. La notificació per mitjans electrònics s’entén rebutjada si, un cop s’ha acreditat la
constància de la posada a disposició de la persona interessada, o del seu
representant, han transcorregut deu dies naturals sense accedir-ne al contingut, llevat
que es comprovi la impossibilitat tècnica o material d’accedir-hi.
Article 34. Notificació postal de la denúncia
1. Amb la finalitat d’oferir als interessats les màximes facilitats per al pagament de les
multes en quantia reduïda, amb caràcter previ a la notificació postal formal, a què es
refereixen els apartats següents, l’ORGT remetrà ala interessats un document informatiu
de les dades de la denúncia i apte per pagar la multa.
2. Per mitjà del personal notificador designat per l’ORGT, i en horari de matí o tarda,
s’intentarà la notificació individual en el domicili que consta en el Registre de Trànsit,
excepte que als arxius de l’ORGT consti un altre domicili declarat pel titular, cas en què
s’utilitzarà aquest.
3. Si en el primer intent resulta possible lliurar la notificació, a la targeta justificant de
notificació haurà de constar la data de lliurament, la signatura del receptor i, si fos
diferent del titular, la seva identitat.
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4. Si en el primer intent de notificació no hagués resultat possible el seu lliurament per
absència de l’interessat, es realitzarà un segon intent en dia i hora diferents. En cas que
el resultat d’aquest segon intent sigui positiu, es faran constar en la targeta justificant
de notificació les circumstàncies referides a l’apartat anterior i es procedirà al seu
retorn a l’ORGT.
5. Si el segon intent també hagués resultat infructuós, l’interessat podrà durant set dies
naturals recollir la notificació en el lloc que s’indicarà, o alternativament podrà rebre
en la bústia del seu domicili un document -notificació apta per pagar la multa en
qualsevol entitat col·laboradora.
5. Les notificacions, telemàtiques o postals, que no hagin pogut efectuar-se, es
practicaran al tauler edictal de sancions de trànsit (TESTRA), previst a l’article 78 de la
Llei 18/2009. Transcorregut el període de vint dies naturals des que la notificació
s’hagués publicat al TESTRA, s’entendrà que aquesta s’ha practicat.
Article 35. Procediment sancionador abreviat
1. Si es paga la multa en l’acte de la denúncia, o en el termini de vint dies comptats des
del següent a la recepció de la seva notificació, es tindrà per conclòs el procediment
sancionador amb les següents conseqüències:
a) Reducció del 50% de l’import de la sanció de multa.
b) Renúncia a formular al·legacions. Cas que fossin presentades, es tindran per no
presentades.
c) Terminació del procediment, sens necessitat de dictar resolució expressa.
d) No es pot presentar recurs de reposició. El recurs contenciós administratiu es podrà
presentar en el termini de dos mesos comptats a partir del dia següent a aquell en
què va tenir lloc el pagament de la multa.
Article 36. Presentació d’al·legacions i recursos
1. L’interessat, quan no hagi pagat la multa, disposarà de quinze dies naturals per
formular al·legacions i proposar les proves que estimi oportunes.
Resoltes les al·legacions, es dictarà resolució sancionadora que podrà ser
recorreguda mitjançant recurs de reposició, amb caràcter potestatiu, davant l’òrgan
que dictà la resolució i en el termini d’un mes comptat des del dia següent al de la
seva notificació.
2. La interposició de recurs de reposició no suspèn l’execució de l’acte impugnat ni la
de la sanció. Cas que el recurrent sol·liciti la suspensió de l’execució, aquesta
s’entendrà denegada transcorregut el termini d’un mes des de la sol·licitud sens que
s’hagi resolt.
El recurs de reposició s’entendrà desestimat si no recau resolució expressa en el
termini d’un mes, restant expedita la via contenciós -administrativa.
3. Quan no s’hagués detingut el vehicle, el titular, l’arrendatari a llarg termini o el
conductor habitual disposaran d’un termini de quinze dies naturals per identificar el
conductor responsable de la infracció.
La identificació del conductor es podrà fer per mitjans electrònics, essent possible
efectuar el pagament en el mateix moment.
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Les persones obligades a reble les notificacions telemàtiques que es vegin obligades a
identificar el conductor, ho faran en tot cas mitjançant accés a la seu electrònica de
l’ORGT.
4. En el cas de multes per infraccions lleus, infraccions greus que no comportin pèrdua
de punts, o infraccions greus i molt greus quina notificació s’efectués en el moment
de la denúncia, si el denunciant no ha pagat la multa ni ha formulat al·legacions en
el termini de vint dies següents al de notificació de la denúncia, aquesta sortirà
l’efecte d’acte resolutori del procediment sancionador i posa fi a la via administrativa.
Conseqüentment, quan concorrin les condicions d’aquest apartat, no caldrà notificar
cap resolució sancionadora i els interessats no poden presentar recurs de reposició.
Article 37. Pagament de les multes
1.

Les multes es poden pagar amb reducció del 50% si se satisfan en el moment de la
denúncia o dins el termini de vint dies naturals següents al de la seva notificació.

2.

Les multes que es paguen dins el període comprés entre el dia 21 i el dia 45, ambdós
naturals i següents al dia de notificació de la denúncia, es pagaran sense reducció..

3.

Vençut el termini d’ingrés establert en l’apartat anterior sense que s’hagi satisfet la
multa, la seva exacció es portarà a terme pel procediment de constrenyiment i es
meritaran els recàrrecs del període executiu previstos a l’article 28 de la Llei General
Tributària sobre l’import nominal de la multa i els interessos de demora.

4.

Els recursos que puguin formular-se contra actuacions del procediment recaptador
de les multes, es resoldrà pels òrgans competents de l’ORGT.

5.

Les multes es podran pagar mitjançant tarja de crèdit, en el moment d ela denúncia,
si l’agent municipal porta el dispositiu tècnic que ho permeti.
En altre cas, les multes es podran satisfer en entitat bancària col·laboradora, per
telèfon trucant al Servei d’Atenció Telefònica de l’ORGT o per Internet en la seu
electrònica de l’ORGT.

6. Els titulars dels vehicles amb els que s’hagi comès una infracció seran responsables
subsidiaris en cas de impagament de la multa, llevat els supòsits següents:
a) Robament o altre ús que acrediti que el vehicle fou utilitzat en contra de la
voluntat del titular.
b) Quan el titular sigui una empresa de lloguer sens conductor.
c) Quan el vehicle tingui assignat un arrendatari a llarg termini, o un conductor
habitual; en aquests casos, la responsabilitat recaurà sobre l’arrendatari o el
conductor habitual.
Article 38. Prescripció i caducitat de les infraccions i sancions
El termini de prescripció de les infraccions serà de tres mesos i de sis mesos per a les
infraccions greus i molt greus.
El termini de prescripció es compta a partir del dia en què els fets s’hagin comès. La
prescripció s’interromp per qualsevol actuació administrativa de la que tingui
coneixement el denunciat, o estigui encaminada a esbrinar la seva identitat o
domicili i es practiqui amb projecció externa a la dependència en què s’origini.
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El termini de prescripció de les sancions consistents en multa pecuniària és de quatre
anys. El còmput i la interrupció del termini de prescripció del dret de l’Administració
per exigir el pagament de les multes es regiran pel que disposa la Llei General
Tributària.
3. Si no hagués recaigut la resolució sancionadora transcorregut un any des de l’inici del
procediment, es produirà la seva caducitat i es procedirà a l’arxiu de les actuacions,
a sol·licitud de l’interessat o d’ofici per l’òrgan que dictà la resolució.
Article 39.- Òrgans de recaptació i obligats al pagament
La gestió recaptadora dels crèdits tributaris i qualssevol altres de dret públic que hagi
estat delegada en la Diputació de Barcelona la portaran a terme els serveis centrals i
perifèrics de l’ORGT, i correspondrà als òrgans i al personal que hi és adscrit l’exercici
de competències i funcions, segons el que es preveu en el seu Reglament orgànic i
funcional.
La tramitació dels expedients de recaptació, quan correspongui a l’ORGT, es farà, segons
el que preveu la seva Ordenança General.
3. Estan obligats al pagament com a deutors principals, entre altres:
a) Els subjectes passius dels tributs, siguin contribuents o substituts
b) Els successors
c) Els infractors, per les sancions pecuniàries.
4. Si els deutors principals, referits al punt anterior, no compleixen la seva obligació,
estaran obligats al pagament els subjectes següents:
a) Els responsables solidaris
b) Els responsables subsidiaris, prèvia declaració de fallits dels deutors principals.”
El redactat de l’article 39 passa a l’article 40 i el redactat de l’article 40 passa a l’article 41.
Es modifica l’apartat 2.e) de l’article 48 i el nou redactat diu:
“e) Verificar el compliment dels requisits exigits per a obtenir benefici o incentius fiscals i
devolucions tributàries o per a gaudir-ne.”

Segon.- APROVAR PROVISIONALMENT per a l’exercici de 2011 i següents la modificació
de les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen:
•

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1. REGULADORA DE LA TAXA PER L’EXPEDICIÓ DE
DOCUMENTS ADMINISTRATIUS.

Es modifica l’article 6 i el nou redactat diu:
“1.- Documents relatius a serveis d'urbanisme

Imports en euros

a) Per cada còpia de plànol d'alineació de carrers, eixampla, etc.;
per cada m². o fracció de plànol fet pel propi Ajuntament -------------- 14,31
b) Per cada còpia de plànol en blanc i negre o color de petit o gran
format, per cada m². o fracció fet per empresa: El cost real
d’execució més 6€ en concepte de despeses de gestió i de
propietat intel·lectual.

26

c) Per cada exemplar de les normes urbanístiques del Pla general,
plànols inclosos------------------------------------------------------------------------------175,24
d) Per la publicació en qualsevol Diari oficial i/o a un diari d'àmbit
regional dels Estudis de Detall, Projectes de parcel·lació, Unitats
d'Actuació, Plans especials i Modificacions del Pla General
d'ordenació urbana, que se sol·licitin per a ús particular, i a
instància de part: El cost real de publicar-ho més 3€ en concepte
de despeses de gestió.
e) Per la tramitació de cada cèdula d'habitabilitat ----------------------------- 13,08
(Es cobraran també les taxes que per aquest concepte liquida la
Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal d’Osona, segons
les tarifes que aquests organismes ens indiquen anualment)
f) Certificats urbanístics i/o inspecció i emissió d'informes tècnics o
jurídics-------------------------------------------------------------------------------------------- 34,66
g) Per cada expedient de llicència de primera ocupació:
• Per habitatge unifamiliar i/o edifici independent ----------------- 35,76
• Per cada habitatge, en edifici plurifamiliar--------------------------- 17,88
h) Per cada còpia de plànol en suport magnètic o format electrònic --- 18,45
i) Per cada expedient del Pla General en suport magnètic o format
electrònic--------------------------------------------------------------------------------------- 94,25
j) Per cada documentació gràfica i escrita de projecte licitat per
l’Ajuntament--------------------------------------------------------------------------------- -- 17,78
2.- Altres matèries de competència Municipal.
a) Per la tramitació d'un expedient de matrimoni ----------------------------------118,69
b) Per cada compulsa de document------------------------------------------------------- 0,77
c) Per la participació en concurs, oposició i concurs - oposició per optar
a una plaça en aquesta Corporació------------------------------------------------ 20,90
d) Per l’expedició de fotocòpies, a la biblioteca i a l’arxiu municipals,
per unitat-------------------------------------------------------------------------------------------- 0,12
e) Per la tramitació d’informe de la Policia Local a les Companyies
Asseguradores ---------------------------------------------------------------------------------- 38,40”
VOTACIÓ:
L’Ordenança s’aprova per unanimitat dels membres assistents.

•

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2. REGULADORA DE LA TAXA PER SUBMINISTRAMENT
D’AIGUA.

Es modifica l’article 6 i el nou redactat diu:
“1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:
a) Subministrament d’aigua a famílies:
- Fins a un mínim de 10 m3/mes ----------------------------------- 0,3380 euros/m3
- De més de 10 fins a 14 m³/mes ---------------------------------- 0,7542 euros/m3
- De més de 14 m³/mes----------------------------------------------- 0,8989 euros/m3
b) Subministrament d’aigua d’ús industrial ----------------------------- 0,4556 euros/m3
c) Finançament d’obres ------------------------------------------------------- 0,0532 euros/m3
d) Conservació de comptadors, segons diàmetre:
- Fins a 13 mm, per mes -------------------------------------------------- 0,63 euros.
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-

De 15 i 20 mm, per mes ------------------------------------------------ 0,84 euros.
De 30 mm, per mes ------------------------------------------------------ 1,28 euros.
De més de 30 mm, per mes------------------------------------------ 2,17 euros.

2. A les tarifes especificades s’hi afegirà l’IVA que correspongui en cada cas.”
INTERVENCIONS:
SRA. MONTSE AYATS:
Des d’iniciativa ciutadans del Ges, no donarem suport a aquesta taxa, no solament
perquè no s’ha treballat amb els compromisos que es van explicitar en aquest ple, per
estimular l’estalvi i castigar els consums desmesurats, si no, perquè a més, la taxa pateix
un increment. Nosaltres ja vàrem dir i vàrem manifestar que qualsevulla nova taxa pel
subministrament de l’aigua hauria de tenir en compte aquests paràmetres que hem
explicitat de consum, i també la unitat familiar i, per tant, no hi donarem suport.
SR. JORDI CASALS:
Nosaltres subscrivim el que s’ha dit i votarem en la mateixa línia i només apuntar que es
va fer una trobada amb SOREA fa unes setmanes per parlar bàsicament de la inversió
de la potabilitzadora i es va apuntar la taxa i es va parlar de comparar el que es feia en
altres municipis amb aquest preu públic i no hem rebut aquesta informació; són aquelles
coses que ens falten per poder-nos implicar a l’hora de poder treballar més intensament.
No hi donarem suport.
SR. MIQUEL FRANCH:
En aquesta taxa, tot i que en Pere no ho pot fer, perquè està malalt, intentaré resumir-ho
al màxim: hi hem estat treballant i bastant i hem fet una anàlisi, no ara a última horta, si
no que ja fa temps: quina ha estat la situació de Torelló? Quina és en aquest moment i
quina es trobarà en un futur? En principi, jo penso que tots els governs que hi ha hagut a
Torelló, el tema de l’aigua l’han tractat molt correctament; penso que l’Ajuntament de
Torelló ha fet les inversions que havia de fer en el moment en què ho havia de fer; som
dels ajuntaments en què l’aigua que surt de dipòsit, en un 97% arriba a l’aixeta, és a dir,
que no hi ha pèrdues; per tant, s’han fet les inversions adequades a la pràctica totalitat
del municipi i això és mèrit que els diferents equips de govern, des de fa bastants anys,
han fet una inversió progressiva a la xarxa d’aigua municipal, inversió que serà molt
important a partir que es pugui fer la potabilitzadora d’Osona nord i això reforçarà tot el
tema de canonades dins el municipi de Torelló; en aquest cas, en els dipòsits que tenim
en aquests moments.
Per altra banda, nosaltres entenem que plantejar modificacions en l’ordenança fiscal de
subministrament d’aigua, i en concret, pel que fa a consums mínims, no ajudaria a
baixar consums; ho hem parlat amb altres ajuntaments i també amb l’empresa
subministradora de l’aigua al nostre municipi. I també difícilment primaria d’una manera
important les famílies nombroses. Cal tenir en compte que actualment, d’uns 8.500
rebuts d’aigua que tenim, n’hi ha uns 1.400 –és a dir un 17%- que estan en trams de
consum inferior a 10 m3/mes; s’ha de tenir en compte, però, que d’aquests rebuts,
aproximadament un 65-70%, és a dir, entre 900 i 1.000 rebuts, són d’habitatges, locals
comercials o llocs amb una activitat mercantil sense ocupació i, per tant, ja paguen un
mínim; per tant, aplicar una nova tarifa per sota del mínim, afavoriria principalment
habitatges buits, locals i comerços buits i, per tant, no aniríem a buscar estalvi; si que hem
fet estalvi amb mesures que s’estan portant a terme des de fa anys en aquest municipi.
Pel que fa a possibles beneficis d’aquesta ordenança, ja queda recollit que quan el
nombre de persones per habitatge sigui superior a quatre, el mínim de 10 m3/mes
s’incrementa 3 m3 cada mes per ca cada una de les persones addicionals que hi
convisqui; això no s’ho ha inventat l’Ajuntament de Torelló, si no que l’Agència Catalana
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de l’Aigua, va pactar amb la Federació de municipis i amb l’associació catalana de
municipis aplicar aquests consums. I pel que fa a consums actuals, cal tenir en compte,
segons dades de fa dues setmanes, de l’EDAR de Torelló, que actualment s’estan
depurant entre 900 i 1.100 m3 menys que fa uns 2 anys; tenint en compte que a l’EDAR
de Torelló es depuren també les aigües de Sant Vicenç i Sant Pere, de la totalitat de
metres cúbics de menys tractats a Torelló i que fan referència a Torelló, seria
aproximadament entre un 80-85%.
Per tant, entenem que les coses s’estan fent d’una manera –jo diria- molt correcta i, a
més, hi ha un altre factor que és el que marca des del nostre punt de vista aquesta
situació: hem demanat comparatives amb altres ajuntaments i la veritat és que l’aigua a
Torelló, pensem que s’està pagant a uns preus molt correctes; per exemple: fins un mínim
de 10 m3/mes, a Torelló es paga 0,33 €/ m3/mes; a Manlleu, es paga un 51,29% més; a
Centelles, un 176% més; a Prats de Lluçanès un 207% més i a Tona, un 111% més. Això,
progressivament està passant amb la resta de tarifes; per exemple, en la industrial, a
Torelló s’aplica 0,44 €/ m3/mes; a Manlleu un 55,18% més; a Centelles un 144% més; a
Prats un 150% més i a Tona, un 50,84% més. Per tant, la tasca que s’aplica a Torelló en
l’aigua des de fa anys; la situació en què estem en aquests moments i les inversions que
es pensen fer en un futur i, recordem-ho! Des de l’any 2000 patim una greu
contaminació de l’aigua. L’Ajuntament ha hagut de fer esforços suplementaris per
poder subministrar a la població aigua potable en perfectes condicions. D’aquí ve,
doncs, que la decisió de l’equip de govern pel que fa al tema de l’aigua potable, sigui
la d’aplicar l’IPC a data d’agost del 2010, que en aquest cas és un 2,1%.
SRA. MONTSE AYATS:
Entenc les explicacions que s’han donat; en tot cas, en aquest ple i en anteriors ocasions
el mateix equip de govern es va comprometre a treballar amb els criteris que nosaltres
plantejàvem; no dubtem de la feina feta, però tenint en compte que es tracta d’un bé
escàs; que Torelló ja estem estalviant, em sembla molt bé, però és probable que es
pugui estalviar més; tenint en compte que es tracta d’un bé escàs, per a nosaltres si que
és important castigar els consums desmesurats i aquí no s’ha parlat dels consums en
piscines particulars, ... que segur que també hi són i que són importants. Nosaltres
entenem que si es combinen els dos elements, el tema dels consums mínims i el tema de
les unitats familiars es pot afinar més en aquesta taxa. S’han comentat aquí exemples de
municipis en què l’aigua és molt més cara; jo no ho tinc a mà i segur que també n’hi ha
en què el preu és semblant al nostre i també més econòmic, però, en tot cas, a nosaltres
ens sembla que s’ha d’acabar d’aprofundir-hi per, d’alguna manera, penalitzar el
consum desmesurat i premiar l’estalvi.
VOTACIÓ:
L’ordenança s’aprova per majoria absoluta del nombre legal de membres de la
Corporació, atenent al resultat que s’especifica a continuació:
Vots favorables: 10, dels regidors i les regidores dels grups municipals del PSC-PM i
de CiU.
Vots desfavorables: 4, dels regidors i la regidora dels grups municipals d’ERC-AM i
d’ICV-CdG.
Abstencions: 0
.

•

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 3. REGULADORA DE LA TAXA DE CEMENTIRI MUNICIPAL.
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Es modifica l’article 6 i el nou redactat diu:
“La quota tributària vindrà determinada per l'aplicació de la tarifa següent:
1. Assignació de sepultures, nínxols i columbaris:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Import en euros
Sepultures de concessió a 50 anys -------------------------------------------------------------169,08
Nínxols de concessió a 50 anys de nova construcció------------------------------- 1.021,75
Nínxols de concessió a 50 anys de recuperació -----------------------------------------510,87
Nínxols temporals de nova construcció: temps limitat a 9 anys i mínim
de 2 anys, amb la possibilitat de pagar la quota del 10è any i
esdevenir una concessió a 50 anys, per cada any -------------------------------------102,18
Nínxols temporals de recuperació: temps limitat a 9 anys i mínim de 2
anys, amb la possibilitat de pagar la quota del 10è any i esdevenir
una concessió a 50 anys, per cada any-------------------------------------------------------51,09
Columbaris de concessió a 50 anys -----------------------------------------------------------385,24
Columbaris temporals: temps limitat a 9 anys i mínim de 2 anys, amb
la possibilitat de pagar la quota del 10è any i esdevenir una
concessió a 50 anys, per cada any -------------------------------------------------------------38,52

2. Registre de transmissions i de permutes:
a) Inscripció en els registres municipals de cada permuta que es
concedeixi, de sepultures, nínxols o columbaris dins del cementiri --------------------44,72
b) Per cada inscripció en els registres municipals de transmissió de
concessions a 50 anys de tota classe de sepultures, nínxols o
columbaris, a títol d’herència entre pares, cònjuges i fills----------------------------------31,71
c) Per inscripció de la resta de transmissions de les concessions a 50 anys
de tota classe de sepultures, nínxols o columbaris--------------------------------------------57,71
d) Per cada títol de concessió ---------------------------------------------------------------------------- 4,47
e) Per la publicació de l'anunci de transmissió al BOP: el cost real de
publicar-ho més 3€ en concepte de despeses de gestió.
3. Registre d’inhumacions i exhumacions -----------------------------------------------------------10,47
4. Conservació i neteja:
a) Per cada sepultura, nínxol o columbari, per any ----------------------------------------------- 9,28
b) Per cada mausoleu o panteó, per any -----------------------------------------------------------30,91”
VOTACIÓ:
L’Ordenança s’aprova per unanimitat dels membres assistents.

•

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 4. REGULADORA DE LA TAXA PER RECOLLIDA,
TRACTAMENT I ELIMINACIÓ D’ESCOMBRARIES I ALTRES RESIDUS SÒLIDS URBANS.

Es modifica l’article 1 i el nou redactat diu:
“A l’empara del que es preveu als articles 57 i 20.4.s) del text refós de la Llei reguladora
de les Hisendes Locals aprovat pel reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), de
conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal i la Llei 6/1993, de
15 de juny, reguladora dels residus, aprovat per Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol,
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l’Ajuntament estableix les taxes pels serveis de recollida, tractament i eliminació
d’escombraries i altres residus urbans, que es regiran per la present Ordenança.”
Es modifiquen els apartats 2.A i 2.B de l’article 5 i el nou redactat diu:
“A. Igual o inferior als 702,61 euros mensuals, per aquelles persones que habitin soles.
B. Igual o inferior als 1.405,22 euros mensuals, per aquelles persones que habitin amb
cònjuge.”
Es modifiquen els epígrafs primer, segon i sisè de l’apartat 2 de l’article 12 i el nou
redactat diu:
“Epígraf primer. Despatxos professionals:
Per cada despatx professional---------------------------------------------------------------

183.78 euros

Epígraf segon. Allotjaments:
A) Hotels, motels, hotels-apartaments I cases d’hostes, per cada plaça i
any ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 43,41 euros
B) Centres hospitalaris, col·legis I altres centres de naturalesa anàloga:
• De 400 o menys places------------------------------------------------------------------353,95 euros
• De 401 a 500 places ----------------------------------------------------------------------442,45 euros
• De més de 500 places -------------------------------------------------------------------530,94 euros
Epígraf sisè. Altres locals industrials i/o mercantils no especificats anteriorment:
•
•
•
•

Fins a 5 treballadors -----------------------------------------------------------------------185,47 euros
De 6 a 20 treballadors--------------------------------------------------------------------264,54 euros
De 21 a 50 treballadors ------------------------------------------------------------------489,31 euros
De més de 50 treballadors ---------------------------------------------------------- 1.058,14 euros”

Es modifica l’apartat 2 de l’article 14 i el nou redactat diu:
“2. Els titulars d’activitats als quals fa referència l’article 10.2 de la present Ordenança que
figuressin a 31/12/2010 com a subjectes passius de la taxa per recollida, tractament i
eliminació d’escombraries de residus i no acreditin la contractació del servei d'eliminació
amb un gestor autoritzat, romandran integrats al padró fiscal que, per a la gestió de la
taxa establerta en la present Ordenança aprovi l’Ajuntament.”
INTERVENCIONS:
SRA. MONTSE AYATS:
Aquesta també és una de les taxes a les quals des d’Iniciativa Ciutadans del Ges no hi
podem donar suport; ja ho hem manifestat en diferents ocasions: des del nostre punt de
vista caldria que, d’alguna manera, es poguessin bonificar els comportaments
mediambientals correctes, com són la utilització de la deixalleria i altres; són aspectes que
a parer nostre, són importants, perquè permeten d’alguna manera estalviar en la
despesa que suposa la recollida de les deixalles i, alhora, són aspectes que contempla el
ple; és el pla que vàrem aprovar tot just fa un any i que d’alguna manera proposava un
seguit de mesures que, avui per avui, no veiem que s’estiguin desenvolupant i, per tant,
no hi donarem suport.
SR. JORDI CASALS:
Nosaltres, seguim en l'argumentació inicial, aquí, per exemple, aprofitant que amb el nou
servei es pot reduir la taxa, es rebaixen alguns epígrafs i són els que ha elegit l’equip de
govern, però un cas com l’epígraf quart, que fa referència als establiments de
restauració, creiem que també haurien de ser un d’aquests que també haurien d’haver
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estat bonificats. Seguint l’argumentació, i posant un exemple, s’hauria pogut actuar i
nosaltres ens abstindrem.
SR. MIQUEL FRANCH:
En aquesta ordenança, el que s’ha acordat fer és el següent: continuar establint la
bonificació als pensionistes que hi havia fins ara, tant als que visquin sols com els que facin
amb el cònjuge; s’ha augmentat l’import d’ingressos bruts, per la qual cosa hi pot haver
un ventall més ampli de pensionistes que gaudeixin d’aquest dret; s’han mantingut totes
les tarifes igual, no hi ha hagut increment i pensem que en les tarifes a habitatges, que
són les més importants que hi ha, tenen un increment zero i és el segon any en què ho és, i
s’ha aplicat una petita reducció del 10% a tres de les tarifes: despatxos professionals, que
afecta a uns 85 rebuts; en la majoria d’aquests despatxos professionals s’esqueia que
estaven ubicats al mateix domicili, però com que hi havia un epígraf diferent de
cotització es pagava dues vegades, per al despatx i per l’habitatge i ens ha semblat
disminuir aquest epígraf. També ens ha semblat reduir en un 10% els locals industrials i
mercantils i s’ha agafat el barem que teníem i la totalitat dels comerços de Torelló, amb
l’excepció d’establiments d’alimentació, que generen molta matèria orgànica, al
contrari que els altres i se’ls ha aplicat un 10%. Això també és estalvi i també és mirar que
es faci la recollida el millor possible. I finalment, ha semblat important un altre tema que
afecta l’apartat d’escoles on també s’ha aplicat una reducció del 10%.
Per tant, aquesta ordenança té un increment 0 i, en alguns casos, hi ha un decrement del
10%.
VOTACIÓ:
L’ordenança s’aprova per majoria absoluta del nombre legal de membres de la
Corporació, atenent al resultat que s’especifica a continuació:
Vots favorables: 10, dels regidors i les regidores dels grups municipals del PSC-PM i
de CiU.
Vots desfavorables: 1, de la regidora del grup municipal d’ICV-CdG.
Abstencions: 3, dels regidors del grup municipal d’ERC-AM.

•

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 5. REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES.

Es modifica el valor cadastral que figura a l’apartat 3 de l’article 5, essent el valor nou de
122.069,44 euros.
INTERVENCIONS:
SR. JORDI CASALS:
Ja ho he apuntat a l’exposició inicial: el posicionament d’Esquerra Republicana en
aquest ple s’atén a la proposta que vàrem fer l’any 2008, en què inicialment vàrem fer
unes propostes de bonificacions a uns col·lectius de població, que la llei no permetia i per
això vàrem retirar la proposta; i l’altra proposta era en el sentit que, donada la situació en
què hi ha gent que té certes dificultats i ja que no es poden fer aquestes bonificacions i
aquí s’havia de fer un tractament general, ja que s’havia fet la revisió del cadastre i que
s’havia de fer l’adaptabilitat, frenar-la una miqueta; la proposta que vàrem fer no era
molt excessiva i el que feia és que els augments menors afectaven a un gruix més
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important de població i això hauria comportat que tant l’any passat com aquest any, tot
hagués estat més ralentitzat.
Nosaltres no hi votarem en contra, però ens abstindrem per la situació que he comentat
a l’inici, per una qüestió de treballar conjuntament, i també per la lògica i la coherència
de la proposta que vàrem fer als votants i que hauria condicionat també la d’aquest any.
SR. MIQUEL FRANCH:
Explicarem l’IBI: a l’IBI hi ha un factor que ja s’ha comentat: l’Ajuntament de Torelló fa la
revisió de l’IBI i aquest és el cinquè any en què s’aplica; quan l’Ajuntament va revisar l’IBI,
entre altres coses el motiu era que feia 23 anys que no s’havia fet cap revisió cadastral.
Què havia generat això? Doncs una situació de greuge: la majoria d’habitatges construïts
els últims 12-15 anys estaven pagant un IBI per un valor cadastral bastant ajustat a la
realitat de l’habitatge i de la zona, però resulta que hi havia un nombre bastant important
d’habitatges, perquè com que no s’havia fet revisió i estaven ubicats en diferents punts
del municipi, el seu pagament era baixíssim i hi havia un desequilibri entre la gent que
s’havia comprat un habitatge en els últims 12-15 anys i els que feia més anys que el
tenien; per tant, què hem volgut fer, i així es va explicar en el seu moment? Hem volgut,
progressivament, els que estaven molt alts i els que estaven molt baixos, que s’anessin
apropant. Durant aquests cinc anys hem aturat el creixement dels que estaven més alts i,
els que estaven més baixos, s’han anat apujant.
Aquest any, per primera vegada, quedaran un 65% dels contribuents, aproximadament,
sense increment d’IBI i, per tant, quedaran en equilibri. Un 22%-23% -representen 2.167
rebuts- tindran increments que poden anar entre 40 i 60€; no et puc dir quin percentatge
representa, perquè hi ha diversitat; es pot trobar el que ja tenia els valors alts i el que els
tenia baixíssim i, per tant, el percentatge pot variar. Què estem fent? Penso que és una
política justa, molt justa, pel que fa a impostos.
Per tant, no únicament això, si no que la llei permet als ajuntaments que han fet una
revisió cadastral, a partir del cinquè any de la seva aplicació, que se sol·liciti a la
Gerència Regional de Catalunya una revisió cadastral i l’Ajuntament de Torelló ja ho hem
fet; hem enviat una carta a la Gerència Regional del Cadastre de Catalunya, en què
expliquem que l’any 2006 vàrem realitzar el procediment de valoració col·lectiva dels
béns immobles del nostre municipi, amb efectes de l’any 2007, prenent com a valors els
que en aquella data el mercat immobiliari de la zona estava aplicant. És evident que
aquest mercat immobiliari s’ha alterat en aquests últims anys hi ha hagut una desviació
significativa del referent dels valors cadastrals, respecte dels valors del mercat actual; és a
dir, hi ha una diferència i el que abans valia nou, ara pot ser que valgui set o sis. Diem
també que el 2011 serà el sisè any d’aplicació d’aquests nous valors cadastrals i, per
aquest motiu, l’any vinent demanem una revisió d’aquests valors per tal d’adequar-los als
valors actuals del mercat immobiliari i restablir l’equilibri de cara a l’any 2012.
Per tant, els demanem que facin aquesta revisió i, que jo sàpiga, hi ha algun altre
ajuntament proper que també va fer la revisió en aquesta data com nosaltres i també ha
fet la sol·licitud; esperem la resposta per part del cadastre i, evidentment, això tindrà una
repercussió en els valors cadastrals i també directament en les plus vàlues.
SRA. MONTSE AYATS:
El 2012 jo no em crec que sigui possible tenir ben feta una revisió cadastral.
SR. MIQUEL FRANCH:
Jo tampoc, però ho demanem.
SRA. MONTSE AYATS:
Una cosa és que es demani i l’altra és saber quan va tardar aquesta revisió cadastral i
també s’hauria de veure si hem d’estar sotmesos a les lleis del mercat immobiliari, en tot
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cas difícilment hi haurà uns moviments com els que s’han produït en els últims anys; el que
si que és segur, és que el 2012 això no pot estar fet.
SR. MIQUEL FRANCH:
El que si que és segur, és que estem subjectes a les lleis immobiliàries, agradi o no agradi.
El valor d’un sòl tres anys enrere era “X” i ara és “X-Y” i és injust, des del nostre punt de
vista, que s’augmentin massa els valors cadastrals o que les plus vàlues hagin de pagar
quantitats astronòmiques, i més tenint en compte que estan canviant els valors. I això és el
que demanem. Ho faran? Ho demanem. Altres ajuntaments no sé si ho demanaran, però
nosaltres esperem que ens ho facin.
SR. JORDI CASALS:
El que ha explicat l’alcalde, més o menys ho havíem entès i, a més, quan es va fer la
revisió del cadastre, Esquerra Republicana hi va donar suport; nosaltres ja vàrem entendre
què suposava això. Fa dos anys només vàrem dir aplicar un altre tipus de gravamen i si ho
vàrem demanar llavors, afecta també a ara.
Potser ara m’he explicat millor.
VOTACIÓ:
L’ordenança s’aprova per majoria absoluta del nombre legal de membres de la
Corporació, atenent al resultat que s’especifica a continuació:
Vots favorables: 11, dels regidors i les regidores dels grups municipals del PSC-PM,
de CiU i d’ICV-CdG.
Vots desfavorables: 3, dels regidors del grup municipal d’ERC-AM.
Abstencions: 0.

•

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 6. REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL
VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA.

Es modifica el paràgraf primer de l’apartat 1 de l’article 6 i el nou redactat diu:
“Estan exempts d’aquest impost els increments de valor que es manifestin com a
conseqüència de les transmissions de béns que es trobin dins el perímetre delimitat com
Conjunt Històric Artístic, o hagin estat declarats individualment d’interès cultural, segons
l’establert en la Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol, o en la Llei
9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català, quan els seus propietaris o titulars
de drets reals acreditin que han realitzat al seu càrrec obres de conservació, millora o
rehabilitació en aquests immobles.”
VOTACIÓ:
L’Ordenança s’aprova per unanimitat dels membres assistents.

•

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 7. REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE VEHICLES DE
TRACCIÓ MECÀNICA.
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S’afegeix un apartat 3 a l’article 4 que diu:
“3. No caldrà que l’interessat aporti certificat de minusvalidesa, o altres documents
acreditatius dels beneficis fiscals sol·licitats, quan l’Administració gestora del tribut pugui
consultar i verificar telemàticament les dades declarades i consti el consentiment de
l’interessat, perquè es realitzi l’esmentada consulta.”
Es modifica l’apartat 3 de l’article 5 i el nou redactat diu:
“3. S’estableix una bonificació del 30 per cent de la quota de l’impost a favor dels titulars
dels vehicles que, per les característiques dels seus motors, es considera que produeixen
menor impacte ambiental, segons la guia de vehicles turisme de venda a Espanya,
publicada per l’Institut per a la diversificació i estalvi d’energia d'octubre de 2010 i que
consten relacionats en l’annex I d’aquesta mateixa ordenança.”
Es modifica l’apartat 3 de l’article 10 i el nou redactat diu:
“3. L’ORGT comprovarà que les dades declarades siguin correctes i, en particular, si són
procedents els beneficis fiscals aplicats. A tal efecte, als models de sol·licitud de beneficis
fiscals es preveurà que l’interessat pugui autoritzar l’Administració gestora del tribut per
consultar telemàticament les bases de dades procedents, en ordre a confirmar els
requisits per al gaudiment de les exempcions o bonificacions sol·licitades.
Cas de constar aquest consentiment, perquè l’ORGT faci la consulta de l’existència dels
requisits, o si l’esmentada consulta no fos possible, l’interessat haurà d’aportar per mitjans
telemàtics o davant les oficines d’aquest organisme, en el termini de 10 dies comptats a
partir de la data de la matriculació efectiva del vehicle, la documentació que justifiqui el
benefici fiscal, per tal que, si escau, s’expedeixi un document que acrediti la seva
concessió.
En cas de no aportar dins el termini assenyalat la documentació indicada, l’ORGT
efectuarà en via de gestió tributària les verificacions i comprovacions corresponents i
practicarà les liquidacions que se’n puguin derivar.”
Es modifica l’Annex I i el nou redactat diu:
“ANNEX I
RELACIÓ DE VEHICLES AMB EFICIÈNCIA ENERGÈTICA MÉS GRAN, SEGONS LA GUIA DE
L’INSTITUT PER A LA DIVERSIFICACIÓ I ESTALVI D’ENERGIA
Benzina
Marca, model i versió

Cilindrada
cm³

Canvi
(1)

Potència
CV (KW)

Toyota Auris “HIBRIDO
ACTIVE 15”””
Toyota Prius “1.8 HSD
llantas 15”””
Toyota Auris “HIBRIDO
ADVANCE 17”””
Toyota Prius “1.8 HSD
llantas 17”””
Smart fortwo 45 mhd
pure coupé manual
(softip)
Smart fortwo 52 mhd
pure coupe manual
(softip)

1798

A

1798

A

1798

A

1798

A

999

M

135,87
(100)
135,87
(100)
135,87
(100)
135,87
(100)
61,14 (45)

999

M

70,65 (52)

Consum
(l/100
km
3,8

Emissió
CO2
g/km
89

Classificació
per consum
A

3,9

89

A

4

93

A

4

92

A

4,2

97

C

4,2

97

C
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Toyota IQ 1.0

998

M

67,93 (50)

4,3

99

B

Smart fortwo 52 mhd
pure cabrio manual
(softip)
Smart fortwo 52 mhd
pure coupe
automàtic (softouch)
Smart fortwo 45 mhd
pure coupe
automàtic
(souftouch)
Nissan Pixo 1.0 (68CV)
MT
Honda INSIGHT 1.3 iVTEC IMA ELEGANCE
CVT
Smart fortwo 52 mhd
pure cabrio
automatic (softouch)
Peugeot 107 SP
URBAN 1.0 68
Peugeot 107 3P
URBAN 1.0 68
Peugeot 107 3P
TRENDY 1.0 68
Citroën C1 1.0i 12v
Airdream
Peugeot 107 5P
TRENDY 1.0 68
Toyota Aygo 1.0

999

M

70,65 (52)

4,3

99

C

999

A

70,65 (52)

4,3

98

C

999

A

61,14 (45)

4,3

98

C

996

M

67,93 (50)

4,4

103

A

1339

A

88 (65)

4,4

101

A

999

A

70,65 (52)

4,4

100

D

998

M

67,98 (50)

4,5

103

B

998

M

67,98 (50)

4,5

103

B

998

M

67,98 (50)

4,5

103

B

998

M

68 (50)

4,5

106

B

998

M

67,98 (50)

4,5

103

B

998

M

67,93 (50)

4,5

106

B

1339

CVT

115,6 (85)

4,6

109

A

1339

a

88 (65)

4,6

105

A

1560

M

92,45 (68)

4,6

119

A

998

M

67,98 (50)

4,6

106

B

998

O

68 (50)

4,6

107

B

998

A

67,93 (50)

4,6

107

B

Honda CIVIC 4P 1.3 iDSI Hybrid
Honda INSIGHT 1.3 iVTEC IMA EXECUTIVE
CVT
Peugeot 207 SW
OUTDOOR 1.6 HDI 92
FAP
Peugeot 107 5P
TRENDY 1.0 68 2TRONIC
Citroën C2 1.0i 12v
SensoDrive Airdream
Toyota Aygo 1.0
CONFORTDRIVE
Gasoil
Marca, model i
versió
Smart fortwo 40
cdi pure coupé

Cilindrada
cm³

Canvi
(1)

Potència
CV (KW)

Consum
(l/100 km

799

A

54,35 (40)

3,3

Emissió
CO2
g/km
87

Classificció
per consum
C
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automàtic
(softouch)
Smart fortwo 40
cdi pure coupe
manual (softip)
Smart fortwo 40
cdi pure cabrio
manual (softip)
Smart fortwo 40
cdi pure cabrio
automatic
(softouch)
Seat IBIZA
ecomotive 1.2 TDI
MAN 5V
Ford Fiesta 5
portes Econètic
1.6 TDCi amb DPF
Seat IBIZA
ECOMOTIVE 1.4
TDI MAN. 5V
Volkswagen POLO
BLUE MOTION 1.4
TDI MAN. 5V
Ford Focus Berlina
Econètic 1.6 TDCi
(109cv) Auto StartStop
Peugeot 207 5P
99G 1.6 HDI 90 FAP
Peugeot 308 5P
SPORTIUM 1.6 HDI
110 FAP
Seat LEON
ECOMOTIVE 1.6
TDI MAN. 5V
Volkswagen GOLF
(V) BLUE MOTION
1.6 TDI MAN. 5V
MINI Couper D
(R56)
Ford Focus Berlina
Econètic 1.6 TDCi
(109cv)
Renault Twingo II
1.5 dCi 85 cv
Skoda FABIA
(NUEVO) GREEN
LINE STATION
WAGON 1.4 TDI
MAN. 5V
Audi A3 1.9 TDIe
MAN 5V
Audi A3
SPORTBACK 1.9
TDIe MAN 5V

799

M

54,35 (40)

3,3

86

C

799

M

54,35 (40)

3,3

86

C

799

A

54,35 (40)

3,3

87

C

1199

M

75 (55)

3,4

89

A

1560

M

95,11 (70)

3,7

98

A

1422

M

80(59)

3,8

99

A

1422

M

80(59)

3,8

99

A

1560

M

108,7 (80)

3,8

99

A

1560

M

89,73 (66)

3,8

99

A

1560

M

108,77
(80)

3,8

120

A

1598

M

105 (77)

3,8

99

A

1598

M

105 (77)

3,8

99

A

1560

M

108,8(80)

3,9

104

B

1560

M

108,7 (80)

4

104

A

1461

M

84,24 (62)

4

104

B

1442

M

80(59)

4,1

109

A

1598

M

105 (77)

4,1

109

A

1598

M

105 (77)

4,1

109

A
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Volskwagen GOLF
(V) BLUE MOTION
1.6 TDI MAN. 5V
Toyota Yaris 1.4 D4D
Ford Fiesta 5
portes 1.4 TDCi
Ford Fiesta 3
portes 1.4 TDCi
Mazda MAZDA 2 ”
1,4D (68CV) 5P
15”” MID
“”MIYOSHI””
Mazda MAZDA 2
1,4D (68CV) 3 i 5P
versió Style

1598

M

105 (77)

4,1

107

A

1364

M

89,67 (66)

4,1

109

B

1399

M

4,1

107

B

1399

M

4,1

107

B

1399

M

69,97
(51,5)
69,97
(51,5)
67,93 (50)

4,1

107

B

1399

M

67,93 (50)

4,1

107

B

Nota: S’han inclòs com el mateix vehicle els del mateix model quan només canvia el
número de portes, l’acabat exterior o altres característiques sempre que tinguin la
mateixa classificació.
(1) Símbols utilitzats en el tipus de canvi:
M: manual; A: automàtic; AS: automàtic seleccionable; CVT: transmissió variable
continua; O: altres.”
INTERVENCIONS:
SR. JORDI CASALS:
No hi donarem suport. Creiem que una taxa que està al màxim en un moment que, si més
no, en l’exposició de l’equip de govern s’ha dit que s’havia de ser sensible a la situació de
crisi i dificultats de moltes famílies, o potser cal treballar millor les bonificacions i augmentar
la incidència de les bonificacions que es donen a la població en general, o fer una
rebaixa d’aquest impost que, des de fa anys, a Torelló està al màxim permès.
Com en la resta d’anys, nosaltres hi votarem en contra.
VOTACIÓ:
L’ordenança s’aprova per majoria absoluta del nombre legal de membres de la
Corporació, atenent al resultat que s’especifica a continuació:
Vots favorables: 11, dels regidors i les regidores dels grups municipals del PSC-PM,
de CiU i d’ICV-CdG.
Vots desfavorables: 3, dels regidors del grup municipal d’ERC-AM.
Abstencions: 0.

•

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 8. REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS,
INSTAL·LACIONS I OBRES.

Es modifica l’apartat 2 de l’article 7 i el nou redactat diu:
“2. En tot cas, forma part de la base imposable el cost de tots els elements necessaris per
al desenvolupament de l’activitat objecte de la instal·lació o construcció, sempre que
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figurin en el projecte d’obres i no tinguin singularitat o identitat pròpia, respecte de la
construcció o instal·lació realitzades.”
Es modifica el primer paràgraf de l’apartat 3 de l’article 9 i el nou redactat diu:
“L’ingrés a compte resultant de l’autoliquidació provisional que haurà de presentar-se
quan se sol·liciti la llicència serà el resultat d’aplicar el tipus impositiu a la base del
pagament a compte.”
Es modifica l’apartat 2 de l’article 10 i el nou redactat diu:
“2. Les infraccions tributàries que es detectin o es cometin en els procediments de gestió,
inspecció i recaptació d'aquest impost es tipificaran i sancionaran d'acord amb el que es
preveu a la Llei general tributària i a l'Ordenança general de gestió, inspecció i
recaptació dels ingressos municipals de dret públic municipals.”
VOTACIÓ:
L’Ordenança s’aprova per unanimitat dels membres assistents.

•

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 9. REGULADORA DE LA TAXA PER PRESTACIONS DE LA
POLICIA LOCAL.

Es modifica l’article 4 i el nou redactat diu:
“1. Retirada i trasllat de vehicles:

Import en euros

a) Retirada i trasllat de vehicles:
♦ Per cada servei en horari diürn--------------------------------------------- 90,36 €
♦ Per cada servei en horari nocturn o especial-----------------------102,41 €
♦ Per drets d'enganxada a la grua ----------------------------------------- 46,73 €
♦ Per sortida sense enganxada----------------------------------------------- 30,12 €
El servei nocturn és aquell que es realitza a partir de les 20:00 hores de
dilluns a dijous, fins a les 8:00 hores del dia següent.
El servei especial és aquell que es realitza a partir de les 20:00 hores del
divendres, fins a les 8:00 hores del dilluns.
b) Estada i custòdia de vehicles en el dipòsit municipal, per
dia d'estada o fracció:
♦ Vehicles turismes fins a 1500 cc --------------------------------------------- 4,21 €
♦ Vehicles turismes de més de 1500 cc ------------------------------------- 8,22 €
♦ Motocicletes i vehicles de dues rodes ------------------------------------ 3,07 €
♦ Camions, camionetes, autocars, plataformes i similars ---------- 14,31 €
2. Serveis especials dels agents:
a) Preu per hora diürna no festiva ----------------------------------------------------- 30,77 €
b) Preu per hora festiva--------------------------------------------------------------------- 31,77 €
c) Preu per hora nocturna ---------------------------------------------------------------- 32,77 €
3. Per la utilització d’un vehicle:
a) Per km. :
- Cotxe ---------------------------------------------------------------------------------------------- 0,24 €
- Motocicleta-------------------------------------------------------------------------------------- 0,10 €
b) Per hora de servei:
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- Cotxe ----------------------------------------------------------------------------------------------- 7,47 €
- Motocicleta-------------------------------------------------------------------------------------- 2,75 €
4. Per la utilització de material de propietat municipal en l’actuació de sinistres de
particulars:
el cost real.
5. Per immobilització d’un vehicle en la via pública-------------------------

32,01 €”

VOTACIÓ:
L’Ordenança s’aprova per unanimitat dels membres assistents.

•

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 10. REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS
SERVEIS D’INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA EN L’ACTIVITAT DELS CIUTADANS I LES
EMPRESES A TRAVÉS DEL SOTMETIMENT A PRÈVIA LLICÈNCIA, COMUNICACIÓ PRÈVIA
O DECLARACIÓ RESPONSABLE I PELS CONTROLS POSTERIORS A L’INICI DE LES
ACTIVITATS.

Es modifiquen els articles 1 i 2 i els nous redactats diuen:
“ Article 1. Fonament i naturalesa.
En ús de les facultats concedides per l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les bases del règim local, i a l’empara del previst als articles 57 i 20.4i) del
text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març (TRHL), de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19
d’aquest text legal, l’Ajuntament estableix la taxa per la prestació dels serveis
d’intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses a través del
sotmetiment previ a llicència, comunicació prèvia o declaració responsable, i pels
controls posteriors a l’inici de les activitats.
Article 2. Fet imposable.
1. Constitueix el fet imposable de la taxa l’activitat municipal, tan tècnica com
administrativa, que tendeix a verificar i comprovar si les activitats i instal·lacions que es
desenvolupin o realitzin en el terme municipal de Torelló s’ajusten a l’ordenament
jurídic vigent, d’acord amb les facultats d’intervenció administrativa en l’activitat dels
ciutadans i les empreses conferides als ajuntaments per l’article 84 de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, per la normativa reguladora de
les activitats amb incidència ambiental, per la normativa reguladora dels espectacles
públics i les activitats recreatives i per la resta de normativa general o sectorial i les
ordenances municipals que confereixen potestats d’intervenció a aquest Ajuntament
per a la prevenció i control de les activitats dels ciutadans i les empreses.
2. Concretament, constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis que
s’especifiquen a les tarifes contingudes a l’article 6 d’aquesta ordenança.”
Es modifica l’apartat 2 de l’article 3 i el nou redactat diu:
“2. Els subjectes passius que resideixin a l’estranger durant més de sis mesos de cada any
natural, estaran obligats a designar un representant amb domicili en territori espanyol i a
comunicar la designació a l’Ajuntament.”
Es modifiquen els articles 6 i 7 i els nous redactats diuen:
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“Article 6. Quota tributària.
La quantia de la taxa serà la resultant d’aplicar les següents tarifes:
1. Certificació o informe urbanístic de compatibilitat del projecte o l’activitat
projectada amb el planejament urbanístic.

34,27 €

2. Tramitació de procediment de llicència municipal ambiental, de llur
modificació substancial o revisió d’acord amb la Llei 20/2009 i tramitació del
procediment de llicència d’obertura d’establiments, de llur modificació
substancial o revisió per dur a terme espectacles públics i activitats
148,08 €
recreatives en locals o recintes tancats.
3. Tramitació de procediment de llicència municipal ambiental, de llur
modificació substancial o revisió d’acord amb la Llei 20/2009 i tramitació del
procediment de llicència d’obertura d’establiments, de llur modificació
substancial o revisió per dur a terme espectacles públics i activitats
recreatives en locals o recintes tancats. Amb declaració d’impacte 143,13 €
ambiental.
4. Tramitació del procediment de comprovació de comunicació prèvia
d’activitats amb incidència ambiental de les previstes en l’Annex III de la Llei
20/2009 i tramitació del procediment de comunicació prèvia d’establiments
públics i activitats recreatives del Decret 112/2010, de 12 d’agost i llurs
57,09 €
modificacions.
5. Tramitació del procediment de comprovació de comunicació prèvia
d’activitats amb incidència ambiental de les previstes en l’Annex III de la Llei
20/2009 i tramitació del procediment de comunicació prèvia d’establiments
públics i activitats recreatives del Decret 112/2010, de 12 d’agost i llurs
modificacions sempre que es tracti d’alguna de les activitats incloses en
l’Annex I i II de la Llei 3/2010, de 18 de febrer de prevenció i seguretat en
matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.

31,41 €

6. Tramitació del procediment de llicència per l’organització d’espectacles i
activitats recreatives.

53,53 €

7. Tramitació del procediment de llicència provisional d’establiment obert al
públic i d’establiment de règim especial per dur a terme espectacles públics
210,72 €
i activitats recreatives. (art. 31.3 Llei i 122 reglament).
8. Procediment de control periòdic de les activitats sotmeses a llicència per
la normativa d’espectacles públics i activitats recreatives, quan el control el
duen a terme tècnics municipals, procediment de control periòdic de les
activitats sotmeses a llicència ambiental municipal quan el control el duen a
terme tècnics municipals i procediment de control periòdic de les activitats
sotmeses al règim de comunicació prèvia per la normativa d’espectacles
públics i activitats recreatives quan el control el duen a terme tècnics
municipals (art. 136 del Reglament).
49,89 €
9. Procediment de comprovació de la comunicació de canvis no
substancials amb incidència ambiental de les activitats i instal·lacions
subjectes a llicència ambiental o procediment de comprovació de la
comunicació de canvis no substancials de les llicències d’obertura
d’establiments per dur a terme espectacles públics o activitats recreatives i
procediment de llicència municipal per als espectacles de circ i altres
activitats dutes a terme en establiments oberts al públic de caràcter no 53,53 €
permanent desmuntable.
10. Procediment de llicència municipal per als espectacles públics i les
activitats recreatives de caràcter extraordinari (art 42 de la llei 11/2009, de 6
102,45€
de juliol).
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11. Tramitació del procediment de llicència d’establiments de règim especial
de la normativa d’espectacles públics i activitats recreatives.

148,72€

12. Tramitació del procediment de comprovació del control preventiu
contra incendis quan l’activitat no estigui subjecte a cap altre règim
d’intervenció administrativa municipal dels previstos anteriorment.

28,97 €

Article 7. Acreditació.
1. La taxa s’acredita i, per tant, neix l’obligació de contribuir en el moment d’iniciar-se
l’activitat municipal, que constitueix el fet imposable. A aquests efectes, s’entendrà
iniciada la dita activitat en la data de presentació de la instància que iniciï el
corresponent procediment, si el subjecte passiu la fórmula expressament.
2. Quan l’activitat o la instal·lació es desenvolupin o es realitzin sense haver-se verificat o
comprovat prèviament per l’Ajuntament que s’ajusten al marc normatiu a què fa
referència l’article 2 d’aquesta Ordenança, la taxa s’acreditarà quan s’iniciï
efectivament l’activitat municipal que constitueix el fet imposable.
3. Una vegada nascuda l’obligació de contribuir, no l’afectaran de cap manera la seva
concessió condicionada a la modificació del projecte presentat, ni la renúncia o
desistiment del sol·licitant després que se li ha concedit la llicència o s’hagi practicat
la visita de comprovació en el cas de les activitats comunicades. Si el desestimen es
formulés abans de la concessió de la llicència, les quotes que s’hauran de liquidar
seran el 50 per cent de les que s’assenyalen en l’article 6, sempre que l’activitat
s’hagués iniciat efectivament. Quan l’activitat estigui subjecta a activitat
comunicada, si el desistiment es formula abans de què l’ajuntament hagi practicat la
visita de comprovació, es retornarà íntegrament al contribuent l’import de la taxa.
Altrament no es retornarà cap import.”
VOTACIÓ:
L’Ordenança s’aprova per unanimitat dels membres assistents.

•

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 16. REGULADORA D ELA TAXA PEL SERVEI DE LES
INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS.

Es modifica l’article 5 i el nou redactat diu:
“La quota de la taxa reguladora en aquesta Ordenança vindrà fixada en la tarifa
continguda en el següent apartat, per cada un dels diferents serveis o activitats:
a) Pistes de squash i/o futbito
Import en euros
♦ Per hora i pista ------------------------------------------------------------------------------17,40
♦ Abonament de 8 hores -----------------------------------------------------------------83,90
♦ Abonament de 20 hores--------------------------------------------------------------168,90
♦ Pel lloguer d'una raqueta de squash, 1 hora------------------------------------ 2,23
♦ Pel lloguer d'una pilota de squash, 1 hora --------------------------------------- 1,40
♦ Pel lloguer d'un parell de sabatilles, 1 hora--------------------------------------- 2,89
b) Pista poliesportiva del pavelló:
♦ Pel lloguer d'una fracció de pista, per hora ------------------------------------24,13
♦ Pel lloguer de la totalitat de la pista, per hora---------------------------------50,96
♦ Pel lloguer d'un parell de sabatilles-------------------------------------------------- 2,89
c) Gimnàs:
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♦ Per hora, sense monitor -----------------------------------------------------------------10,70
♦ Abonament de temporada, per any -------------------------------------------166,21
♦ Pel lloguer de la totalitat del gimnàs petit, per hora ------------------------24,02
♦ Pel lloguer de la totalitat del gimnàs gran, per hora ------------------------40,55
d) Cursos i campionats (inclou l'ús de la instal·lació):
♦ Per cursos amb monitor, per hora---------------------------------------------------- 3,41
♦ Per cursos de 2 hores setmanals amb monitor, per mes----------------- 20,59
♦ Campionats d'una durada fins un trimestre, per persona ----------------33,56
♦ Campionat d'estiu de futbol sala, per equip---------------------------------230,66
♦ Campionat d'estiu de futbol sala, per equip infantil ---------------------184,56
e) Pel lloguer de sales de reunions, vestíbul i demés instal·lacions similars
del pavelló, per hora ------------------------------------------------------------------------------- 9,81
Per la subscripció de l’assegurança per accidents esportius: es
cobrarà el preu del cost que suporti l’ajuntament per aquest
concepte.”
VOTACIÓ:
L’Ordenança s’aprova per unanimitat dels membres assistents.

•

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 26. REGULADORA DE LA TAXA PER LLICÈNCIES O LA
COMPROVACIÓ D’ACTIVITATS COMUNICADES EN MATÈRIA D’URBANISME.

Es modifiquen els articles 1 i 2 i els nous redactats diuen:
“Article 1.- Fonament i naturalesa
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A l’empara del que es preveu als articles 15 a 20 del text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL) i de
conformitat amb el que disposa l’article 187 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel
qual s’aprovà el Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya (TRLLUC), l’Ajuntament
estableix la taxa per l’activitat administrativa originada per la concessió o denegació de
llicències urbanístiques i per la comprovació d’activitats comunicades en matèria
d’urbanisme.
Article 2.- Fet imposable
El fet imposable de la taxa el constitueix l’activitat municipal, tècnica i administrativa i de
comprovació necessària per determinar si procedeix concedir o denegar la llicència
urbanística sol·licitada o si l’activitat comunicada realitzada, o que es pretengui realitzar,
s’ajusta a les determinacions de la normativa urbanística, el planejament urbanístic i les
ordenances municipals, conforme el que preveu l’article 84 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les Bases el règim local i l’article 187.4 del TRLLUC.”
Es modifica l’article 5 i el nou redactat diu:
“La quota tributària bé donada per l’aplicació de les tarifes següents:
1. Obres d’edificació que es realitzin en sol residencial, per expedient o pròrroga:
Import en euros
a) Habitatge plurifamiliar -----------------------------------------------------------------105,85
b) Habitatge unifamiliar adossat ------------------------------------------------------- 87,06
c) Habitatge aïllat ---------------------------------------------------------------------------- 87,06

2. Obres d’edificació que es realitzin en sol industrial per expedient o pròrroga:
a) Finques de fins a 2000 m2 -------------------------------------------------------------- 61,31
b) Finques de més de 2000 m2----------------------------------------------------------- 87,06
3. Obres excloses dels apartats anteriors (edificis auxiliars) per expedient o
pròrroga ---------------------------------------------------------------------------------------------- 87,06
4. Obres sense projecte d’edificació, per cada expedient o pròrroga:
a) Amb responsabilitat de tècnic ------------------------------------------------------ 87,06
b) Amb responsabilitat de promotor-------------------------------------------------- 61,31
c) Assabentat ---------------------------------------------------------------------------------- 61,31
5. Llicències de parcel·lació --------------------------------------------------------------------- 30,65
6. Col·locació de rètols i tendals--------------------------------------------------------------- 61,31
7. Llicències per l’extracció d’àrids per expedient o pròrroga --------------- 1.028,78
8. Expedient de declaració de ruïna d’edificis -----------------------------------------178,00
9. En cas que s’hagués de realitzar més de tres inspeccions per obra i
més de 12 en el cas d’extracció d’àrids, es cobraria en funció de la
durada al preu/hora següent:
♦ Preu/hora tècnic ---------------------------------------------------------------- 35,60
♦ Preu/hora inspector------------------------------------------------------------- 18,52
10. Llicències de constitució o modificació de propietats horitzontals, per cada part
indivisa ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 30,65”
Es modifiquen els apartats 2, 3 i 4 de l’article 7 i els nous redactats diuen:
“2. Tanmateix, en el moment de la sol·licitud o comunicació prèvia corresponent, caldrà
efectuar el dipòsit previ d’una quantia equivalent a l’import, conegut o estimat, de la
taxa.
3. Quan les obres s'hagin iniciat o executat sense haver sol·licitat la llicència o
comunicació prèvia corresponent, la taxa s'acreditarà quan s'iniciï efectivament l'activitat
municipal que porti a determinar si l'obra en qüestió és autoritzable o no,
independentment de l'inici de l'expedient administratiu que pugui instruir-se per a
l'autorització d'aquestes obres o la seva demolició, en el cas que no fossin autoritzables.
4. Una vegada nascuda l'obligació de contribuir, no l'afectaran de cap manera la
denegació, concessió condicionada a la modificació del projecte presentat, ni la
renúncia o desistiment del sol·licitant després que se li ha concedit la llicència o s’hagi
practicat la visita de comprovació en el cas de les activitats comunicades.”
Es modifica l’article 8 i el nou redactat diu:
“Article 8.- Declaració
1. Les persones interessades en l'obtenció d'una llicència d'obres o en realitzar una
comunicació prèvia en matèria urbanística presentaran, prèviament, la instància
corresponent en el Registre General i adjuntaran un projecte visat pel Col·legi Oficial
respectiu, amb una especificació detallada de la naturalesa de l'obra i del lloc
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d'emplaçament on es faci constar l'import estimat de l'obra, l'amidament i el destí de
l'edificació.
2. Quan la llicència o la comunicació prèvia de què es tracti sigui per a aquells actes en
què no s'exigeixi la redacció d'un projecte subscrit per un tècnic competent, hom
adjuntarà a la sol·licitud un pressupost de les obres que s'han de realitzar, amb una
descripció detallada de la superfície afectada, del nombre de departaments, dels
materials que s'han d'utilitzar i, en general, de les característiques de l'obra o acte, les
dades del qual permetin comprovar el seu cost.
3. Si una vegada formulada la sol·licitud de llicència o la corresponent comunicació
prèvia es modifiqués o ampliés el projecte caldrà notificar-ho a l'administració
municipal tot adjuntant el nou pressupost o el reformat i, si s'escau, plànols i memòries
de la modificació o ampliació.”
Es modifiquen els apartats 3 i 4 de l’article 9 i els nous redactats diuen:
“3. La liquidació es notificarà al contribuent o al substitut del contribuent i s’haurà de
satisfer en els períodes fixats a l’article 62.2 de la Llei General Tributària.
4. El subjecte passiu només haurà de pagar la diferència entre el deute tributari originat
per la liquidació definitiva de la taxa i la quantia del dipòsit inicial.
VOTACIÓ:
L’Ordenança s’aprova per unanimitat dels membres assistents.
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•

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 27. REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE ACTIVITATS
ECONÒMIQUES.

Es modifica l’apartat 1.c).3.c) de l’article 4, i el nou redactat diu:
“c) Pugui disposar de la majoria dels drets de vot, en virtut d’acords celebrats amb altres
socis.
Hagi designat amb els seus vots a la majoria dels membres de l’òrgan d’administració
que exerceixin el càrrec en el moment en què calgui formular els comptes consolidats i
durant els dos exercicis immediatament anteriors. En particular, es presumirà aquesta
circumstància quan la majoria dels membres de l’òrgan d’administració de la societat
dominada siguin membres de l’òrgan d’administració o alts directius de la societat
dominant o d’altra dominada per aquesta.
Són societats dominades les que es trobin en relació amb la dominant en algun dels
supòsits anteriors, així com les successivament dominades per aquestes.”
Es modifiquen els coeficients de la categoria fiscal de les vies públiques de l’apartat 3 de
l’article 9 i els nous coeficients son:
Categoria fiscal de les vies públiques
1a.
2a.
Coeficient aplicable 1,898 2,033
VOTACIÓ:

L’Ordenança s’aprova per unanimitat dels membres assistents.

•

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 30. REGULADORA DE LA TAXA PER UTILITZACIÓ
PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL D’EQUIPAMENTS I BÉNS MUNICIPALS.

Es modifiquen els apartats a) i b) de l’article 3, i el nou redactat diu:
“A l'import anterior s'hi afegiran els imports relacionats tot seguit:
a) Si el lloguer es realitza per hores:
♦ Calefacció 4,10 €./h.
♦ Equips elèctrics 3,04 €./h.
♦ Neteja: 7,49 €/h
b) Si el lloguer es realitza per acte:
♦ No lucratius 39,52 €/acte.
♦ Lucratius 63,24 €/acte.”
VOTACIÓ:
L’Ordenança s’aprova per unanimitat dels membres assistents.

Tercer.- APROVAR provisionalment per a l’exercici 2011 i següents l’ordenança fiscal núm.
20, reguladora de la taxa per la prestació dels serveis d’inspecció i control sanitari dels
establiments destinats a la producció, emmagatzematge i comercialització de carn
fresca i els seus derivats.
“Article 1. Fonament i naturalesa
En ús de les facultats concedides per l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora
de les bases del règim local i per l'article 42 de la Llei 14/1986, de 25 d’abril, General de
Sanitat, el Reial Decret 50/1993, de 15 de gener, pel qual es regula el control oficial dels
productes alimentaris, el Reial Decret 1376/2003, de 7 de novembre, pel qual
s’estableixen les condicions sanitàries de producció, emmagatzematge i comercialització
de les carns fresques i els seus derivats en els establiments de comerç a la menuda, i a
l’empara del previst als articles 57 i 20.4. l) i m) del text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), de
conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, l’Ajuntament
estableix la taxa per la prestació dels serveis d'inspecció i control sanitari dels establiments
de comerç a la menuda destinats a la producció, emmagatzematge i comercialització
de carn fresca i els seus derivats, que es regirà per la present Ordenança fiscal.
Article 2. Fet imposable
1. Constitueix el fet imposable de la taxa l'activitat municipal, tant tècnica com
administrativa, que tendeix a verificar i comprovar, mitjançant inspeccions i controls
sanitaris, si els establiments de comerç a la menuda que es troben al terme municipal de
Torelló, destinats a la producció, emmagatzematge i comercialització de carn fresca i els
seus derivats, compleixen i s’ajusten al marc normatiu vigent i, en especial a la Llei
14/1986, de 25 d’abril, General de Sanitat, el Reial Decret 50/1993, de 15 de gener, pel
qual es regula el control oficial dels productes alimentaris, el Reial Decret 1376/2003, de 7
de novembre, pel qual s’estableixen les condicions sanitàries de producció,
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emmagatzematge i comercialització de les carns fresques i els seus derivats en els
establiments de comerç a la menuda, i resta de normativa concordant.
2. Concretament, constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis que
s'especifiquen a les tarifes contingudes a l'article 6 d'aquesta ordenança.
Article 3. Subjectes passius
1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a què es
refereix l'article 35.4 de la Llei General Tributària, titulars de l’establiment que fonamenti la
inspecció i/o control sanitari municipal que constitueix el fet imposable de la taxa aquí
regulada.
2. Els subjectes passius que resideixin a l’estranger durant més de sis mesos de cada any
natural, estaran obligats a designar un representant amb domicili en territori espanyol i a
comunicar la designació a l’Ajuntament.
Article 4. Responsables
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la
Llei General Tributària i a l’Ordenança General.
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti
acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.
Article 5. Beneficis fiscals
No es concedirà cap exempció ni bonificació en l’exacció de la taxa.
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Article 6. Quota tributària
1. La quantia de la taxa serà la resultant d'aplicar les següents tarifes:
Euros
a) Per cada inspecció sanitària i establiment.................................................
b) Per cada control sanitari i establiment.......................................................
c) Per cada autorització sanitària............................................................

53,53
31,41
21,78

2. En cas que la inspecció o control sanitari sigui realitzat pels tècnics de la Generalitat
de Catalunya i/o del Consell Comarcal d’Osona destinats a aquest afer, és cobrarà el
que aquests organismes facturin a l’Ajuntament per aquest concepte.
Article 7. Acreditament
1. La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir quan s'iniciï l'activitat municipal que
constitueix el fet imposable. A aquests efectes, s'entendrà iniciada dita activitat en la
data de presentació de la sol·licitud que iniciï el corresponent procediment, si el subjecte
passiu la formula expressament.
2. Quan el procediment s'iniciï d’ofici o a instància de persona diferent al subjecte passiu,
la taxa s’acreditarà en la data en què es dicti la resolució d'incoació del corresponent
procediment.
Article 8. Règim de declaració i ingrés
1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació quan els procediments s’iniciïn a instància
del subjecte passiu. A aquests efectes, quan es presenti la sol·licitud que iniciï l’actuació o

l’expedient es complimentarà també degudament l’imprès d’autoliquidació. L’interessat
haurà d’adjuntar a la sol·licitud l’acreditació d’haver efectuat el pagament de la taxa.
2. En els supòsits diferents de l’anterior, la taxa serà liquidada per l’Administració, que la
notificarà al subjecte passiu, per al seu pagament.
Article 9. Infraccions i sancions
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa regulada
en aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei General
Tributària i l’Ordenança General.
Disposició Addicional. Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que
fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors
Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin
aspectes de la legislació estatal i autonòmica vigent i altres normes de desenvolupament,
i aquells en què es facin remissions a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són
automàticament modificats i/o substituïts, amb el mateix sentit i abast, en el moment en
què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten
causa.
Disposició final
La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió
celebrada el 25 d’octubre de 2010 i que ha quedat definitivament aprovada en data
..........., entrarà en vigor al dia següent al de publicació en el Butlletí Oficial de la Província
i regirà fins la seva modificació o derogació expressa.”
VOTACIÓ:
L’Ordenança s’aprova per unanimitat dels membres assistents.

Quart.- Indicar que el text de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i recaptació
dels ingressos de dret públic municipal a què es refereix l’acord primer, així com el text
de les Ordenances que s’especifiquen seguidament, és coincident en tot allò que
constitueix prescripció legal d’obligatòria i general aplicació amb el model aprovat per
la Diputació de Barcelona i publicat al Butlletí Oficial de la Província de 29 de setembre
de 2010:
-

Ordenança fiscal núm. 4, reguladora de la taxa per recollida, eliminació i tractament
d’escombraries.
Ordenança fiscal núm. 5, reguladora de l’impost sobre béns immobles.
Ordenança fiscal núm. 6, reguladora de l’impost sobre l’increment del valor dels
terrenys de naturalesa urbana.
Ordenança fiscal núm. 7, reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció
mecànica.
Ordenança fiscal núm. 8, reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i
obres.
Ordenança fiscal núm. 10, reguladora de la taxa per la prestació dels serveis
d’intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses a través del
sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable i pels
controls posteriors a l’inici de les activitats.
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-

Ordenança fiscal núm. 20, reguladora de la taxa per la prestació dels serveis
d’inspecció i control sanitari dels establiments destinats a la producció,
emmagatzematge i comercialització de carn fresca i els seus derivats.
Ordenança fiscal núm. 26, reguladora de la taxa per llicències o la comprovació
d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme.
Ordenança fiscal núm. 27, reguladora de l’impost sobre Activitats Econòmiques.

Cinquè.- Els acords definitius en matèria d’aprovació i modificació d’Ordenances fiscals
per a l’exercici 2011, seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província sota
els criteris següents:
1) Es publicarà la relació d’Ordenances que s’aproven per primer cop.
2) Es publicaran íntegrament els elements tributaris de determinació obligatòria
per part de l’Ajuntament, així com els preceptes que difereixin del model
proposat i aprovat per la Diputació de Barcelona.
3) Mitjançant remissió expressa al text/model aprovat per la Diputació de
Barcelona i publicat al Butlletí Oficial de la Província de data 29 de setembre
de 2010, es farà pública l’adaptació de l’Ordenança General de Gestió,
Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipal i el text de les
Ordenances fiscals detallades seguidament:
- Ordenança fiscal núm. 4, reguladora de la taxa per recollida, eliminació i
tractament d’escombraries.
- Ordenança fiscal núm. 5, reguladora de l’impost sobre béns immobles.
- Ordenança fiscal núm. 6, reguladora de l’impost sobre l’increment del valor
dels terrenys de naturalesa urbana.
- Ordenança fiscal núm. 7, reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció
mecànica.
- Ordenança fiscal núm. 8, reguladora de l’impost sobre construccions,
instal·lacions i obres.
- Ordenança fiscal núm. 10, reguladora de la taxa per la prestació dels
serveis d’intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i les
empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o
declaració responsable i pels controls posteriors a l’inici de les activitats.
- Ordenança fiscal núm. 20, reguladora de la taxa per la prestació dels
serveis d’inspecció i control sanitari dels establiments destinats a la
producció, emmagatzematge i comercialització de carn fresca i els seus
derivats.
- Ordenança fiscal núm. 26, reguladora de la taxa per llicències o la
comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme.
Ordenança fiscal núm. 27, reguladora de l’impost sobre Activitats
Econòmiques.
Sisè.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords
provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals aprovades de nou o
modificades durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la
publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès
directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin
oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat
reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats.
INTERVENCIONS FINALS:
SRA. MONTSE AYATS:

49

Només una qüestió: l’ordenança del servei de piscines municipals d’estiu, finalment es va
desestimar l’increment que s’havia proposat a la comissió informativa? Ho dic, perquè jo
tenia anotats els comentaris que havíem fet a la comissió informativa i ara ja no tinc les
velles aquí.
S’ha mantingut igual?
SRA. CARME URGELL:
Si, perquè normalment aquesta es modifica abans de l’entrada en vigència dels preus
d’estiu i, per tant, es fa a la primavera.
SR. MIQUEL FRANCH:
Jo només volia fer una explicació. S’han aprovat totes les ordenances, però penso que
és bo fer un petit comentari en el sentit que la pressió fiscal que fa aquest Ajuntament és
molt petita i de cara a l’any 2011, les úniques ordenances que experimenten increments,
són les que ara relacionaré: la taxa per subministrament d’aigua potable: un increment
del 2,1%. La taxa de cementiri ha disminuït. En l’IAE, s’aplica un 2,1% i reitero que si que
és evident i coincideixo en el que s’ha dit, que és un ple important, el d’avui i és cert.
Vàrem oferir la possibilitat que tots els grups municipals es posessin en contacte amb el
regidor d’hisenda o amb mi mateix; potser no s’ha considerat que fos suficientment
important, com per presentar propostes; no n’hem vist cap i així quedaran les
ordenances.
SRA. MONTSE AYATS:
Només un matís respecte al comentari que s’ha fet ara al final; val a dir, també, que els
grups polítics d’aquest Ajuntament hem tingut les ordenances el dijous d’aquesta
setmana passada i, en tot cas, quan hi ha voluntat i ganes d’escoltar els altres grups, jo
crec que es treballa d’una altra manera.
Bé, en tot cas, són maneres diferents de mirar-se les coses.

3/ DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS A LES PERSONES:
3.1.- APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES DE LA CONCESSIÓ D’AJUTS A PROJECTES
EDUCATIUS INNOVADORS IMPULSATS PELS CENTRES EDUCATIUS O LES SEVES AMPA:
ACORD:
ANTECEDENTS:
Vist l’informe emès pel tècnic d’Educació, en què informa favorablement l’aprovació de
les Bases reguladores per a la concessió d’ajuts a projectes educatius innovadors de
l’Ajuntament de Torelló.
MARC NORMATIU
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Torelló
Vist el dictamen favorable de la Comissió informativa de serveis a les persones, el ple de
l’Ajuntament, per majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació,
acorda:
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PRIMER.- APROVAR les bases reguladores de concessió d’ajuts a projectes educatius
innovadors impulsats pels centres educatius o les seves AMPA que contribueixin a la
millora de l’educació i la convivència en els centres educatius i per extensió a tot el
municipi de Torelló.
SEGON.-SOTMETRE a exposició pública les bases per un termini de vint dies al Butlletí
oficial de la província i en el tauler d’anuncis de la Corporació i inserir un anunci al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya.
TERCER.- SIMULTÀNIAMENT s’aprova la convocatòria de subvencions i es podran
presentar sol·licituds a l’Àrea d’Educació en el termini de 20 dies des de la publicació de
les bases al BOP, fent constar expressament que, en cas que es presentin al·legacions
contra l’aprovació de les bases se suspendrà el procediment de resolució de les
subvencions fins que s’hagin resolt les al.legacions de les bases. L’eficàcia de la
convocatòria queda condicionada a l’aprovació definitiva de la modificació de
pressupost que habilita la partida pressupostària necessària per poder disposar de la
partida necessària per convocar les presents bases. En cas que es presentin al.legacions
contra les presents bases quedarà suspesa la convocatòria fins que s’hagin resolt les
al·legacions.
El text de les Bases és el següent:
BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ D’AJUTS A PROJECTES EDUCATIUS
INNOVADORS DE L’AJUNTAMENT DE TORELLÓ DEL PERÍODE GENER A JUNY DE
2011
DESCRIPCIÓ
L’Ajuntament de Torelló vol promoure, estimular i fomentar la pràctica de projectes educatius en el
municipi de Torelló en el marc de les activitats extraescolars que es realitzin al llarg del curs escolar.
OBJECTIUS
Donar suport i fomentar l’aparició i el desenvolupament de projectes educatius innovadors al municipi de
Torelló que tinguin especial incidència en:
-

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

PROCEDIMENT
El procediment fixat per a la concessió de les subvencions previstes en aquestes bases serà el procediment
en règim de concurrència competitiva.
DESTINATARIS
Les associacions de mares i pares d’alumnes dels centres educatius i els centres educatius, tots ells
sostinguts amb fons públics, legalment constituïts i inscrits en el Registre d’Entitats de l’Ajuntament de
Torelló.
Els projectes poden ser elaborats conjuntament entre l’escola i l’AMPA, però la sol·licitud només la podrà
cursar una de les dues entitats.
TIPOLOGIA DELS PROJECTES
Els projectes educatius innovadors poden ser la continuació de projectes iniciats o bé de nova creació.

51

1) Característiques:
Els projectes presentats hauran de tenir en compte alguns dels següents aspectes:
a) Aconseguir l’èxit educatiu de tot l’alumnat en totes les seves dimensions: personal, acadèmica i
social.
b) Ajudar a desenvolupar una identitat personal rica i equilibrada.
c) Fomentar el treball cooperatiu com un dels valors que millora la convivència.
d) Adquirir les competències necessàries: les habilitats socials, els valors i les actituds per tal de poder
respondre els reptes de la vida.
e) Potenciar la interrelació entre els diferents sectors de la comunitat educativa.
f) Fomentar activitats socioeducatives lúdiques.
2) Incompatibilitats acadèmiques:
Els projectes presentats no es podran dur a terme dins de l’horari lectiu de l’escola i només podran
complementar el currículum educatiu establert pel centre, mai substituir-lo.
No es valoraran aquells projectes que proposin activitats que ja s’ofereixin des dels serveis municipals, que
estiguin incloses en convenis o que liderin altres administracions.
3) Nombre de projectes:
El nombre màxim de projectes que es podran presentar seran dos per centre. Aquests poden ser impulsats
per l’AMPA o per la direcció de l’escola o bé, un projecte per cadascuna d’elles.
TEMPORALITACIÓ
La durada dels projectes podrà ser d’un curs escolar o un període superior, tot i que la subvenció atorgada
en aquesta convocatòria comprendrà el període entre l’1 de gener a 30 de juny de 2011.
CRITERIS DE VALORACIÓ
1. El nombre de destinataris a qui va adreçada l’activitat no podrà ser inferior a un 10% de les places
ofertades pel centre educatiu dels 3 als 16 anys. (màxim 10 punts)
2. Interès general de l’activitat a tot el municipi. (màxim 10 punts)
3. El dèficit d’activitats anàlogues al municipi. (màxim 10 punts)
4. La transcendència que tingui l’activitat: (màxim 30 punts)
a) Que compensi desigualtats
b) Que presenti un plantejament integrador
c) Que incideixi en la millora de l’èxit escolar
d) que
potenciï els espais de convivència
e) Que fomenti l’adquisició de valors
5. Que estigui oberta al municipi: a tota la comunitat educativa.
(Màxim 10 punts)
6. La qualitat del projecte: objectius, metodologia, temporalització, avaluació i altres. (màxim 10 punts)
7. Viabilitat material i econòmica de la proposta. (màxim 10 punts)
8. Originalitat i innovació pedagògica. (màxim 10 punts)
IMPORT DE LA CONVOCATÒRIA
Les subvencions es faran efectives a càrrec de la partida 108-321-4890000 del pressupost ordinari de
l’Ajuntament de Torelló. L’import màxim a destinar a aquestes subvencions és de 13.900,41 €
DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR
Les sol·licituds es presentaran al Registre General de l’ajuntament (carrer Ges d’Avall, 5) de dilluns a
divendres de 9.00 a 14.00 h, i caldrà adjuntar la documentació següent:
-

Model de sol·licitud, segons el Reglament Regulador de les Subvencions i Convenis de l’Ajuntament
de Torelló (segons l’annex 3).
Fotocòpia del DNI de la persona representant de l’entitat.
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-

Projecte de l’activitat o programa a realitzar pel qual se sol·licita la subvenció i el pressupost
d’ingressos i despeses. En el pressupost d’ingressos i despeses caldrà que les despeses estiguin
desglossades per a cadascun dels projectes o activitats per als quals se sol·licita la subvenció
econòmica.
- Calendari d’execució del projecte.
- Declaració de qui subscrigui la sol·licitud de subvenció on hi consti:
- Les subvencions obtingudes per a la mateixa finalitat i el compromís de comunicar a l’ajuntament
les que s’obtinguin en el futur; que no es concorre en cap de les circumstàncies excloents de
l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions; que s’està al corrent
de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social, i que es pren el compromís de complir les
condicions de la subvenció.
- Si una vegada analitzades les sol·licituds presentades s’observa que són incompletes o que no
reuneixen els requisits exigits, es demanarà a la persona interessada que esmeni l’error o acompanyi
els documents perceptius en un termini màxim de 10 dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la
notificació corresponent.
TERMINI DE PRESENTACIÓ
S’estableix un termini de 20 dies hàbils (de dilluns a dissabte, festius exclosos) a partir de la data de
publicació d’aquestes bases en el Butlletí Oficial de la Província o en el DOGC.
TERMINI DE RESOLUCIÓ
L’ajuntament resoldrà la convocatòria de subvencions en el termini d’un mes, a comptar a partir de la data
en què finalitzi el termini de presentació dels projectes.
A partir d’aquest dia, els projectes que no hagin estat aprovats es podran recollir a la Regidoria d’Educació
durant el període d’un mes. Un cop finalitzat el termini esmentat, els projectes quedaran en propietat de
l’Ajuntament de Torelló.
COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ QUALIFICADORA
La comissió qualificadora estarà formada per:
- Regidor/a d’Educació de l’Ajuntament de Torelló
- Tècnics/ques d’Educació de l’Ajuntament de Torelló
- Secretari/ària de l’Ajuntament de Torelló o persona a qui delegui
Aquesta comissió emetrà un informe especificant els projectes admesos i exclosos, la puntuació dels
projectes admesos i l’import econòmic a atorgar en funció dels resultats. La Junta de Govern Local decidirà
l’acord d’atorgament d’aquestes subvencions.
FUNCIONAMENT I TERMINI DELS AJUTS
Els projectes seleccionats rebran com a màxim una subvenció del 50% de l’import presentat en el projecte.
Aquest import en cap cas superarà els 3.000€.
Les entitats seleccionades rebran el 50% de l’import en l’atorgament de la subvenció i la resta, un cop el
projecte hagi finalitzat i s’hagi presentat tota la documentació de justificació.
En el cas de no portar-se a terme el projecte en els terminis establerts, el/la beneficiari/ària haurà de
retornar l’import avançat, excepte acord de consentiment per causes extraordinàries.
Des de la Regidoria d’Educació es farà un seguiment dels projectes seleccionats; es realitzarà en funció de
cada projecte tot establint contactes amb els seus responsables.
La suma total de les subvencions rebudes per dur a terme el projecte no podran superar el 100% del cost
total de l’activitat.
OBLIGACIONS DELS BENEFICIARIS
-

Destinar l’ajut rebut al projecte seleccionat. No s’admetrà cap canvi de destinació. Si es modifica el
projecte s’haurà d’informar la Regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Torelló, que podrà decidir
si retira o manté l’ajut.
Acceptar la subvenció a l’efecte del compliment de les condicions fixades per a la seva autorització.
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-

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

JUSTIFICACIÓ
La justificació econòmica s’haurà de fer abans del dia 10 de juliol de 2011, les persones beneficiàries hauran
de presentar la documentació que acrediti l’activitat realitzada acompanyada de la memòria de l’activitat en
el registre d’entrada de l’Ajuntament de Torelló (carrer Ges d’Avall, 5). La justificació econòmica seguirà els
criteris del Reglament General de Subvencions de l’Ajuntament de Torelló.
CONSIDERACIONS GENERALS
La participació en aquesta convocatòria comporta la plena acceptació de les bases que la regulen i la
renúncia a tota reclamació legal. Concórrer a aquesta convocatòria també implica l’acceptació de la
resolució de l’òrgan competent.
L’Ajuntament de Torelló es reserva el dret de declarar desertes aquestes ajudes, de no adjudicar tot
l’import de la convocatòria i resoldre qualsevol eventualitat no regulada expressament en aquestes bases.

INTERVENCIONS:
SRA. MONTSE AYATS:
Nosaltres, en l’aprovació que es va fer d’una proposta semblant a aquesta, des
d’Iniciativa ciutadans del Ges vàrem manifestar que compartíem el fons, però no les
formes, i entre les qüestions que no compartíem hi havia el fet que no s’hagués buscat el
consens amb les AMPA.
Ara ens agradaria saber si ara hi ha un cert consens, ja no diem un consens total, però si
que hi ha hagut un treball amb les AMPA que hagi permès avançar en aquest sentit.
També dèiem que 13.000 euros per a totes les escoles de la nostra població era una
partida insuficient; ens agradaria saber si el fet que ara es disposa d’aquests nous
recursos, d’alguna manera ens dóna la raó al comentari que nosaltres fèiem.
I finalment, també dèiem que era important que s’ajudés les AMPA a trobar vies
complementàries de finançament per fer front al 50%; com sabeu, l’Ajuntament només
pot fer-se càrrec del 50% del cost del projecte. Ens agradaria saber, també, què s’ha fet
en aquest sentit i volem reconèixer l’esforç que tradicionalment s’ha fet des de
l’Ajuntament de Torelló, de suport als centres educatius; estem d’acord que qualsevol
relació amb les entitats es reguli a través de convenis i de drets i deures i que quedin clars
els objectius, però estem una mica a l’expectativa de veure quines respostes tenen les
AMPA, perquè cada vegada demanem a unes entitats que funcionen des del
voluntarisme, com moltes de les nostres entitats del nostre país i de la nostra població, i
d’alguna manera, presentant en un termini molt curt de temps uns projectes que
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demanen una redacció i una feina prou considerable i no sé si ho estem fent prou bé. Ens
agradaria que se’ns responguessin les preguntes.
SR. LLUÍS SABATÉS:
Nosaltres ja vàrem exposar el nostre posicionament quan es varen atorgar les
subvencions en la convocatòria anterior. Pensem que en la presentació d’aquestes
noves bases no s’ha canviat l’esperit que s’expressava en aquelles primeres i, per tant,
seguirem votant en contra.
SRA. FLORA VILALTA:
Bé, el que avui aprovarem és fruit d’aquest consens i de les reunions que s’han mantingut
amb les AMPA, des de l’alcaldia i des de la pròpia regidoria; crec que és molt important
el pas que estem fent avui, perquè el que estem fent és donar resposta a una de les
inquietuds que tenien les AMPA i que era no saber, el mes de setembre, si els projectes
que volien endegar tindrien el finançament fins acabar el curs. Portàvem un decalatge
important entre el que és l’any natural i el que són els cursos escolars. Aquí es va fer un
esforç; es va parlar amb la intervenció de l’Ajuntament, que va donar el vistiplau, perquè
era possible, i el que fem és que els diners que van quedar pendents en la primera
convocatòria, perquè no es van adjudicar, hem fet un esforç molt considerable, donada
la situació que vivim últimament en els municipis, per poder-hi posar més diners, per poder
tornar a tenir els tretze mil i escaig euros i per poder assegurar i poder donar aquesta
tranquil·litat a les AMPA, que els projectes que han iniciat el setembre, a l’inici del curs i
que tenien el seu finançament fins a 31 de desembre, estiguin tranquils,. Perquè aquest
finançamnent el tindran assegurat fins el mes de juny. I a partir d’ara ja no es tornarà a
repetir el fet que el curs escolar i l’any natural de l’Ajuntament vagin en dues línies
diferents, perquè es podrà fer cada vegada que s’iniciï el curs aquesta convocatòria i
saben que tindran el finançament per als 9 mesos del curs escolar, en tots aquells
projectes amb què es presentin. I és cert que hi ha altres convocatòries en què també es
presenten les AMPA, que des de la regidoria es dóna tota la informació, perquè se’ls fa
arribar tota la informació que surt publicada als butlletins, i és cert que hi ha moltes AMPA
que es presenten i que obtenen subvencions d’altres institucions que no són pròpiament
la institució del municipi de Torelló.
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per majoria absoluta del nombre legal de membres de la
Corporació, atenent al resultat que s’especifica a continuació:
Vots favorables: 10, dels regidors i les regidores dels grups municipals del PSC-PM i
de CiU.
Vots desfavorables: 3, dels regidors del grup municipal d’ERC-AM.
Abstencions: 1, de la regidora del grup municipal d’ICV-CdG.
4/ DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I URBANISME, PROMOCIÓ
ECONÒMICA, SOCIETAT DEL CONEIXEMENT I MEDI AMBIENT:
4.1.- APROVACIÓ DE LA CONSTITUCIÓ DE LA SOCIETAT OSONA IMPULS, SL I APROVACIÓ
DELS ESTATUTS DE LA SOCIETAT:
ACORD:
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En relació a l’evolució que han experimentat les polítiques locals de promoció
econòmica al llarg de les darreres dècades, cal posar de manifest que s’ha produït un
canvi de paradigma que ha significat passar d’unes polítiques de promoció econòmica
centrades en l’ocupació (persones) a unes polítiques centrades en el desenvolupament
local integral del territori, i la definició d’uns models propis de desenvolupament per a
cada territori amb una visió més estratègica i d’àmbit supramunicipal per assolir uns
objectius de millora de l’eficiència i l’eficàcia dels recursos destinats al territori.
En aquest sentit, l’actual model organitzatiu del territori està basat en la constitució d’uns
Pactes territorials que dificulten afrontar amb garanties d’èxit aquest canvi de paradigma
abans esmentat. El funcionament dels Pactes territorials ha possibilitat una col·laboració
conjunta real de les entitats que formen cada Pacte, però només aportant una certa
coordinació de les accions de les entitats membres. A més, tampoc s’ha fomentat una
col·laboració entre els diferents Pactes a l’hora de tirar endavant projectes estratègics i
motors de l’economia del territori. Per altra banda, des de les entitats públiques d’àmbit
superior (Generalitat de Catalunya, Diputació de Barcelona) que fins ara havien recolzat
les activitats dels Pactes sembla que estan abandonant aquest model organitzatiu per
apostar per noves fórmules que garanteixin un major impacte al desenvolupament
econòmic del territori.
A partir de la realitat i dels antecedents comentats anteriorment, les oficines de promoció
econòmica de la comarca que són responsables de la coordinació dels Pactes territorials
manifesten la intenció de constituir una entitat que faciliti el desenvolupament econòmic
del territori amb una visió més estratègica i de conjunt.
Elements centrals de les pol

Problem àtica:
Elevats í ndexs d ’atur

1º Generaci ó
Pol ítiques reactives
i pal ·liatives

ítiques
Elements necessaris per a
garantir el
desenvolupament
econòmic i l ’ocupaci ó

2º Generaci ó
Pol ítiques pal ·liatives +
Iniciatives de promoci ó
empresarial

Pol ítiques d ’ocupaci ó : formaci ó dels treballadors

Visi ó integral del conjunt
de pol í tiques de promoci ó
econòmica i elaboraci ó
d’un model propi
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3º Generaci ó
Pol ítiques pal ·liatives
+ Iniciatives de promoci ó
empresarial +
Pol ítiques
de Desenvolupament
local

Pol ítiques de foment de la innovació

i la

Competitivitat: teixit empresarial

En aquest sentit, la definició d’aquest nou model organitzatiu comarcal passa per la
creació d’una societat limitada que tingui per objecte la coordinació de les polítiques de
desenvolupament local i promoció del territori en sentit ampli (desenvolupament
empresarial, turístic, rural,...), així com impulsar projectes estratègics comarcals per tal de
superar l’actual estructura de Pactes Territorials. Aquesta estructura actual està formada
per quatre Pactes amb les corresponents oficines de promoció econòmica, de manera
que els representants de la societat seran escollits en el marc de cada Pacte. Per tant, els
Pactes només funcionaran com a espais de reunions per analitzar les polítiques de
desenvolupament local de cada territori i poder fer arribar propostes a la societat. Aquest

objecte social podrà ser ampliat per tal que la societat pugui gestionar altres prestacions
si així ho acorda la seva Junta General.
ATÈS que la fórmula que s'estima més idònia és la de la societat mercantil amb capital
íntegrament públic;
En l’esborrany d’estatuts redactats es preveu que el capital social serà subscrit per l’Institut
Municipal de Promoció Econòmica i Economia de Vic, l’Ajuntament de Manlleu,
l’Ajuntament de Torelló, l’Ajuntament de Centelles, El Consorci del Lluçanès i el Consell
Comarcal d’Osona.
ATESOS els informes favorables de Secretaria tot i fer constar que no s’ha acreditat
l’existència de cobertura pressupostària suficient.
ATÈS que per tal de constituir la societat mercantil corresponent cal que el Ple municipal
l'aprovi inicialment i la submissió de l'acord a informació pública, d'acord amb l'article 201
del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de
13 de juny (per remissió de l'article 212.5 del mateix Reglament),
A proposta del Regidor de Promoció Econòmica, vist el dictamen de la Comissió
informativa d’Urbanisme i Promoció Econòmica, el ple de l’Ajuntament, per unanimitat
dels membres assistents, acorda:
PRIMER.- APROVAR INICIALMENT la constitució de la societat mercantil «OSONA IMPULS
S.L», amb un capital social de TRES MIL SIS EUROS, dels quals pertoquen aportar a
l’Ajuntament de Torelló cinc-cents quaranta-un euros per desenvolupar el servei públic
de coordinació de les polítiques de desenvolupament local i promoció del territori
(desenvolupament empresarial, turístic, rural...), així com impulsar projectes estratègics
comarcals per tal de superar l’actual estructura de Pactes Territorials i aprovar, així
mateix, els seus Estatuts.
SEGON.- SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA l'acord anterior i els documents que integren
l'expedient, durant un termini de trenta dies des de la publicació de l'anunci corresponent
al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al tauler
d'anuncis de la Casa Consistorial per al seu examen i presentació d'al·legacions i
suggeriments.
TERCER.- NOTIFICAR el present acord a l’Institut Municipal de Promoció i Economia de Vic,
a l’Ajuntament de Manlleu, Ajuntament de Centelles, al Consorci del Lluçanès i al Consell
Comarcal d’Osona.
INTERVENCIONS:
SR. MARC FONTSERÈ:
Això és un pas més en el que ja us he estat informant en algun ple, alguna junta de
govern i a les comissions informatives; ara ja aprovem els estatuts d’aquesta societat que
he anat parlant i que ens ha de servir d’instruments, als seus socis, per coordinar polítiques
i projectes que estem portant a terme tots els socis que després descriuré quins som a
nivell local, en algun cas, com l’Ajuntament de Torelló ho fem a nivell de la Vall del Ges,
Orís i el Bisaura, però en altres casos es fa a nivell local, de posar-ho en comú i coordinarho a nivell de la comarca. I també impulsar projectes, no d’àmbit local, si no d’àmbit
comarcal que puguin sorgir del recent constituït Consell econòmic i social de la comarca
d’Osona. També engegar i gestionar projectes que puguin sortir des d’una població, però
que siguin d’àmbit comarcal i que una població sola no es vegi en cor de tirar endavant.
En definitiva: millorar l’eficiència dels projectes locals, comarcalitzar-los en el bon sentit de
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la paraula, és a dir, posar a disposició de tots els ciutadans i de la comarca, el que pugui
fer Torelló o el que pugui fer Manlleu, a l’hora que fem possible realitzar projectes que
sense aquesta societat segurament serien inviables.
Els socis som l’Ajuntament de Torelló, en representació de la Vall del Ges, Orís i el Bisaura,
el consorci del Lluçanès, en representació del pacte del Lluçanès, l’Ajuntament de
Manlleu i Impevic en representació del pacte Osona centre i l’Ajuntament de Centelles
en representació d’Osona sud. També forma part d’aquesta societat el consell comarcal
d’Osona i això és un punt més. Som el primer ens que, si s’aprova, aprovarem els estatuts;
restarà que l’aprovin els altres cinc ens, que es publiquin i tot el procediment normatiu
correcte i d’acord amb la legislació vigent.
SRA. MONTSE AYATS:
Des d’Iniciativa ciutadans del Ges hi donarem suport. És evident que Torelló, sempre, però
en especial en èpoques com les que ens toca viure, ajuda a coordinar esforços i a
establir sinergies, per a nosaltres és benvingut, com ho ha estat sempre el treball coordinat
entre els municipis de la Vall del Ges, Orís i Bisaura, al qual sempre hi hem donat el nostre
suport. Per tant, el nostre suport per tal que avui s’aprovi això aquí; ara bé, com en tot, no
n’hi ha prou amb les intencions i el que cal és implicar-s’hi i treballar per tal que les
intencions es tradueixin en fets i, per tant, esperem que d’entrada tots els ens i municipis
que ha esmentat el regidor facin el mateix gest que fem avui nosaltres aquí i que ben
aviat ens posem a treballar conjuntament de manera que això permeti que els recursos
de què disposem en matèria de promoció econòmica, o en altres, puguin arribar de
manera més rendible al conjunt dels ciutadans de la comarca.
SR. JORDI CASALS:
Nosaltres també donarem suport a aquest punt. Des d’Esquerra creiem en el treball
comarcal en xarxa, des de la lleialtat dels diferents punts de la comarca, i les diferents
institucions que tenim a la comarca per poder economitzar recursos i treballar en una
dimensió comarcal, que és força adient i, sobretot, per a la comarca d’Osona, a l’hora
de dimensionar les polítiques públiques que afecten el territori.
Ara, des del grup municipal d’esquerra, el que demanaríem, al representant de Torelló en
aquest òrgan, és que no es converteixi solament –ja que l’impuls de tot plegat,
segurament s’inicia amb un canvi de paradigma per part d’institucions superiors a l’hora
de treballar la promoció econòmica al territori, no tant des d’una iniciativa merament
comarcal- i és que això només serveixi per a captar el finançament i que després sigui
una repartidora de qui sigui el representant més hàbil de cada pacte territorial, de cada
institució o municipi i que al final no acabem treballant coordinant els esforços i a nivell
comarcal i fer un plantejament global en què tothom pugui treballar-hi en xarxa, com
dèiem, des de la lleialtat, és a dir: segurament Manlleu pot aportar en positiu en un àmbit,
Torelló en un altre, Impevic un altre i que serveixi realment per això, per sumar i no només
per veure quins recursos ens podem arribar de cada lloc i en aquesta línia vetllar per tal
que el gerent que s’ha de contractar, sigui una figura tècnica, ja que la tasca que ha de
fer, i sobretot la de buscar aquest treball en xarxa real, de coordinació real i de
planificació a nivell comarcal real, que no tot sigui una repartidora de recursos, doncs
demana que sigui això, una figura eminentment tècnica.
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels membres assistents.
4.2.- APROVACIÓ INICIAL DE LA 26ena. MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LA REVISIÓ DEL PLA
GENERAL, PER L’AMPLIACIÓ DE L’ÀMBIT DE LA UNITAT D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA
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TRAMUNTANA PER AFEGIR-HI UN SEGON ÀMBIT ESTABLINT UN SECTOR DISCONTINU DE SÒL
URBÀ NO CONSOLIDAT”
ACORD:
RELACIÓ DE FETS:
Vista la 26ena. Modificació Puntual de la revisió del Pla General d’Ordenació, redactada
pels Serveis Tècnics Municipals, per tal d’establir un sector en sòl urbà no consolidat, a
desplegar mitjançant un Pla de Millora Urbana, que incloguin dos subàmbits que
constitueixin un polígon discontinu, amb la intenció de trobar una figura de planejament
que permeti a l’ajuntament gestionar l’adquisició de la zona verda sense haver d’arribar
a la seva expropiació, possibilitant en lloc seu, la compensació en sostre, en un àmbit
encara per desenvolupar.
Els dos subàmbits que formen el sector de sòl urbà no consolidat són:
•

Subàmbit 1 : terrenys inclosos a l’antiga unitat d’actuació Tramuntana, amb
una superfície total de 20.382 m²., i els límits següents: Pel nord, part amb els
darreres de les cases del carrer Espadamala (carretera BV-5226) i part amb la
cinglera sobre el riu Ter. Per llevant amb el carrer Tramuntana, per ponent amb
la cinglera sobre el Ter i pel sud, amb els darreres de les cases del carrer
Ripollès.

•

Subàmbit 2 : Terreny qualificat d’Espai Lliure”, d’una superfície de 5.741,28 m².,
amb els límits següents, pel nord-est amb els patis privats de les cases del carrer
Congost, pel sud i sud-oest amb els darreres de les cases del carrer Sant Roc,
per ponent amb els darreres de les cases del carrer Matagalls i pel sud-est amb
els darreres de les finques del carrer Calverons. Els accessos a aquest espai
interior de l’illa es produeix pel vèrtex sud-est (cantonada entre el carrer
Congost i Calverons), i la cantonada sud-oest, al carrer Matagalls.
FONAMENTS DE DRET:

PRIMER.- L’aprovació inicial i l’aprovació provisional dels plans d’ordenació urbanística
municipal correspon al plenari municipal que l’ha d’adoptar amb el quòrum de la
majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació. Un cop adoptat
l’acord d’aprovació inicial s’ha de posar a informació pública pel termini d’un mes a
través d’edictes que s’inseriran al butlletí oficial de la província i a un dels diaris de
premsa periòdica de més divulgació en l’àmbit municipal.
Simultàniament al tràmit d’informació pública del pla s’ha de sol.licitar informe als
organismes afectats per raó de llur competència sectorial els quals l’han d’emetre en el
termini d’un mes llevat, que una disposició n’autoritzi un de més llarg. En el cas que
analitzem caldrà demanar informe al Departament de Medi Ambient i Habitatge i a
l’ACA. Un cop rebuts els informes i sotmesa la proposta a aprovació inicial procedirà
adoptar l’acord d’aprovació provisional per part del plenari municipal amb el quòrum de
la majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació i es trametrà a la
Comissió Territorial d’Urbanisme de les comarques centrals.
L’aprovació inicial dels instruments de planejament urbanístic obliga l’administració
competent a acordar la suspensió l’atorgament de llicències de parcel.lació de terrenys,
d’edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d’instal.lació o
ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes
establertes per legislació sectorial en els àmbits en què les noves determinacions
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comportin una modificació del règim urbanístic. El termini de suspensió és com a màxim
per un termini de 2 anys i, en tot cas, finalitza amb l’aprovació definitiva del pla. Els acords
de suspensió s’han de publicar en el butlletí oficial de la província de Barcelona i s’ha de
referir a àmbits identificats gràficament.
És per això que a proposta de la regidoria d’urbanisme, vist el dictamen de la comissió
informativa de territori i urbanisme, de promoció econòmica i societat del coneixement,
el ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels membres assistents i, en tot cas, per majoria
absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, acorda:
Primer.- APROVAR INICIALMENT la 26ena. Modificació puntual de la Revisió del Pla
General, per l’ampliació de l’àmbit de la Unitat d’Actuació Urbanística Tramuntana per
afegir-hi un segon àmbit establint un sector discontinu de sòl urbà no consolidat”
Segon.- SOTMETRE l’expedient a informació pública pel termini d’un mes, mitjançant
anuncis de l’acord que es publicaran en el Butlletí Oficial de la Província, al Diari El
Periódico i al tauler d’edictes de la Corporació Municipal, es recaptarà els informes a les
administracions amb competència sobre el tema i es comunicarà a les persones
interessades.
Tercer.- SUSPENDRE d’acord amb els articles 73 i 74 del TRLUC, aprovats pel Decret
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, per termini de dos anys, l’atorgament de llicències de
parcel·lació de terrenys d’edificacions, reforma, rehabilitació o enderrocament de
construccions, de la instal.lació o ampliació d’activitats per usos concrets i d’altres
autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial i en l’àmbit de la
modificació ja que les noves previsions comporten una modificació del règim urbanístic.
Quart- FACULTAR l’alcalde de l’ajuntament tan àmpliament com en dret sigui necessari
per al més eficaç desenvolupament d’aquest acord.
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels 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:
EXP.

DATA

CONTINGUT

DEPARTAMENT

10-10-07 ANTWI

13/10/2010 DECRET INCOAR BAIXA D'OFICI AL SR.
FRANK ANTWI C. PUIG-ROVÍ, 50-1ER-3A

SECRETARIA

10-06-14 SAIDIOITROU I ALTRES

13/10/2010 DECRET RESOLUCIÓ BAIXA OFICI SRS.
SAIDI, OITROU, ZAIM I BENDRISS DEL C.
NÚRIA, 6 1ER-1A

SECRETARIA

10-05-11 CASADO

13/10/2010 DECRET RESOLUCIÓ BAIXA D'OFICI DE
SRA. M. PILAR CASADO DEL C. SANT
ANTONI, 39 1ER.

SECRETARIA

10-05-04 AULAKASUZU

13/10/2010 DECRET RESOLUCIÓ BAIXA D'OFICI DELS SECRETARIA
SRS. AULAK I ASUZU DEL C. VALLESPIR, 1-3
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EXP.

DATA

CONTINGUT

DEPARTAMENT

2ON-3A.
10-06-14 HAMMOUTI 13/10/2010 DECRET RESOLUCIÓ BAIXA D'OFICI DEL
SR. YACINE HAMMOUTI DE L'AV.
GENERALITAT, 4 2ON.

SECRETARIA

10-07-13 BENKIRAM- 13/10/2010 DECRET RESOLUCIÓ BAIXA D'OFICI DELS SECRETARIA
BASAGAÑA
SR. BENKIRAM I BASAGAÑA DEL C. SANT
JOSEP, 18 2ON-3A.
13/10/2010 APROVACIÓ DEFINITIVA PROJECTE
URBANISME
BÀSIC I EXECUTIU REHABILITACIÓ CASA
PARRELLA. 1A FASE COM A EQUIPAMENT
CULTURAL
11/10/2010 CANVI TITULARITAT NÍNXOL NÚM. 2172
4A. PART NOVA

SECRETARIA

11/10/2010 CANVI TITULARITAT NÍNXOL NÚM. 251 2A. SECRETARIA
EST
599-2010

11/10/2010 LLICÈNCIA OBRA MENOR-CÒNSOL, 5

URBANISME

598-2010

11/10/2010 LLICÈNCIA D'OBRA MENOR- BESALÚ, 4

URBANISME

596-2010

11/10/2010 LLICÈNCIA D'OBRA MENORCALVERONS, 3 B-5

URBANISME

05/2010-I

08/10/2010 LEGITIMACIÓ COMUNICACIÓ

ACTIVITATS

2010/013

08/10/2010 DECRET FIXANT TERMINI DE FINALITZACIÓ SECRETARIA
OBRES APARCAMENT LA VITRI
08/10/2010 DECRET INCOANT EXPEDIENT MULTA
COERCITIVA PER RETARD EN UNA OBRA
PÚBLICA

SECRETARIA

23/07-I

08/10/2010 DESISTIMENT SOL·LICITUD

ACTIVITATS

20/2010

08/10/2010 24 TROBADA GEGANTS DE TORELLÓ

JOVENTUT

07/10/2010 ORDRE D'EXECUCIÓ PER TREBALLS DE
NETEJA DEL SOLAR C. PUIGSACALM, 25

SECRETARIA

P/2010/106

07/10/2010 ORDRES DE PAGAMENT P/2010/106

INTERVENCIÓ

2009/1169

07/10/2010 SOL·LICITUD INCLUSIÓ PUOSC.

URBANISME

551-2010

07/10/2010 PRÒRROGA LLICÈNCIA D'OBRAPUIGSACALM, 25-35

URBANISME

AD-66,1/2010

07/10/2010 BAIXA AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE
DESPESES AD-66,1/2010

INTERVENCIÓ

07/10/2010 ORDRE D'EXECUCIÓ PER TREBALLS DE
NETEJA DEL SOLAR C. CAPSAVILA,1

SECRETARIA

07/10/2010 ORDRE D'EXECUCIÓ PER TREBALLS DE
NETEJA DEL SOLAR C. CAPSAVILA, 3

SECRETARIA

66/2010-DIVERSOS

07/10/2010 NÒMINA. IMPUTACIÓ SUBVENCIÓ
ESCOLA DE MÚSICA

RRHH

EXP.
2008Y1G320436/03

07/10/2010 RENÚNCIA PART SUBVENCIÓ EXP.
2008Y1G320436/03 ACTUACIÓ "SUPORT
AL PROGRAMA DE LA GENT GRAN"

INTERVENCIÓ

EXP.
2008Y1G320436/07

07/10/2010 RENÚNCIA PART SUBVENCIÓ EXP.
2008Y1G3204436/07 ACTUACIÓ
"PROJECTE D'ELABORACIÓ
D'INSTRUMENTS PER A L'ACCÉS I
RECUPERACIÓ DE DOCUMENTACIÓ DE

INTERVENCIÓ
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EXP.

DATA

CONTINGUT

DEPARTAMENT

L'AMT"
EXP.
2008Y1G320436/09

07/10/2010 RENÚNCIA PART SUBVENCIÓ EXP.
2008Y1G320436/09 ACTUACIÓ
"ATENCIÓ, ACOMPANYAMENT I
DINAMITZACIÓ DE JOVES AMB RISC
SOCIAL"

INTERVENCIÓ

591-2010

07/10/2010 LLICÈNCIA D'OBRA MENOR-NOU, 58

URBANISME

586-2010

07/10/2010 LLICÈNCIA D'OBRA MENOR-MATAGALLS, URBANISME
14,2

590-2010

07/10/2010 LLICÈNCIA D'OBRA MENOR- NOU, 64

URBANISME

588-2010

07/10/2010 LLICÈNCIA D'OBRA MENOR-MOLINA, 34

URBANISME

593-2010

07/10/2010 LLICÈNCIA D'OBRA MENOR-COLOMER,
2, B

URBANISME

594-2010

07/10/2010 LLICÈNCIA D'OBRA MENORPUIGDASSALIT, 5

URBANISME

AD-64,1/2010

06/10/2010 BAIXA AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ
DESPESA AD-64.1/2010

INTERVENCIÓ

39/01-I

06/10/2010 DESISTIMENT SOL·LICITUD

ACTIVITATS

2010/037

06/10/2010 ADJUDICACIÓ CONTRACTE SERVEIS
ELABORACIÓ CENS ESTABLIMENTS RISC
SANITARI

SECRETARIA

595-2010

06/10/2010 LLICÈNCIA D'OBRA MENOR- RDA. PUIG,
51

URBANISME

2004/153

06/10/2010 SOL·LICITUD DE LA TARGETA
D'APARCAMENT PROVISIONAL PER A
PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA

BENESTAR
SOCIAL

EXP.2006/95

06/10/2010 AIXECAMENT SUSPENSIÓ LLICÈNCIA C.
PONT, 23

URBANISME

ART / ALC / 014/10

05/10/2010 DESESTIMACIÓ SOL·LICITUD
ALCALDIA
D'ARRANJAMENT D'UNS DESPERFECTES A
LA FAÇANA D'UN IMMOBLE
05/10/2010 AJUTS ECONÒMICS

BENESTAR
SOCIAL

2010/037

05/10/2010 DECRET INCOACIÓ CONTRACTACIÓ
SECRETARIA
SERVEI CENS ESTABLIMENTS ALIMENTARIS
AMB RISC SANITARI

EXP.86-2010

05/10/2010 DEIXAR SENSE EFECTE TAXA PER
URBANISME
OCUPACIÓ VIA PUBLICA C. ENRIC PRAT
DE LA RIBA, 8

550-2010

04/10/2010 LLICÈNCIA D'OBRA MENOR-CONGOST,
15-ESC BD

2010/024

04/10/2010 ADJUDICACIÓ DEFINITIVA CONTRACTE SECRETARIA
SUBMINISTRAMENT 9 COIXINS BERLINESOS

6/08-I

04/10/2010 LEGITIMACIÓ COMUNICACIÓ

ACTIVITATS

151/2010 RRHH

04/10/2010 RESPOSTA A DILIGÈNCIA
D’EMBARGAMENT

RRHH

EXP 485/10

01/10/2010 CONCESSIÓ OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA URBANISME

23/10-II,2

01/10/2010 TRASLLAT INFORME PREVENCIÓ
INCENDIS

URBANISME

ACTIVITATS
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EXP.

DATA

CONTINGUT

DEPARTAMENT

2005-24

01/10/2010 SOL·LICITUD DUPLICAT TARGETA
D'APARCAMENT

BENESTAR
SOCIAL

28/2009

30/09/2010 APROVACIÓ CERTIFICACIÓ FINAL I DE
SECRETARIA
LIQUIDACIÓ OBRES BAIXADA DE L'ARXIU,
1

2007/87

30/09/2010 SOL·LICITUD TARGETA PROVISIONAL
D'APARCAMENT

BENESTAR
SOCIAL

1/2010 SELEC

30/09/2010 APROVACIÓ LLISTA DEFINITIVA
D'ADMESOS SELECCIÓ CAPORAL DE
POLICIA

RRHH

AMA

30/09/2010 NOMENAMENT REPRESENTANTS
AJUNTAMENT COMITÈ AVALUACIÓ I
SEGUIMENT PLA DE BARRIS

PLA DE BARRIS

19/10-III

30/09/2010 CANVI TITULAR I BAIXA

ACTIVITATS

EXP. 2010/243

30/09/2010 LLICÈNCIA D'OBRES C. TER, 165

URBANISME

P/2010/101

30/09/2010 ORDRES DE PAGAMENT P/2010/101

INTERVENCIÓ

EXP.437-2010

29/09/2010 LLICÈNCIA D'OBRA MAJOR C. LLEVANT,
2

URBANISME

ART / ALC / 037/10

29/09/2010 DELEGACIÓ D'UN CASAMENT PER
L'ALCALDIA

ALCALDIA

37/10

29/09/2010 PROPOSTA SANCIÓ

POLICIA
LOCAL

37.2/10

29/09/2010 ACORD INCOACIÓ

POLICIA
LOCAL

37.2.1/10

29/09/2010 ACORD INCOACIÓ

POLICIA
LOCAL

38/10

29/09/2010 PROPOSTA SANCIÓ

POLICIA
LOCAL

38.2/10

29/09/2010 ACORD INCOACIÓ

POLICIA
LOCAL

38.2.1/10

29/09/2010 ACORD INCOACIÓ

POLICIA
LOCAL

67/10

29/09/2010 ANUL·LAR

POLICIA
LOCAL

582/2010

28/09/2010 LLICÈNCIA PRIMERA OCUPACIÓ

URBANISME

06/09-I

28/09/2010 DESISTIMENT SOL·LICITUD

ACTIVITATS

10-09-28 NO
28/09/2010 DECRET INCOAR EXPEDIENT BAIXA
ENCSARP 2004-2009
D'OFICI PER NO DONAR CONFORMITAT
A LA CONTINUÏTAT RESIDÈNCIA NO
ENCSARP 2004-2009

SECRETARIA

578-2010

28/09/2010 LLICÈNCIA D'OBRA MENORCANIGÓ/RAFAEL CASANOVA

URBANISME

579-2010

28/09/2010 LLICÈNCIA D'OBRA MENORCOLLSACABRA,1

URBANISME

583-2010

28/09/2010 LLICÈNCIA D'OBRA MENOR- SOBREMUNT, URBANISME
3

P/2010/98

28/09/2010 ORDRES DE PAGAMENT P/2010/98

INTERVENCIÓ

P/2010/99

28/09/2010 ORDRES DE PAGAMENT P/2010/99

INTERVENCIÓ

417-2010

28/09/2010 LLICÈNCIA D'OBRA MENOR-

URBANISME
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EXP.

DATA

CONTINGUT

DEPARTAMENT

CATALUNYA, 17
418-2010

28/09/2010 LLICÈNCIA D'OBRA MENOR- MILANY, 15- URBANISME
2

423-2010

28/09/2010 LLICÈNCIA D'OBRA MENOR- PL. ST.
FORTIÀ, 7-1-D

424-2010

28/09/2010 LLICÈNCIA D'OBRA MENOR- DIPUTACIÓ, URBANISME
6-B

425-2010

28/09/2010 LLICÈNCIA D'OBRA MENOR- RAFAEL
CASANOVA, 19

URBANISME

426-2010

28/09/2010 LLICÈNCIA D'OBRA MENOR- INDÚSTRIA,
54

URBANISME

427-2010

28/09/2010 LLICÈNCIA D'OBRA MENORTARRAGONA, 14

URBANISME

420-2010

28/09/2010 LLICÈNCIA D'OBRA MENOR- C. ST. JOSEP, URBANISME
6-1-2

422-2010

28/09/2010 LLICÈNCIA D'OBRA MENOR- RDA.
POLLANCREDES, 23, A-2-3

URBANISME

28/09/2010 AJUTS ECONÒMICS

BENESTAR
SOCIAL

01/08-III

28/09/2010 ARXIU EXP. DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA 1A
APT. 2 LLEI 20/2009

ACTIVITATS

29/02-I

28/09/2010 CANVI TITULAR

ACTIVITATS

P/2010/100

28/09/2010 ORDRES DE PAGAMENT P/2010/100

INTERVENCIÓ

EXP. 2010/335

27/09/2010 LLICÈNCIA D'OBRES MAS LES GAMBIRES

URBANISME

EXP. 323/2008

27/09/2010 RECTIFICACIÓ LLICÈNCIA D'OBRES C.
NOU, 32

URBANISME

147/2010-RRHH

27/09/2010 NÒMINA. RESPOSTA A DILIGÈNCIA
D'EMBARGAMENT

RRHH

EXP.263/2008

27/09/2010 LLICÈNCIA D'OBRES C. NOU, 32 RONDA. DEL PUIG, 6

URBANISME

AD-41/2009.1

27/09/2010 AUTORITZACIÓ DE DESPESA AD41/2009.1

INTERVENCIÓ

AD-68/2010

27/09/2010 AUTORITZACIÓ DE DESPESA AD-68/2010

INTERVENCIÓ

AD-69/2010

27/09/2010 AUTORITZACIÓ DE DESPESA AD-69/2010

INTERVENCIÓ

150/2010 RRHH

27/09/2010 NÒMINA. DEDUCCIÓ DE RETRIBUCIONS
PER ABSÈNCIA NO JUSTIFICADA

RRHH

149/2010 RRHH

27/09/2010 NÒMINA. DEDUCCIÓ DE RETRIBUCIONS
PER ABSÈNCIA NO JUSTIFICADA

RRHH

581/2010

27/09/2010 LLICÈNCIA PRIMERA OCUPACIÓ

URBANISME

EXP 584/10

27/09/2010 CONCESSIÓ PLACA DE GUAL

URBANISME

CANCEL·LACIÓ C.C. 27/09/2010 CANCEL·LACIÓ COMPTE CORRENT DE
L'ENTITAT UNNIM (CAIXA D'ESTALVIS DE
SABADELL)

URBANISME

INTERVENCIÓ

10-09-27 ZOHRI

27/09/2010 DECRET INCOAR EXPEDIENT BAIXA
SECRETARIA
D'OFICI AL SR. HAKIM ZOHRI DEL C. NOU,
25 1ER-2A.

65/2010-DIVERSOS

27/09/2010 DECRET DE SERVEIS MÍNIMS VAGA
GENERAL DE 29/09/2010

RRHH

64

EXP.

DATA

CONTINGUT

DEPARTAMENT

13/07-I

27/09/2010 MODIFICACIÓ ERROR DECRET 28-07-10

ACTIVITATS

10/10-II,2

27/09/2010 ARXIU EXP. DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA 1A
APT. 2 LLEI 20/2009

ACTIVITATS

14/07-II,2

27/09/2010 ARXIU EXP. DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA 1A
APT. 2 LLEI 20/2009

ACTIVITATS

112-2010

27/09/2010 LEGALITZACIÓ MOVIMENT DE TERRES
MAS LA CURANYA

URBANISME

577-2010

27/09/2010 LLICÈNCIA D'OBRA MENORMONTSERRAT-28

URBANISME

26/09/2010 CONCESSIÓ DRET TÍTOL NÍNXOL NÚM.
2335 3A. PART NOVA

SECRETARIA

26/09/2010 CONCESSIÓ DRET TÍTOL NÍNXOL NÚM.
2336 4A. PART NOVA

SECRETARIA

CENTRE
DINAMITZADOR
TORNERIA

24/09/2010 APROVAR LA CERTIFICACIÓ NÚM. 9
INTERVENCIÓ
OBRA "ADEQUACIÓ DE LA PLANTA
BAIXA I PART DE LA PLANTA PRIMERA DEL
CENTRE DE DINAMITZACIÓ DE LA
TORNERIA DE FUSTA D ELA VALL DEL GES,
4A. FASE"

416-2010

24/09/2010 LLICÈNCIA D'OBRA MENORPUIGDECANET, 15

URBANISME

EXP. 44/2010

24/09/2010 DESESTIMACIÓ RECURS REPOSICIÓ
INTERPOSAT PER GOL A GOL SL

URBANISME

43/2010-DIVERSOS

24/09/2010 AUTORITZACIÓ ASSEMBLEA DE
TREBALLADORS

RRHH

ART / RI / 052/10

24/09/2010 DANYS AL MOBILIARI URBÀ

RÈGIM INTERN

57/08-III

24/09/2010 ARXIU EXP. DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA 1A
APT. 2 LLEI 20/2009

ACTIVITATS

570-2010

24/09/2010 LLICÈNCIA D'OBRES MENOR- PUIGBACÓ, URBANISME
12

567-2010

24/09/2010 LLICÈNCIA D'OBRA MENOR- ST ANTONI, URBANISME
26

566-2010

24/09/2010 LLICÈNCIA D'OBRA MENOR- GLEVA,
21,B-1

URBANISME

571-2010

24/09/2010 LLICÈNCIA D'OBRES MENOR- CANIGÓ,
2,1

URBANISME

572-2010

24/09/2010 LLICÈNCIA D'OBRES MENOR -PUJOLET, 5 URBANISME

ARXIU

24/09/2010 TRASLLAT DOCUMENTACIÓ A L'ARXIU
MUNICIPAL

PROMOCIÓ
ECONÒMICA

39/06-III

23/09/2010 ARXIU EXP. DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA 1A
APT.2 LLEI 20/2009

ACTIVITATS

23/09/2010 DESESTIMAR RECURS EXP. D'OBRES
996/08

SECRETARIA

EXP. 540/2010

23/09/2010 LLICÈNCIA OBRA MENOR C.
PUIGDASSALIT, 28

URBANISME

EXP. 556/2010

23/09/2010 LLICÈNCIA OBRA MENOR C. VOLTREGÀ, URBANISME
16-30

EXP. 562/2010

23/09/2010 LLICÈNCIA OBRA MENOR C. TER, 184

URBANISME

16/10-III

23/09/2010 ARXIU EXP. DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA 1A

ACTIVITATS
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EXP.

DATA

CONTINGUT

DEPARTAMENT

APT. 2 LLEI 20/2009
1997/37

23/09/2010 SOL·LICITUD RENOVACIÓ TARGETA
D'APARCAMENT PER A PERSONES AMB
MOBILITAT REDUÏDA

BENESTAR
SOCIAL

09/10-III

23/09/2010 ARXIU EXP. DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA 1A
APT. 2 LLEI 20/2009

ACTIVITATS

15/10-III

23/09/2010 ARXIU EXP. DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA 1A
APT. 2 LLEI 20/2009

ACTIVITATS

22/09/2010 INICI EXP. ORDRE EXECUCIÓ NAU
INDUSTRIAL PUJADA CEMENTIRI

SECRETARIA

ART / RI / 058/09

22/09/2010 DESIGNA D'ADVOCAT PER
COMPAREIXENÇA AL CONTENCIÓS
ADMINISTRATIU

RÈGIM INTERN

12/10-II,2

22/09/2010 ARXIU EXP. DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA 1A
APT. 2 LLEI 20/2009

ACTIVITATS

EXP. 487/2010

22/09/2010 LLICÈNCIA D'OBRA MAJOR C. CADÍ, 8

URBANISME

EXP. 486/2010

22/09/2010 LLICÈNCIA OBRA MAJOR RONDA DEL
PUIG, 65

URBANISME

P/2010/97

22/09/2010 ORDRES DE PAGAMENT P/2010/97

INTERVENCIÓ

INSERIM PIN13/2008

22/09/2010 RENUNCIA PART SUBVENCIÓ PROJECTE
INSERIM EXP. PIN13/2008

INTERVENCIÓ

P/2010/96

22/09/2010 ORDRES DE PAGAMENT P/2010/96

INTERVENCIÓ

P/2010/94

22/09/2010 ORDRES DE PAGAMENT P/2010/94

INTERVENCIÓ

P/2010/91

22/09/2010 ORDRES DE PAGAMENT P/2010/91

INTERVENCIÓ

AD-67/2010

22/09/2010 AUTORITZACIÓ DE DESPESA AD-67/2010

INTERVENCIÓ

AD-66/2010

22/09/2010 AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE DESPESES INTERVENCIÓ
AD-66/2010

P/2010/93

22/09/2010 ORDRES DE PAGAMENT P/2010/93

INTERVENCIÓ

3/2010 DIVERSOS

21/09/2010 NÒMINA. ASSIGNACIÓ COMPLEMENT
PRODUCTIVITAT ABSENTISME POLICIA
LOCAL

RRHH

1/2010 DIVERSOS

21/09/2010 NÒMINA. APROVACIÓ FACTORS DE
L'ESPECÍFIC. NÒMINA SETEMBRE 2010

RRHH

2/2010 DIVERSOS

21/09/2010 NÒMINA. APROVACIÓ GRATIFICACIONS RRHH
I HORES EXTRES. NÒMINA SETEMBRE 2010

F/2010/346

21/09/2010 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS
F/2010/346

INTERVENCIÓ

F/2010/342

21/09/2010 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS
F/2010/342

INTERVENCIÓ

148/2010 RRHH

21/09/2010 ADSCRIPCIÓ PROVISIONAL TRESORERA
MUNICIPAL

RRHH

P/2010/92

21/09/2010 ORDRES DE PAGAMENT P/2010/92

INTERVENCIÓ

24/10-III

21/09/2010 ARXIU EXP. DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA 1A
APT. 2 LLEI 20/2009

ACTIVITATS

F/2010/354

21/09/2010 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS
F/2010/354

INTERVENCIÓ

F/2010/349

21/09/2010 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS
F/2010/349

INTERVENCIÓ
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EXP.
F/2010/347

DATA

CONTINGUT

DEPARTAMENT

21/09/2010 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS
F/2010/347

INTERVENCIÓ

21/09/2010 CONCESSIÓ DRET FUNERARI NÍNXOL
NÚM. 2334 2A. PART NOVA

SECRETARIA

328-2010

21/09/2010 LLICÈNCIA 1A OCUPACIÓ

URBANISME

ART/ /008/08

21/09/2010 ENDÓS DE PAGAMENT
D'INDEMNITZACIÓ PER DANYS AL
MOBILIARI URBÀ

RÈGIM INTERN

EXP. 384/2010

21/09/2010 LLICÈNCIA D'OBRA MAJOR PL. ST.
FORTIÀ, 7

URBANISME

P/2010/95

20/09/2010 ORDRES DE PAGAMENT P/2010/95

INTERVENCIÓ

12/10-II,2

17/09/2010 ARXIU EXP. DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA 1A
APT. 2 LLEI 20/2009

ACTIVITATS

ART / ALC / 024/10

17/09/2010 DELEGACIÓ DE CASAMENT CIVIL

ALCALDIA

550-2010

17/09/2010 LLICÈNCIA D'OBRES- CONGOST 15DENEGADA

URBANISME

145/2010-RRHH

17/09/2010 MANTENIR CONTRACTACIÓ ELISENDA
CURRIUS

RRHH

ART / ALC / 022/10

17/09/2010 DELEGACIÓ CASAMENT CIVIL

ALCALDIA

2010/036

17/09/2010 ADJUDICACIÓ CONTRACTE DE SERVEIS
DE MANTENIMENT I REPINTAT
SENYALITZACIÓ HORITZONTAL VIA
PÚBLICA

SECRETARIA

58/2010-DIVERSOS

16/09/2010 ACREDITACIÓ REPRESENTACIÓ LEGAL
RECURS DE REPOSICIÓ

RRHH

02-2010-I

16/09/2010 LEGITIMACIÓ COMUNICACIÓ

ACTIVITATS

MILLORA CAMP DE
FUTBOL

16/09/2010 APROVAR LA CERTIFICACIÓ NÚM. 2
OBRA "PROJECTE DE MILLORA DEL
CAMP DE FUTBOL"

INTERVENCIÓ

1/2010 SELEC

16/09/2010 LLISTA PROVISIONAL ADMESOS I
EXCLOSOS PLAÇA CAPORAL

RRHH

CENTRE ACCIÓ
16/09/2010 APROVAR LA CERTIFICACIÓ NÚM. 2
INTERVENCIÓ
SOCIAL LA CARRERA
OBRA "PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DEL
CENTRE D'ACCIÓ SOCIAL I COMUNITARI
LA CARRERA"
17/2010

16/09/2010 INICI EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE
PRESSUPOST NÚM. 17/2010 PER
TRANSFERÈNCIES DE CRÈDITS

INTERVENCIÓ

18/2010

16/09/2010 INICI EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE
INTERVENCIÓ
PRESSUPOST NÚM. 18/2010, PER
GENERACIÓ DE CRÈDITS PER INGRESSOS
NO TRIBUTARIS

10-09-16 CHENJIANG

16/09/2010 DECRET INCOAR EXPEDIENT BAIXA OFICI SECRETARIA
DELS SRS. CHEN I JIANG DEL C.
CERDANYA, 17 2-2

10-09-16 NI-ZHU

16/09/2010 DECRET INCOAR EXPEDIENT BAIXA OFICI SECRETARIA
DELS SRS. NI I ZHU DE L'AVINGUDA
PIRINEUS, 89 1-2

539-2010

16/09/2010 LLICÈNCIA D'OBRES- MUNTS, 20

URBANISME

546-2010

16/09/2010 LLICÈNCIA D'OBRES- ST. ANTONI, 30

URBANISME
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EXP.
555-2010

DATA

CONTINGUT

DEPARTAMENT

16/09/2010 LLICÈNCIA D'OBRES- PUIG-ROVÍ, 14

URBANISME

16/09/2010 CONCEDIR DRET FUNERARI AL NÍNXOL
NÚM. 2333 1A. PART NOVA

SECRETARIA

535-2010

16/09/2010 LLICÈNCIA OBRA MENORPUIGSACALM,14,1

URBANISME

517-2010

16/09/2010 LLICÈNCIA OBRES MENORSPUIGDETERRADES, 8

URBANISME

521-2010

16/09/2010 LLICÈNCIA D'OBRES MENORSOBREMUNT, 12

URBANISME

548-2010

16/09/2010 LLICÈNCIA D'OBRES MENOR- RDA PUIG,
201,B,1

URBANISME

527-2010

16/09/2010 LLICÈNCIA D'OBRES MENOR- ST. ANTONI, URBANISME
27

528-2010

16/09/2010 LLICÈNCIA D'OBRES MENOR- NOU, 51

URBANISME

16/09/2010 RECTIFICACIÓ NOM FISCAL DIRECTOR
SECRETARIA
FACULTATIU OBRES LOCAL SOCIAL ZONA
ESPORTIVA
534-2010

16/09/2010 LLICÈNCIA D'OBRES MENOR- TER, 21

URBANISME

P/2010/90

16/09/2010 ORDRES DE PAGAMENT P/2010/90

INTERVENCIÓ

ART / SEC

15/09/2010 SUBMINISTRAMENT D'AIGUA POTABLE

ALCALDIA

CURS ÀRAB

15/09/2010 SOL·LICITUD AULES 3 I 6 EDIFICI
COOPERATIVA

PROMOCIÓ
ECONÒMICA

471-2010

15/09/2010 LLICÈNCIA D'OBRA MENOR- TER, 66

URBANISME

505-2010

15/09/2010 LLICÈNCIA D'OBRES MENOR- AV.
MONTSERRAT, 13

URBANISME

511-2010

15/09/2010 LLICÈNCIA D'OBRES MENOR- ST.
BARTOMEU, 37, BX

URBANISME

515-2010

15/09/2010 LLICÈNCIA D'OBRES MENOR- ST.
BARTOMEU, 13

URBANISME

432-2010

15/09/2010 EXEMPCIÓ DE FIANÇA

URBANISME

460-2010

15/09/2010 EXEMPCIÓ FIANÇA

URBANISME

144/2010--RRHH

15/09/2010 ACOMIADAMENT CRISTIAN PASTOR
MONTILLA

RRHH

P/2010/85

14/09/2010 ORDRES DE PAGAMENTS P/2010/85

INTERVENCIÓ

P/2010/86

14/09/2010 ORDRES DE PAGAMENT P/2010/86

INTERVENCIÓ

AD-55/2010

14/09/2010 AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE DESPESES INTERVENCIÓ
AD-55/2010

AD-65/2010

14/09/2010 AUTORITZACIÓ DE DESPESA AD-65/2010

INTERVENCIÓ

P/2010/87

14/09/2010 ORDRES DE PAGAMENT P/2010/87

INTERVENCIÓ

6/2010 SELEC

13/09/2010 NOMENAMENT FUNCIONARI EN
PRÀCTIQUES F. J. EXPÓSITO

RRHH

10/09/2010 APROVAR DIFERÈNCIES IVA OBRA
APARCAMENT LA VITRI

SECRETARIA

2010/036

07/09/2010 DECRET INCOACIÓ SERVEI
MANTENIMENT SENYALITZACIÓ
HORITZONTAL

SECRETARIA

P/2010/83

07/09/2010 ORDRES DE PAGAMENT P/2010/83

INTERVENCIÓ

F/2010/333

16/08/2010 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS

INTERVENCIÓ
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EXP.

DATA

CONTINGUT

DEPARTAMENT

F/2010/333
348/10

12/08/2010 VP TAULES I CADIRES

ACTIVITATS

P/2010/74

03/08/2010 ORDRES DE PAGAMENT P/2010/74

INTERVENCIÓ

AD-42/2010.1

03/08/2010 BAIXA AUTORITZACIÓ DE DESPESA AD42/2010.1

INTERVENCIÓ

P/2010/105

31/07/2010 ORDRES DE PAGAMENT P/2010/105

INTERVENCIÓ

F/2010/324

30/07/2010 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS
F/2010/324

INTERVENCIÓ

P/2010/71

27/07/2010 ORDRES DE PAGAMENT P/2010/71

INTERVENCIÓ

P/2010/70

27/07/2010 ORDRES DE PAGAMENT P/2010/70

INTERVENCIÓ

P/2010/73

27/07/2010 ORDRES DE PAGAMENT P/2010/73

INTERVENCIÓ

P/2010/68

21/07/2010 ORDRES DE PAGAMENT P/2010/68

INTERVENCIÓ

P/2010/69

21/07/2010 ORDRES DE PAGAMENT P/2010/69

INTERVENCIÓ

P/2010/64

21/07/2010 ORDRES DE PAGAMENT P/2010/64

INTERVENCIÓ

P/2010/67

21/07/2010 ORDRES DE PAGAMENT P/2010/67

INTERVENCIÓ

P/2010/65

21/07/2010 ORDRES DE PAGAMENT P/2010/65

INTERVENCIÓ

P/2010/66

21/07/2010 ORDRES DE PAGAMENT P/2010/66

INTERVENCIÓ

P/2010/63

14/07/2010 ORDRE DE PAGAMENT P/2010/63

INTERVENCIÓ

P/2010/62

06/07/2010 ORDRE DE PAGAMENT P/2010/62

INTERVENCIÓ

P/2010/61

05/07/2010 ORDRES DE PAGAMENT P/2010/61

INTERVENCIÓ

El ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat dels decrets de l’alcaldia que s’han
relacionat a la taula que precedeix.
5.2 DONAR COMPTE DE LES ACTES DE LA JUNTA DE GOVERN
5.2.1 Sessió ordinària del dia 4 d’octubre de 2010
5.2.2 Sessió ordinària del dia 13 d’octubre de 2010
5.2.3 Sessió ordinària del dia 18 d’octubre de 2010
El ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat de les actes de la Junta de Govern local
que s’han relacionat més amunt.
5.3 DONAR COMPTE DE DECRETS DE L’ALCALDIA DIVERSOS
5.3.1 Resolució del 13 d’octubre de 2010.
Modificació de crèdits núm. 16/2010.
Consignació de despeses amb crèdits en baixa
Partida inicial
101-3382020000

Nom
Lloguer naus per
les carrosses del
carnaval

Consignació
inicial
6.275,00 €

Proposta de
baixa
6.200,00 €

Consignació
definitiva
75,00 €
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204-1722269900

Accions de Medi
Ambient

8.000,00 €

1.000,00 €

7.000,00 €

204-4332210301

Subministrament
gasoil calefacció
Centre Formació

5.000,00 €

1.940,83 €

3.059,17 €

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

9.140,83 €

Consignació de despeses amb crèdits en alta
Partida inicial

Nom

Consignació
inicial

Proposta d’alta

Consignació
definitiva

101-33822260200

Publicitat i
propaganda.
Cultura

8.300,00 €

5.000,00 €

13.300,00 €

101-3382279900

Treballs realitzats
per altres empreses
festes populars

8.500,00 €

1.200,00 €

7.300,00 €

204-1722130000

Reparació de
maquinària del pla
d’ocupació medi
ambient

0,00 €

500,00 €

500,00 €

204-1722210300

Subministrament
de combustible
pla d’ocupació
medi ambient

0,00 €

500,00 €

500,00 €
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204-4332200000

Material d’oficina
Centre de
Formació

750,00 €

750,00 €

1.500,00 €

204-4332211000

Productes de
neteja Centre de
Formació

360,00 €

1.000,00 €

1.360,00 €

204-4332260300

Publicacions en
diaris oficials

0,00 €

190,83 €

190,83 €

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

9.140,83 €

El ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat del decret de l’alcaldia que s’ha transcrit
més amunt.
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 la nota de
reparament 25-10, vistos els Decrets de l’Alcaldia del 19 de gener de 2010 i del 21 de juny
de 2010 , la nota de reparament 26-10, tenint en compte la relació de llocs de treball per
a l’exercici 2010, aprovada pel Ple de l’Ajuntament del dia 25 de gener de 2010 i la nota
de reparament 27-10, vista la Resolució de l’Alcaldia del 16 de febrer de 2010, emeses
totes elles per la Intervenció de fons municipal, i que es van adjuntar a l’ordre de

pagament núm. P/2010-98 de 27 de setembre de 2010, en la que consten incloses les
nòmines del personal d’aquesta Corporació del mes de setembre de 2010.
El ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat de les notes de reparament que s’han
relacionat més amunt.

6/ MOCIONS I PROPOSTES D’URGÈNCIA:
INTERVENCIONS:
SRA. MONTSERRAT FREIXA:
Es tracta del desistiment del recurs de reposició interposat pel Sr. Miquel Rubio García, en
representació de la Federació de Municipis de serveis a la Ciutadania de la confederació
sindical de la Comissió obrera nacional de Catalunya, contra l’acord de reducció de les
retribucions dels empleats públics; quan vàrem fer la Comissió informativa no teníem
constància que s’havia presentat i havíem proposat inadmetre el recurs per no haver
acreditat la presentació dins de termini, però , ho van presentar davant d ela delegació
del Govern dins de termini i, per tant, hem d’entrar en el fons.
Primer caldria votar la urgència i també pel que fa al punt 6.2, que es tracta del mateix,
però en relació al personal del patronat de la ràdio.
VOTACIÓ DE LA URGÈNCIA:
La urgència s’aprova per unanimitat dels membres assistents.
Atesos els esdeveniments recents aquesta mateixa setmana, i de conformitat amb el que
es disposa a l’article 82.3 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats locals, a
proposta de l’alcaldia, el ple de l’ajuntament, per unanimitat dels membres assistents,
acorda la inclusió per urgència de l’assumpte següent:
6.1.- PROPOSTA DESESTIMACIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT PEL SR. MIGUEL
RUBIO GARCÍA EN REPRESENTACIÓ DE LA FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE SERVEIS A LA
CIUTADANIA DE LA CONFEDERACIÓ SINDICAL DE LA COMISSIÓ OBRERA NACIONAL DE
CATALUNYA CONTRA L’ACORD DE REDUCCIÓ DE LES RETRIBUCIONS DELS EMPLEATS PÚBLICS
ACORD:
El Ple de l’ajuntament de Torelló va aprovar en data 28 de juny de 2010 l’acord de
suspendre i modificar parcialment l’aplicació de les clàusules de contingut retributiu de
l’Acord de Condicions de Treball del personal funcionari, aprovat pel Ple de 27 d’abril de
2009, pel període 2009-11 en els termes necessaris per a la correcta aplicació del Reial
Decret Llei 8/2010, de 20 de maig.
Va acordar també l’aplicació al personal laboral de les disposicions establertes pel
personal funcionari pel compliment del RDL 8/2010, de 20 de maig, a resultes que es
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podrà obrir negociació col·lectiva amb la comissió paritària del conveni col·lectiu del
personal laboral per establir la distribució definitiva de la reducció.
En el mateix acord es va aprovar la modificació de la RLT per a l’adequació dels
complements específics de tot el personal a allò que estableix el Reial Decret 8/2010, de
20 de maig, de reducció del 5% .
L’acord es va publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 23 de juliol de
2010, així com l’anunci d’exposició pública de l’aprovació de la modificació de la
Relació de Llocs de Treball pel termini de 20 dies hàbils.
En data 30 de juliol de 2010, va tenir entrada a l’ajuntament de Torelló el recurs de
reposició interposat pel Sr. Miguel Rubio García en representació de la Federació de
Municipis de Serveis a la Ciutadania de la Confederació Sindical de la Comissió Obrera
Nacional de Catalunya contra els esmentats acords del Ple de 28 de juny de 2010.
En la documentació presentada no consta acreditada la representació de la persona
que actuava en nom de la Federació de Municipis de Serveis a la Ciutadania de la
Confederació Sindical de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya.
De conformitat amb l’article 32.3 de la LPARJAP per formular recursos en nom d’un
persona, haurà d’acreditar-se la representació per qualsevol mitjà vàlid en dret que deixi
constància fidedigna o, mitjançant declaració en compareixença personal de
l’interessat. Pels actes i gestions de pur tràmit es presumirà aquesta representació. La
manca d’acreditació de la representació no impedirà que es tingui per realitzat l’acte de
què es tracti sempre que corregeixi el defecte en el termini de deu dies que li atorgui
l’administració.
En data 16 de setembre de 2010 es va requerir al Sr.. Rubio per tal que en el termini màxim
de 10 dies procedís a acreditar la seva representació per tal de poder admetre a tràmit
l’esmentat recurs.
En data 7 d’octubre de 2010 el Sr.. Rubio va presentar la documentació requerida a la
Delegació Territorial del Govern de la Generalitat de Catalunya a Barcelona, la qual va
ser tramesa a l’ajuntament de Torelló. No obstant la documentació aportada pel
recurrent, es considera que no queda acreditada la voluntat de l’òrgan
col·legiat/decisori del Sindicat. Tanmateix es procedeix a donar tràmit al recurs sense
perjudici que la qüestió de la legitimació s'al·legui en el moment processal oportú.
Legislació aplicable
•
•
•
•
•
•
•

Art. 9.1 ,9.3, 97, 103.1; 161 i 162 i 164 de la Constitució Espanyola, de 27 de
desembre de 1978 (CE).
Art. 2.1 del Codi Civil
Art. 21, 38.10 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril de l’Estatut Bàsic de l’empleat públic.
Art. 30,31 i 32.3, 62.1.a) , 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim
Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú
(LPARJAP)
Art. 154 del Reial Decret legislatiu 781/1986, tots dos en relació a l’article 298.3 del
Decret legislatiu 2/2003 pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de règim
local de Catalunya,
Acord de Condicions de treball del personal funcionari de l’ajuntament de Torelló
aprovat pel Ple de 27 d’abril de 2010.
Conveni Col.lectiu del personal laboral de l’ajuntament de Torelló, aprovat pel Ple
de 27 d’abril de 2010.
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Respecte les qüestions de temps i forma:
1. No consta acreditada la representació. De conformitat amb l’article 32.3 de la
LPARJAP per formular recursos en nom d’un persona, haurà d’acreditar-se la
representació per qualsevol mitjà vàlid en dret que deixi constància fidedigna
o, mitjançant declaració en compareixença personal de l’interessat. Pels actes
i gestions de pur tràmit es presumirà aquesta representació. La manca
d’acreditació de la representació no impedirà que es tingui per realitzat l’acte
de què es tracti sempre que corregeixi el defecte en el termini de deu dies que
li atorgui l’administració.
2. El recurs s’ha presentat dins de termini respecte els punts primer i segon de
l’acord del Ple.
3. Tanmateix, el recurs també impugna el punt cinquè de l’acord del Ple relatiu a
l’aprovació de la modificació de la Relació de Llocs de Treball. En aquest punt
no es pot admetre el recurs de reposició sinó com una al·legació presentada
en període d’exposició pública atès que en el moment de la presentació del
recurs la modificació de la Relació de Llocs de Treball es troba dins dels 20 dies
hàbils d’exposició pública comptats a partir de l’endemà de la publicació de
l’anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el dia 23 de juliol de
2010. El període d’exposició pública s’estableix des del 24 de juliol de 2010 al 16
d’agost de 2010.
Respecte el fons:
El recurs de reposició s’articula en base als fonaments següents:
El Reial Decret Llei 8/2010, de 20 de maig i la resolució impugnada suposen una
a)
greu vulneració del dret a la negociació col.lectiva i a la llibertat sindical emparat per
l’article 28.1 de la Constitució. En aquest sentit el recorrent entén que la norma ha de
ser declarada nul·la en base a l’article 62.1.a) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú
(LPARJAP)
Sobre aquest fonament cal partir de la premissa que l’article 9.1 de la CE estableix que els
ciutadans i els poders públics estan subjectes a la CE i a la resta de l'ordenament jurídic.
L’article 9.3 CE garanteix el principi de legalitat, l’article 97 CE disposa que el Govern ha
d’exercir les seves funcions d’acord amb la Constitució i les lleis i l’article 103.1 CE estableix
que l’Administració Pública ha d’actuar amb submissió plena a la llei i el Dret.
La submissió de l’acció administrativa a tot el sistema normatiu, i per tant, no només a la
llei en sentit estricte, sinó també a la CE, a les normes del govern amb força de llei, als
tractats internacionals, el costum i els principis generals del Dret, i els reglaments i normes
dictades per la pròpia administració, les quals poden ser modificades o derogades
vàlidament per aquesta, però no contradites mitjançant actes singulars (principi
d’inderogabilitat singular dels reglaments).
El Reial Decret Legislatiu 8/2010, de 20 de maig de 2010 va ser aprovat pel Govern de
l’Estat segons l’exposició de motius a l’empara de l’article 38.10 de la Llei 7/2007, de 12
d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic i en ell estableix la modificació de la Llei
26/2009, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per al 2010, norma que
és d’obligat compliment per a les entitats locals en allò que fa referència a les despeses
de personal de les administracions locals.
Aquesta norma va ser publicada en el Butlletí Oficial de l’Estat de 24 de maig de 2010.
Posteriorment en el Butlletí Oficial de l’Estat número 128 de 26 de maig de 2010 es va
publicar la Resolució de 25 de maig de 2010, de la Secretaria d’Estat d’Hisenda i
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Pressupostos, per la qual es dicten instruccions en relació a les nòmines dels funcionaris
inclosos en l’àmbit d’aplicació de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, en els termes de la
Disposició addicional quarta de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’empleat
Públic i s’actualitzen amb efectes d’1 de juny de 2010, les quanties de les retribucions del
personal a què es refereixen els corresponents articles de la Llei de Pressupostos de l’Estat
per a aquest exercici. Entre altres qüestions, es fixen les quanties concretes dels imports
de salari, destí, triennis i pagues extres del personal funcionari de les administracions
públiques, essent d’aplicació per tant, al personal de les entitats locals.
Finalment, en el Butlletí Oficial de l’Estat núm. 133 de 1 de juny de 2010, es publica la
Resolució de 27 de maig de 2010, del Congrés dels Diputats, per al qual s’ordena la
publicació de l’acord de convalidació del Reial Decret-llei 8/2010, de 20 de maig, pel
qual s’adopten mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit.
L’art. 2.1 del Codi Civil estableix que les lleis entraran en vigor als 20 dies de la seva
completa publicació en el Butlletí Oficial de l’Estat si en elles no s’estableix una altra cosa.
Per tant, de conformitat amb els principis de legalitat i jerarquia normativa, l’aplicació del
Reial Decret Llei 8/2010, de 20 de maig de 2010 és d’obligat compliment per l’ajuntament
de Torelló. Aquest no és competent, per determinar la no aplicació del Reial Decret Llei
8/2010, en el supòsit que considerés que l’esmentat Reial Decret Llei es troba en el supòsit
d’infracció de l’article 62.1.a) de la LPARJAP. Només el Tribunal Constitucional és
competent per apreciar la nul·litat del Reial Decret Llei 8/2010 de 20 de maig. Llevat per
tant, que es produeixi aquest pronunciament el Reial Decret Llei 8/2010 s’ha d’aplicar i no
és potestat de l’ajuntament poder apreciar o no la seva nul·litat.
Respecte la qüestió de la nul·litat de l’Acord del Ple, cal tenir en compte pel que fa al
personal funcionari es tracta d’un acte d’execució d’allò que ordena el Reial Decret Llei
8/2010, de 20 de maig Decret, la qual cosa es va comunicar als representants del
personal en data 17 de juny de 2010, i pel que fa al personal laboral els actes d’execució
del Reial Decret Llei 8/2010, de 20 de maig es varen acordar en la reunió de la Comissió
Paritària de 17 de juny de 2010.
És per tot això que es considera que no existeix vulneració de l’article 62.1.a) de la
LPARJAP per manca de negociació col·lectiva, atès que ni el Ple ni els representants dels
funcionaris són competents en la matèria objecte de regulació del Reial Decret Llei
8/2010, de 20 de maig. Si finalment aquesta norma esdevingués nul·la per qui és
competent per apreciar-ho, caldria també valorar la nul·litat dels actes d’execució
emparats en aquesta norma.
L’aplicació d’aquest RDL 8/2010 comporta una incidència directa sobre la redacció
vigent de l’Acord de condicions i sobre el Conveni col·lectiu, pel que fa als articles relatius
a l’àmbit retributiu del personal funcionari i laboral.
Per aquest motiu, l’Ajuntament va comunicar a les organitzacions sindicals representades
en aquesta Comissió de seguiment dels instruments fruit de la negociació col·lectiva la
voluntat de l’Ajuntament d’acordar la suspensió parcial de l’aplicació de les clàusules de
contingut retributiu de l’Acord de condicions de treball del personal funcionari i la
variació de les retribucions del personal laboral, en compliment del mandat legal
establert en la nova redacció de la Llei de pressupostos generals de l’Estat per al 2010
fixada per aquest Reial decret llei, en matèria de despeses de personal.
La inconstitucionalitat de la norma habilitant de l’actuació administrativa.
b)
Respecte aquest fonament l’actor fa una exhaustiva consideració sobre la manca
d’extraordinària i urgent necessitat per obviar la negociació col·lectiva en l’aprovació
del Reial Decret Llei 8/2010, de 20 de maig. Respecte aquesta qüestió cal donar per
reproduït allò que s’ha informat en el fonament anterior. El Ple no té competència per
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apreciar la nul·litat d’aquesta norma i pels principis de jerarquia normativa i legalitat
està obligat al seu compliment.
Subsidiàriament la Resolució adoptada per l’Administració Local és contrària a
c)
dret per infracció del principi de legalitat establert per l’article 9.3 de la Constitució
Espanyola. En aquest fonament l’actor torna a fer referències a la inseguretat jurídica
que ha generat l’adopció d’un acord incrementant les retribucions dels funcionaris el
0,3% per a l’any 2010, i posteriorment que per aprovació del Reial Decret Llei hagi
modificat aquest acord pel de la reducció del 5% d’aquestes retribucions. Sobre
aquesta qüestió, cal també incidir en el fet que el Ple de l’Ajuntament no té
competència sobre la legalitat de la norma, però està obligat al seu compliment en
tant no hi hagi un pronunciament contrari per qui n’és competent de conformitat amb
les lleis.
Respecte l’al·legació a la modificació de la Relació de Llocs de Treball l’interessat no
introdueix altres fonaments que els esmentats. Es tracta d’un acte d’execució per a
l’aplicació del Reial Decret Llei 8/2010, de 20 de maig, per la qual cosa són aplicables les
mateixes consideracions exposades respecte l’acord de modificació de l’Acord de
Condicions de Treball del personal funcionari i l’aplicació al personal laboral de les
disposicions establertes pel personal funcionari per aplicació del Reial Decret Llei 8/2010,
de 20 de maig.
D’acord amb l’esmentat el ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels membres assistents,
acorda:
Primer.- Desestimar el recurs de reposició interposat pel Sr.. Miguel RubioGarcíaa, en nom
de la Federació de Serveis a la ciutadania de la Confederació Sindical de Comissió
Obrera de Catalunya contra l’acord del Ple de la Corporació de data 28 de juny de
2010, de modificació de l’Acord de Condicions del personal funcionari i aplicació al
personal laboral de les disposicions establertes pel personal funcionari, així com la
modificació de la Relació de Llocs de Treball, per aplicació del Reial Decret Llei 8/2010,
de 20 de maig, segons la part expositiva d’aquest acord, atès que en aplicació del
principi de legalitat establert per la Constitució i de conformitat amb allò que disposen els
articles 21 de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic i 154 del Reial Decret legislatiu 781/1986,
tots dos en relació a l’article 298.3 del Decret legislatiu 2/2003 pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya, aquesta Corporació està en
l’obligació d’aplicar les previsions establertes en el Reial Decret-llei 8/2010 que suposen
una modificació de la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2010 en allò que
fa referència a les retribucions dels empleats públics.
Segon.- Aprovar definitivament la modificació de la Relació de Llocs de Treball de
l’ajuntament de Torelló, per a l’adequació dels complements específics (inclosos tots els
factors) a allò que estableix el Reial Decret Llei 8/2010, de 20 de maig de reducció del 5%,
i disposar-ne la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, ja que en el
mateix sentit la modificació de la Relació de Llocs de Treball és fruit de l’aplicació dels
preceptes del Reial Decret Llei esmentat.
Tercer.- Notificar aquest acord al Sr.. Rubio, al comitè d’empresa, a les delegades de
personal, a la intervenció municipal i al departament de recursos humans, per al seu
coneixement.
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels membres assistents.
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VOTACIÓ DE LA URGÈNCIA:
La urgència s’aprova per unanimitat dels membres assistents.
Atesos els esdeveniments recents aquesta mateixa setmana, i de conformitat amb el que
es disposa a l’article 82.3 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats locals, a
proposta de l’alcaldia, el ple de l’ajuntament, per unanimitat dels membres assistents,
acorda la inclusió per urgència de l’assumpte següent:
6.2.- PROPOSTA DE DESESTIMACIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT PEL SR. MIGUEL
RUBIO GARCÍA EN REPRESENTACIÓ DE LA FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE SERVEIS A LA
CIUTADANIA DE LA CONFEDERACIÓ SINDICAL DE LA COMISSIÓ OBRERA NACIONAL DE
CATALUNYA, CONTRA L’ACORD DE REDUCCIÓ DE LES RETRIBUCIONS DEL PERSONAL DEL
PATRONAT DE LA RÀDIO MUNICIPAL:
ACORD:
El Ple de l’ajuntament de Torelló, en data 28 de juny de 2010, va acordar de conformitat
amb el Reial Decret Llei 8/2010, de 20 de maig, l’aplicació al personal del Patronat
municipal de la Radio de la reducció del 5% dels conceptes de la nòmina respecte els
establerts el mes de maig de 2010, amb efectes d’1 de juny de 2010, sense perjudici que
es pogués establir la distribució definitiva de la reducció per mitjà de la negociació.
En data 30 de juliol de 2010, va tenir entrada a l’ajuntament de Torelló el recurs de
reposició interposat pel sr. Miguel Rubio García en representació de la Federació de
Municipis de Serveis a la Ciutadania de la Confederació Sindical de la Comissió Obrera
Nacional de Catalunya contra l’esmentat acord.
En la documentació presentada no consta acreditada la representació de la persona
que actuava en nom de la Federació de Municipis de Serveis a la Ciutadania de la
Confederació Sindical de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya.
De conformitat amb l’article 32.3 de la LPARJAP per formular recursos en nom d’un
persona, haurà d’acreditar-se la representació per qualsevol mitjà vàlid en dret que deixi
constància fidedigna o, mitjançant declaració en compareixença personal de
l’interessat. Pels actes i gestions de pur tràmit es presumirà aquesta representació. La
manca d’acreditació de la representació no impedirà que es tingui per realitzat l’acte de
què es tracti sempre que corregeixi el defecte en el termini de deu dies que li atorgui
l’administració.
En data 21 de setembre de 2010 es va requerir al sr. Rubio per tal que en el termini màxim
de 10 dies procedís a acreditar la seva representació per tal de poder admetre a tràmit
l’esmentat recurs.
En data 7 d’octubre de 2010 el sr. Rubio va presentar la documentació requerida a la
Delegació Territorial del Govern de la Generalitat de Catalunya a Barcelona, la qual va
ser tramesa a l’ajuntament de Torelló. No obstant la documentació aportada pel
recurrent, es considera que no queda acreditada la voluntat de l’òrgan
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col·legiat/decisori del Sindicat. Tanmateix es procedeix a donar tràmit al recurs sense
perjudici que la qüestió de la legitimació s'al·legui en el moment processal oportú.
Legislació aplicable
•
•
•
•
•
•
•

Art. 9.1 ,9.3, 97, 103.1; 161 i 162 i 164 de la Constitució Espanyola, de 27 de
desembre de 1978 (CE).
Art. 2.1 del Codi Civil
Art. 21, 38.10 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril de l’Estatut Bàsic de l’empleat públic.
Art. 30,31 i 32.3, 62.1.a) , 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim
Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú
(LPARJAP)
Art. 154 del Reial Decret legislatiu 781/1986, tots dos en relació a l’article 298.3 del
Decret legislatiu 2/2003 pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de règim
local de Catalunya,
Acord de Condicions de treball del personal funcionari de l’ajuntament de Torelló
aprovat pel Ple de 27 d’abril de 2010.
Conveni Col.lectiu del personal laboral de l’ajuntament de Torelló, aprovat pel Ple
de 27 d’abril de 2010.

Respecte les qüestions de temps i forma:
4. No consta acreditada la representació. De conformitat amb l’article 32.3 de la
LPARJAP per formular recursos en nom d’un persona, haurà d’acreditar-se la
representació per qualsevol mitjà vàlid en dret que deixi constància fidedigna
o, mitjançant declaració en compareixença personal de l’interessat. Pels actes
i gestions de pur tràmit es presumirà aquesta representació. La manca
d’acreditació de la representació no impedirà que es tingui per realitzat l’acte
de què es tracti sempre que corregeixi el defecte en el termini de deu dies que
li atorgui l’administració.
5. El recurs s’ha presentat dins de termini respecte els punts primer i segon de
l’acord del Ple.
6. Tanmateix, el recurs també impugna el punt cinquè de l’acord del Ple relatiu a
l’aprovació de la modificació de la Relació de Llocs de Treball. En aquest punt
no es pot admetre el recurs de reposició sinó com una al·legació presentada
en període d’exposició pública atès que en el moment de la presentació del
recurs la modificació de la Relació de Llocs de Treball es troba dins dels 20 dies
hàbils d’exposició pública comptats a partir de l’endemà de la publicació de
l’anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el dia 23 de juliol de
2010. El període d’exposició pública s’estableix des del 24 de juliol de 2010 al 16
d’agost de 2010.
Respecte el fons:
El recurs de reposició s’articula en base als fonaments següents:
El Reial Decret Llei 8/2010, de 20 de maig i la resolució impugnada suposen una
d)
greu vulneració del dret a la negociació col.lectiva i a la llibertat sindical emparat per
l’article 28.1 de la Constitució. En aquest sentit el recorrent entén que la norma ha de
ser declarada nul·la en base a l’article 62.1.a) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú
(LPARJAP)
Sobre aquest fonament cal partir de la premissa que l’article 9.1 de la CE estableix que els
ciutadans i els poders públics estan subjectes a la CE i a la resta de l'ordenament jurídic.
L’article 9.3 CE garanteix el principi de legalitat, l’article 97 CE disposa que el Govern ha
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d’exercir les seves funcions d’acord amb la Constitució i les lleis i l’article 103.1 CE estableix
que l’Administració Pública ha d’actuar amb submissió plena a la llei i el Dret.
La submissió de l’acció administrativa a tot el sistema normatiu, i per tant, no només a la
llei en sentit estricte, sinó també a la CE, a les normes del govern amb força de llei, als
tractats internacionals, el costum i els principis generals del Dret, i els reglaments i normes
dictades per la pròpia administració, les quals poden ser modificades o derogades
vàlidament per aquesta, però no contradites mitjançant actes singulars (principi
d’inderogabilitat singular dels reglaments).
El Reial Decret Legislatiu 8/2010, de 20 de maig de 2010 va ser aprovat pel Govern de
l’Estat segons l’exposició de motius a l’empara de l’article 38.10 de la Llei 7/2007, de 12
d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic i en ell estableix la modificació de la Llei
26/2009, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per al 2010, norma que
és d’obligat compliment per a les entitats locals en allò que fa referència a les despeses
de personal de les administracions locals.
Aquesta norma va ser publicada en el Butlletí Oficial de l’Estat de 24 de maig de 2010.
Posteriorment en el Butlletí Oficial de l’Estat número 128 de 26 de maig de 2010 es va
publicar la Resolució de 25 de maig de 2010, de la Secretaria d’Estat d’Hisenda i
Pressupostos, per la qual es dicten instruccions en relació a les nòmines dels funcionaris
inclosos en l’àmbit d’aplicació de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, en els termes de la
Disposició addicional quarta de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’empleat
Públic i s’actualitzen amb efectes d’1 de juny de 2010, les quanties de les retribucions del
personal a què es refereixen els corresponents articles de la Llei de Pressupostos de l’Estat
per a aquest exercici. Entre altres qüestions, es fixen les quanties concretes dels imports
de salari, destí, triennis i pagues extres del personal funcionari de les administracions
públiques, essent d’aplicació per tant, al personal de les entitats locals.
Finalment, en el Butlletí Oficial de l’Estat núm. 133 de 1 de juny de 2010, es publica la
Resolució de 27 de maig de 2010, del Congrés dels Diputats, per al qual s’ordena la
publicació de l’acord de convalidació del Reial Decret-llei 8/2010, de 20 de maig, pel
qual s’adopten mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit.
L’art. 2.1 del Codi Civil estableix que les lleis entraran en vigor als 20 dies de la seva
completa publicació en el Butlletí Oficial de l’Estat si en elles no s’estableix una altra cosa.
Per tant, de conformitat amb els principis de legalitat i jerarquia normativa, l’aplicació del
Reial Decret Llei 8/2010, de 20 de maig de 2010 és d’obligat compliment per l’ajuntament
de Torelló. Aquest no és competent, per determinar la no aplicació del Reial Decret Llei
8/2010, en el supòsit que considerés que l’esmentat Reial Decret Llei es troba en el supòsit
d’infracció de l’article 62.1.a) de la LPARJAP. Només el Tribunal Constitucional és
competent per apreciar la nul·litat del Reial Decret Llei 8/2010 de 20 de maig. Llevat per
tant, que es produeixi aquest pronunciament el Reial Decret Llei 8/2010 s’ha d’aplicar i no
és potestat de l’ajuntament poder apreciar o no la seva nul·litat.
Respecte la qüestió de la nul·litat de l’Acord del Ple, cal tenir en compte pel que fa al
personal funcionari es tracta d’un acte d’execució d’allò que ordena el Reial Decret Llei
8/2010, de 20 de maig Decret, la qual cosa es va comunicar als representants del
personal en data 17 de juny de 2010, i pel que fa al personal laboral els actes d’execució
del Reial Decret Llei 8/2010, de 20 de maig es varen acordar en la reunió de la Comissió
Paritària de 17 de juny de 2010.
Respecte el personal del Patronat municipal de la Radio cal tenir en compte que la Junta
Rectora en sessió ordinària del Patronat va acordar adherir el Patronat al Conveni
Col.lectiu del personal laboral de l’ajuntament de Torelló, el qual estableix en el seu article
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19 “a) Les retribucions bàsiques i complementàries del personal al servei de l'Ajuntament
tindran la mateixa estructura i seran de la mateixa quantitat que les establertes amb
caràcter bàsic per a la funció pública.
b) El personal percebrà 2 pagues extraordinàries a l'any, la primera el mes de juny i la
segona el mes de desembre.
c) El complement de destinació i el complement específic s'adequaran a les previsions
de la normativa bàsica de la funció pública i la seva determinació correspondrà al Ple de
l'Ajuntament.”
És per tot això que es considera que no existeix vulneració de l’article 62.1.a) de la
LPARJAP per manca de negociació col·lectiva, atès que ni el Ple ni els representants dels
funcionaris són competents en la matèria objecte de regulació del Reial Decret Llei
8/2010, de 20 de maig. Si finalment aquesta norma esdevingués nul·la per qui és
competent per apreciar-ho, caldria també valorar la nul·litat dels actes d’execució
emparats en aquesta norma.
L’aplicació d’aquest RDL 8/2010 comporta una incidència directa sobre la redacció
vigent de l’Acord de condicions i sobre el Conveni col·lectiu, pel que fa als articles relatius
a l’àmbit retributiu del personal funcionari i laboral.
Per aquest motiu, l’Ajuntament va comunicar a les organitzacions sindicals representades
en aquesta Comissió de seguiment dels instruments fruit de la negociació col·lectiva la
voluntat de l’Ajuntament d’acordar la suspensió parcial de l’aplicació de les clàusules de
contingut retributiu de l’Acord de condicions de treball del personal funcionari i la
variació de les retribucions del personal laboral, en compliment del mandat legal
establert en la nova redacció de la Llei de pressupostos generals de l’Estat per al 2010
fixada per aquest Reial decret llei, en matèria de despeses de personal.
La inconstitucionalitat de la norma habilitant de l’actuació administrativa.
e)
Respecte aquest fonament l’actor fa una exhaustiva consideració sobre la manca
d’extraordinària i urgent necessitat per obviar la negociació col·lectiva en l’aprovació
del Reial Decret Llei 8/2010, de 20 de maig. Respecte aquesta qüestió cal donar per
reproduït allò que s’ha informat en el fonament anterior. El Ple no té competència per
apreciar la nul·litat d’aquesta norma i pels principis de jerarquia normativa i legalitat
està obligat al seu compliment.
Subsidiàriament la Resolució adoptada per l’Administració Local és contrària a
f)
dret per infracció del principi de legalitat establert per l’article 9.3 de la Constitució
Espanyola. En aquest fonament l’actor torna a fer referències a la inseguretat jurídica
que ha generat l’adopció d’un acord incrementant les retribucions dels funcionaris el
0,3% per a l’any 2010, i posteriorment que per aprovació del Reial Decret Llei hagi
modificat aquest acord pel de la reducció del 5% d’aquestes retribucions. Sobre
aquesta qüestió, cal també incidir en el fet que el Ple de l’Ajuntament no té
competència sobre la legalitat de la norma, però està obligat al seu compliment en
tant no hi hagi un pronunciament contrari per qui n’és competent de conformitat amb
les lleis.
Respecte l’al·legació a la modificació de la Relació de Llocs de Treball l’interessat no
introdueix altres fonaments que els esmentats. Es tracta d’un acte d’execució per a
l’aplicació del Reial Decret Llei 8/2010, de 20 de maig, per la qual cosa són aplicables les
mateixes consideracions exposades respecte l’acord de modificació de l’Acord de
Condicions de Treball del personal funcionari i l’aplicació al personal laboral de les
disposicions establertes pel personal funcionari per aplicació del Reial Decret Llei 8/2010,
de 20 de maig.
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D’acord amb l’esmentat el ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels membres assistents,
acorda:
Primer.- Desestimar el recurs de reposició interposat pel sr. Miguel Rubio García, en nom
de la Federació de Serveis a la ciutadania de la Confederació Sindical de Comissió
Obrera de Catalunya contra l’acord del Ple de la Corporació de data 28 de juny de
2010, d’aplicació al Patronat de la reducció del 5% dels conceptes de la nòmina
respecte els establerts el mes de maig de 2010, per aplicació del Reial Decret Llei 8/2010,
de 20 de maig, segons la part expositiva d’aquest acord, atès que en aplicació del
principi de legalitat establert per la Constitució i de conformitat amb allò que disposen els
articles 21 de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, així com l’acord d’adhesió del Patronat
al conveni Col.lectiu del personal laboral de l’ajuntament de Torelló, el Patronat està en
l’obligació d’aplicar les previsions establertes en el Reial Decret-llei 8/2010 que suposen
una modificació de la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2010 en allò que
fa referència a les retribucions dels seus empleats.
Segon.- Notificar aquest acord al sr. Rubio, al personal de la ràdio, a la intervenció
municipal i al departament de recursos humans, per al seu coneixement.
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels membres assistents.
7/ PRECS I PREGUNTES:
SRA. MONTSE AYATS:
7.1.Una pregunta a la regidora de seguretat ciutadana: és en relació a la carta que han
rebut algunes entitats sobre la llicència requerida per a realitzar els espectacles públics i
les activitats recreatives de caràcter extraordinari; ens agradaria que se’ns expliqués el
motiu i el to d’aquesta carta; que se’ns expliqués que algunes d’aquestes entitats
receptores, per posar només dos exemples, són les organitzadores del Carnaval o de
Senyoretes, que si nosaltres no hem perdut alguna reunió estàvem pendents de treballar
conjuntament Ajuntament i entitats, per a una millor organització i hi havia una bona
disposició per part de tothom i, per tant, com és que no s’aprofita un espai com aquest
per a comentar novetats com aquesta? I com és que això es fa des de seguretat
ciutadana i no des d’altres àmbits amb qui tenen relació habitual aquestes entitats?

Respon la Sra. Cristina Sala:
Pel que fa al to de la carta, no sé a què et refereixes; és una carta que comunica un fet que
potser coneixes, que és la publicació d’un reglament que regula i desenvolupa la llei
d’espectacles públics i activitats recreatives, ... l’aprovació d’aquest reglament i d’altres
normes per administracions superiors en ple mes d’agost, ens agafa a tots per sorpresa, no és
un reglament ni fàcil ni curt i, per tant, procedim a analitzar-lo i d’alguna manera canvia
absolutament i radicalment la idea que portàvem de treballar pel carnaval; la canvia, perquè
canvia els paràmetres, perquè canvia les exigències; insisteixo que és un reglament superior,
que no ens el traiem de la màniga l’Ajuntament de Torelló, si no que ve del Departament
corresponent de la Generalitat, del Departament d’Interior, per ser exactes, i que ens suposa
unes modificacions d’un nivell bastant considerable en totes les activitats, tant les que són
dutes a terme per particulars, com les que porten a terme les entitats. En les que afecta més
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és a les entitats que organitzen el Carnaval de Terra endins i el que intentem és convocar-los,
advertir-los que hi ha aquest canvi i amb caràcter previ a convocar-los, el propi Ajuntament ha
estat treballant en l’estudi del decret i en l’estudi dels propis mitjans que hi posa
l’Ajuntament, pel que fa a la seva adequació al decret.
Per tant, no hi ha cap altra intenció que aquesta... bé, si, que n’hi ha alguna! Hi ha la intenció
que es puguin fer tots els actes, però adequant-nos al màxim a la normativa que s’ha aprovat
de manera recent i, per tant, no sé si hi ha algun altre sentit en la pregunta.
Sra. Montse Ayats:
El sentit és el que he demanat; és a dir: és evident que qualsevol nou reglament suposen
implicacions que s’han d’estudiar i, de fet, la pròpia regidoria diu paral·lelament: “després
d’haver reglament que les entitats facin una sèrie d’actuacions –que en alguns casos no
tinc clar que puguin arribar a assumir- paral·lelament l’ajuntament consultarà amb el
Departament de jocs i espectacles per poder saber els requisits necessaris per poder dur
a terme aquestes activitats i posteriorment us convocarem a una reunió a l’Ajuntament
per poder parlar del tema”.
Jo entenc que precisament l’ordre, a mi em sembla que estem treballant amb entitats,
amb entitats que no tenen al capdavant professionals que els puguin resoldre la llista de
peticions que se’ls fa i que per a una entitat no estem parlant de coses que es resolguin
en cinc minuts...

Sra. Cristina Sala:
Montse: les peticions que es fan estan extretes directament del decret i jo crec que tindries
via directa per fer aquestes manifestacions a qui ha fet el decret, perquè no ens les traiem de
la màniga, estan extretes directament del decret; no se’ls fa peticions, si no que se’ls
adverteix del contingut del decret.
Sra. Montse Ayats:
Continuo amb la meva argumentació: en cas que no reuneixin i primer es diu que primer
es faran les consultes i després mirarem si la feina que heu fet serveix per alguna cosa o
no.
És evident el que comentes tu Cristina i evidentment m’he documentat –si no, no hauria
fet la pregunta-: la normativa superior que s’aprova, en cap cas diu que l’Ajuntament
s’hagi d’eximir de les seves responsabilitats i jo entenc, i em sembla que ho comparteix la
majoria d’aquest consistori, que activitats com les que estem plantejant, no són activitats
que al nostre municipi s’organitzin per què no saben què fer una colla de gent, si no que
són activitats del nostre municipi, i entenc que l’Ajuntament aquestes activitats formen
part d’una activitat que es fa a Torelló i que no és l’activitat de quatre persones que es
reuneixen i, per tant, entenc que el que ha de fer l’Ajuntament és facilitar que aquestes
entitats puguin complir els requisits, però no passar la pilota a les entitats, perquè s’ho
resolguin.

Sra. Cristina Sala:
Montse: perdona, però em sembla que estàs fent una demagògia d’un nivell bastant barat! Em
sap greu, dir-t’ho! Jo crec que si sabessis l’esforç que hem estat fent des que va sortir el
decret, per estudiar-lo, per posar al corrent les entitats,... hi ha obligacions que l’Ajuntament
ha d’assumir i que potser s’han retardat una mica, precisament per analitzar la situació dels
nostres equipaments, per poder-los posar a disposició de les entitats. T’asseguro, -potser el to
de la carta no reflecteix aquest esforç- però hi ha un esforç de moltes regidories darrere
d’això. No insinuïs, i menys d’aquesta manera, i menys en un ple, que l’Ajuntament té ganes de
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posar obstacles i de posar traves a les entitats, perquè em sembla que cap de les regidories
que tenim contacte amb les entitats ens caracteritzem per això, si no tot el contrari.
Ara bé: hi ha una llei superior –insisteixo- que els traslladem. Que evidentment que hem fet
les consultes i ens han estat respostes i, de moment, ens sembla que potser no seran tants els
requisits, però s’havia de fer i s’havia d’advertir i el que no podem fer, perquè si llavors hi ha
alguna cosa i s’han d’exigir responsabilitats, també ens les exigireu a nosaltres, i hem d’estar
una mica segurs que el que fem és el que ens mana la llei.
Sra. Montse Ayats:
Bé, en tot cas, jo seria partidària d’haver-ho fet tal com tocava, que és primer tenir la
informació i després exigir a les entitats, però en tot cas és una diferència de criteris.

Sr. Miquel Franch:
Molt bé. Jo reitero tot el que s’ha fet i no únicament des de governació i ciutadania, si no
també de bastants regidories més.
SR. ALBERT SOLDEVILA:
7.2.Fa referència a un prec que es va fer al ple passat, sobre la neteja al mercat municipal;
l’endemà del ple s’hi va anar a fer una petita actuació, i dic petita, perquè no s’hi ha
tornat més i fins i tot es pot trobar la runa de l’actuació que va fer la brigada de
l’Ajuntament ara fa un mes i mig, que encara és allà en un pilot pel darrere del mercat.
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Respon el Sr. Santi Vivet:
Ho repassarem. Hi tornarem a passar i la runa deu ser un oblit de la brigada.

8/ INFORMACIONS:
SR. MARC FONTSERÈ:
8.1.Avui va de societats: hem aprovat els estatuts d’Osona impuls. La setmana passada es va
signar ja definitivament el naixement de l’empresa d’inserció del consorci de la Vall del
Ges, Orís i el Bisaura i, per tant, a partir d’avui –que tenim el NIF provisional- ja podem
començar a treballar.
Dir que fins ara, a part dels tràmits burocràtics no hem estat aturats; hem estat parlant
amb l’Associació de propietaris forestals, amb diferents departaments de la Generalitat i
de la Diputació i avui ja tenim comandes que ronden els 200.000 euros per començar a
treballar. Per tant, tenim els primers mesos de l’empresa d’inserció sociolaboral coberts i
ara es tracta de començar a treballar sense deixar de fer aquests contactes que hem
anat fent.
Recordar que aquesta empresa neix amb la voluntat de donar sortida a un determinat
grup de gent que els costa trobar feina; desgraciadament aquests dos últims anys aquest
grup de gent ha crescut molt i la idea és agafar gent, formar-los en una feina, mentre
treballen; donar-los, a més, una autoestima, unes sortides tant psicològiques com
professionals, com d’autoestima, perquè abans de tres anys, i si pot ser abans d’un any,
puguin tornar al mercat laboral amb igualtat d’oportunitats que la resta de gent.

8.2.La setmana passada igualment es va posar en funcionament un punt d’autoservei del
S.O.C. això vol dir que els aturats o no aturats que vulguin fer algun determinat tipus de
tràmit que no requereixi identificació o una llei de protecció de dades, no hagin de
desplaçar-se a l’oficina de Vic o a qualsevulla altra oficina i que puguin fer-lo des de la
mateixa cooperativa. Poden accedir a tràmits, a informacions, inclús a tots les ofertes de
feina que hi ha al portal “feina activa” de la Generalitat de Catalunya.
SRA. NÚRIA GÜELL:
8.3.Només recordar, perquè com que el ple serà més tard, que del 12 al 21 de novembre hi
ha el vint-i-vuitè Festival –ara UNNIM- cinema de muntanya i que quan tingui el programa
ja us el faré arribar.

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

EL SECRETARI,
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