ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT EN
PLE, CELEBRADA EL DIA 27 DE DESEMBRE DE 2010:
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Òrgan:
Número:
Caràcter:
Data:
Horari:
Lloc:

Ple
12/2010
ordinari
27 de desembre de 2010
de les 20:00 a les 21:09
Sala de plens de la casa de la vila

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

Secretària:
Interventora

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

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

Montserrat Freixa i Costa
M. Carme Urgell i Barris
ÍNDEX

1.
2.

APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’ECONOMIA I HISENDA, RÈGIM
INTERIOR I SEGURETAT
2.1. Donar compte del decret de l’Alcaldia de data 1 de desembre de 2010
2.2. Aprovació del calendari de sessions per al 2011
2.3. Modificació dels acords plenaris celebrats en data 22 de febrer de 2010 i 27 de
setembre de 2010, referents a la modificació de contracte signat en data
1/10/1989 entre l’Ajuntament de Torelló i l’empresa SOREA, S.A. per a la pròrroga i
ampliació del contracte per a la gestió del servei municipal d’aigua potable al
municipi de Torelló
2.4. Aprovació de la relació individualitzada i valorada dels béns a ocupar
temporalment per l’execució del projecte constructiu per a la defensa del marge
esquerre del riu Ter a la zona industrial Matabosch-Pont de Conanglell
2.5. Aprovació de l’expedient de contractació de les obres corresponents al
projecte constructiu per a la defensa del marge esquerre del riu Ter a la zona
industrial Matabosch-Pont de Conanglell
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3.

4.

5.
6.
7.

2.6. Aprovació de la modificació de pressupost de l’Ajuntament de Torelló, exp.
Núm. 29/2010, per transferència de crèdits
2.7. Modificació del destí de part del crèdit d’inversions concertat amb UNNIM
(Caixa d’Estalvis de Manlleu) aprovat pel ple de l’Ajuntament del 28 de juny de
2010
2.8. Aprovació inicial del pressupost de l’Ajuntament i dels seus OOAA dependents,
per al 2011
DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I URBANISME, PROMOCIÓ
ECONÒMICA, SOCIETAT DEL CONEIXEMENT I MEDI AMBIENT
Aprovació del text refós de la modificació puntual del Pla General d’ordenació
3.1.
de quatre parcel·les urbanes situades als carrers de la Pau, corredor de Can
Vidal, Comte Borrell, Ausiàs March i Pla Especial Espona
CONTROL DE L’ACCIÓ DE GOVERN
Donar compte dels decrets de l’alcaldia
4.1.
Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local
4.2.
Donar compte d’alguns decrets de l’Alcaldia
4.3.
Donar compte de les notes de reparament de la intervenció municipal
4.4.
MOCIONS I PROPOSTES D’URGÈNCIA
Moció dels grups municipals a l’Ajuntament de Torelló, de rebuig a la
5.1.
interpretació del Tribunal Suprem en relació a la política lingüística de Catalunya.
PRECS I PREGUNTES
INFORMACIONS

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 amb la modificació que es detalla, a petició de la
Sra. Montserrat Ayats, l’acta núm. 11/2010, corresponent a la sessió ordinària, celebrada
el dia 29 de novembre de 2010:
A la pàgina 26, al segon paràgraf, hi deia: ”En el cas concret de l’electricitat, en aquest
ple, d’alguna manera vàrem manifestar que a partir d’ara hi hauria un estalvi
considerable...” i en realitat ha de dir: “En el cas concret de l’electricitat, en aquest ple,
d’alguna manera vareu manifestar que a partir d’ara hi hauria un estalvi considerable...”
2/ DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’ECONOMIA I HISENDA, RÈGIM INTERN I
SEGURETAT:
2.1.- DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA DE DATA 1 DE DESEMBRE DE 2010:
ACORD:
És dóna compte del decret dictat en data 1 de desembre de 2010, següent:
“En data 16 d’abril de 2008 es va dictar Resolució de l’Alcaldia per la qual es nomenaven les tinentes i tinents
d’Alcalde.
Aquesta Alcaldia té la intenció de gaudir d’uns dies de vacances, des del dia 8 al 12 de desembre, ambdós
inclosos i, per tal de no deixar l’Alcaldia desatesa cal procedir a la delegació de les seves tasques pròpies en
aquest període relacionat.
La presidència del Patronat de la Ràdio municipal, segons els seus estatuts vigents, recau en l’Alcaldia.
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Per tot el que s’ha exposat anteriorment, i de conformitat amb les atribucions que em confereix l’article 21
de la Llei 7/1985 de bases de règim local legislació vigent en matèria de règim local, i l’article 53 del decret
legislatiu 2/2003 pel que s’aprova el text refós de la llei municipal de règim local de Catalunya, RESOLC:
Primer.- DELEGAR en el tercer Tinent d’Alcalde, Sr. Jaume Vivet i Soler, les tasques pròpies de l’Alcaldia
i de la presidència del Patronat de la Ràdio Municipal, des del dia 8 fins el 12 de desembre, ambdós inclosos.
Segon.- DONAR COMPTE de la present Resolució en la propera sessió que celebri el plenari municipal.
Tercer.- NOTIFICAR-LA a les persones interessades i PUBLICAR-LA al Butlletí Oficial de la
Província.”
VOTACIÓ:
La Corporació es dóna per assabentada del decret transcrit més amunt.
2.2.- APROVACIÓ DEL CALENDARI DE SESSIONS PER AL 2011:
ACORD:
Per acord del ple de l’ajuntament de data 20 de juny de 2007, es va aprovar la
periodicitat de les sessions ordinàries del ple de l’ajuntament i, per resolució de l’alcaldia
de data 16 d’abril de 2008, les de la Junta de Govern Local.
Tal com es disposa a l’acord esmentat, i vist el dictamen de la Comissió informativa
d’hisenda i plans estratègics de desenvolupament, règim interior i seguretat, el ple de
l’Ajuntament, per unanimitat dels seus membres, acorda:
Primer.- APROVAR el calendari de sessions per al 2011, d’acord amb els paràmetres i les
excepcions que es descriuen a continuació:
•

•
•

Sessió de la junta de govern local, amb caràcter general:
o Tots els dilluns, excepte els dos últims de cada mes, a les 7 de la tarda.
o Tots els penúltims dilluns de cada mes, a les 5 de la tarda.
o Les excepcions que consten al fitxer que s’adjunta.
Sessions de les comissions informatives:
o Tots els penúltims dilluns de cada mes, en els horaris habituals.
o Les excepcions que consten al fitxer que s’adjunta
Sessions del ple de l’ajuntament:
o L’últim dilluns de cada mes, a les 8 del vespre, amb les excepcions que
consten al fitxer que s’adjunta.

El mes d’agost, com és habitual, no hi haurà sessions ordinàries
Segon.- DONAR la publicitat escaient al present acord.
VOTACIÓ:
S’aprova per unanimitat dels membres de la Corporació.
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2.3.- MODIFICACIÓ ACORDS PLENARIS CELEBRATS EN DATA DE 22 DE FEBRER DE 2010 I 27 DE
SETEMBRE DE 2010 REFERENTS A LA MODIFICACIÓ DE CONTRACTE SIGNAT EN DATA 1-101989 ENTRE L’AJUNTAMENT DE TORELLÓ I L’EMPRESA SOREA, S.A. PER A LA PRÒRROGA I
AMPLIACIÓ DEL CONTRACTE PER A LA GESTIÓ DEL SERVEI MUNICIPAL D’AIGUA POTABLE AL
MUNICIPI DE TORELLÓ:
ACORD:
Per la Resolució d'Alcaldia de data 1 de febrer de 2.010 es va acordar incoar
l’expedient per l’establiment del servei públic municipal de sanejament.
Atès que el servei públic esmentat és de competència municipal, d'acord amb el que
disposen l'article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases del règim local, l'article 63.3
del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
municipal i del règim local de Catalunya i el Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual
s’aprova el Reglament dels serveis públics de Catalunya.
Per acord del plenari municipal en sessió celebrada en data de 22 de febrer de 2010
va aprovar inicialment prendre en consideració l’establiment del servei públic
municipal de sanejament sobre la base de la memòria justificativa, el projecte
d’establiment i el projecte de reglament que consta a l’expedient. Així mateix, es va
acordar exposar al públic l’expedient a través d’edictes a publicar en el Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al
tauler d’edictes municipal.
Es va publicar edicte al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 54 Annex I de
data 4 de març de 2010, al DOGC núm. 5581 de data 5 de març de 2010 i al tauler
d’edicte de la Corporació, durant el termini de 30 dies, comptats entre els dies
6/3/2010 i 12/4/2010 sense que s’hagin presentat al.legacions al respecte.
El plec de clàusules administratives particulars que regeix el contracte que en data de 1
d’octubre de 1989 es va signar amb SOREA preveu en el seu article 1 que l’adjudicatari
de gestionar el servei municipal d’aigües podia prestar el servei de sanejament preveient
la possibilitat d’ampliació del servei al que fos adjudicatari del servei d’aigua, mitjançant
la prèvia definició d’aquestes funcions i el seu cost en el Reglament corresponent.
Per acord del plenari municipal en sessió celebrada en data de 22 de febrer de 2010
es va aprovar la modificació del contracte amb l’empresa SOREA per la gestió del
servei públic municipal d’aigua potable formalitzat en data de 1 d’octubre de 1989 ,
en el que es preveia, entre d’altres pactes, que d’acord al plec de condicions
administratives que regeixen el contracte formalitzat en data de 1 d’octubre de 1989
la forma de prestació del servei de sanejament es faria de forma indirecta a través de
lloguer i ho executaria directament SOREA que és l’empresa adjudicatària del servei
d’aigua per un termini de fins el dia 10 de novembre de 2038, termini que coincideix
amb el termini amb què s’ha ampliat el termini de vigència de la prestació del servei
d’aigua per part de SOREA.
Per acord del plenari municipal en sessió celebrada en data de 27 de setembre de 2010
es va aprovar definitivament l'establiment del servei públic municipal de sanejament
sobre la base de la memòria justificativa, el projecte d'establiment i el projecte de
reglament del servei, tal com consta a l’expedient, amb una previsió de cost de gestió de
96.802 € (IVA exclòs). Així mateix es va acordar aprovar la modificació del contracte
subscrit per l’Ajuntament de Torelló en data de 1 d’octubre de 1989 amb SAUR,
actualment SOREA, que preveu l’ampliació del termini del contracte per a la gestió del
servei municipal d’aigua potable al municipi de Torelló i ampliació per la prestació del
servei de sanejament.
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L’ACA finalment no ha pogut garantir el finançament que havia d’aportar per finançar
el projecte d’abastament d’aigua en alta al Voltreganès i Osona Nord i, per aquest
motiu, aquestes obres de moment no s’executaran.
Atès que no de moment no s’executaran les obres cal procedir a modificar els acords
adoptats en data de 22 de febrer i 27 de setembre de 2010 en el sentit que cal suspendre
la part de l’acord adoptat en relació a ampliar el termini del contracte subscrit amb
l’empesa SOREA S.A per un termini de 20 anys i aportació per part de l’empresa SOREA
de la quantia de 1.874.629,93 € que és la quantitat que havia d’aportar l’Ajuntament de
Torelló per finançar el projecte de l’Estació de tractament d’Aigües potables del
Voltreganès i Osona Nord i el Projecte de la construcció de la xarxa d’abastament
d’aigua potable. Així mateix, cal procedir a suspendre l’execució per part de Sorea a
fons perdut les actuacions proposades per a l’any 2010 per una quantia de 84.757,34 €
més unes altres addicionals fins a una quantia de 30.000€
Per tot l’exposat procedeix modificar els acords adoptats en data de 22 de febrer i 27 de
setembre de 2010.
D’acord amb l’esmentat i vist el dictamen de la Comissió informativa d’hisenda i plans
estratègics de desenvolupament, règim interior i seguretat, el ple de l’Ajuntament, per
unanimitat dels seus membres, acorda:
Primer.-Aprovar que el Servei de sanejament es començarà a prestar al municipi de
Torelló a partir del dia 1 de gener de 2011, d’acord a la memòria, projecte i Reglament
aprovats per l’ajuntament de Torelló en aquest acord.
Segon .- SUSPENDRE la part dels acords adoptats pel plenari municipal en sessions
celebrades en dates de 22 de febrer i 27 de setembre de 2010 en relació a la
modificació del contracte subscrit amb l’empresa SAUR, actual SOREA, en data de 1
d’octubre de 1989, en relació a la previsió d’ampliar el termini de vigència del contracte
per un termini de vint anys i a l’aportació per part de l’empresa SOREA de l’import que
pertocava a l’Ajuntament de Torelló per una quantia de 1.874.629,93 € per finançar el
projecte de l’Estació de tractament d’Aigües potables del Voltreganès i Osona Nord i el
Projecte de la construcció de la xarxa d’abastament d’aigua potable. Així mateix, es
deixa en suspens l’execució per part de Sorea a fons perdut les actuacions proposades
per a l’any 2010 per una quantia de 84.757,34 € més unes altres addicionals fins a una
quantia de 30.000€
La suspensió de la part d’aquests acords s’aprova pel termini d’un any. Transcorregut
aquest termini si encara no hi ha previsió de l’execució de les obres en un termini concret
es deixarà sense efecte la part d’aquests acords i, en cas contrari, es procedirà a
modificar el contracte amb l’empresa SOREA en aquest sentit.
Tercer.- APROVAR la modificació del contracte subscrit per l’Ajuntament de Torelló en
data de 1 d’octubre de 1989 amb SAUR, actualment SOREA, el text del qual és el que
consta al final del present acord.
Quart.- FACULTAR a l’Alcalde-President tan àmpliament com en dret sigui necessari per
signar la modificació del contracte a subscriure amb SOREA.
“MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE SIGNAT EN DATA DE 1-10-1989 I L’AJUNTAMENT
DE TORELLÓ PER A L'AMPLIACIÓ DEL CONTRACTE PER A LA GESTIÓ DEL SERVEI
MUNICIPAL D’AIGUA POTABLE AL MUNICIPI DE TORELLÓ
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A Torelló, a (…) de (…) de (…).
REUNITS
D’una part el Sr. Miquel Franch i Ferrés Alcalde-President de l’Ajuntament de Torelló, les circumstancies
personals del qual s’ometen per raó del càrrec, degudament assistit per la Secretària de la Corporació
d’aquesta Corporació, la Sra. Montserrat Freixa Costa, qui dóna fe d’aquest acte.
I d’altra part el Sr. Xavier Ventayol Carbonell, major d’edat, de nacionalitat espanyola, proveït de NIF
número 35.090.132-K, i amb domicili professional al carrer c/ Agustí Coll, 32-34, 2n, Pol. Ind. Els Trullols, de
Manresa, CP 08243.
ACTUEN
El Sr. Alcalde en nom i representació de l’Ajuntament de Torelló, degudament facultat per acord plenari de
data __ de _______ de ________ .
El Sr. Xavier Ventayol Carbonell, amb facultats suficients per aquest acte, segons apoderament que així
consta en escriptura pública atorgada el 3 d’agost de 2004 davant el Notari de Barcelona, el Sr. Francisco
Armas Omedes, amb el protocol número 2485, en nom i representació de SOREA, SOCIEDAD
REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS, S.A (en endavant SOREA), domiciliada a Barcelona,
Avinguda Diagonal número 211, degudament inscrita al Registre Mercantil de Barcelona i amb CIF número
A-08146367.
Ambdues parts, tot reconeixent-se capacitat legal suficient per a contractar i perquè així en resti constància
en aquest conveni, posen de manifest els següents:
ANTECEDENTS
I.- Que l’Ajuntament de Torelló va adjudicar a l’empresa SAUR, SOCIEDAD DE ABASTECIMIENTOS
URBANOS Y RURALES, S.A. (en endavant SAUR) el concurs per a la contractació de l’arrendament dels
serveis per a la gestió del Servei Municipal d’aigua potable, en base al Plec de Condicions EconómicoAdministratives (Plec de Condicions) aprovat a l’efecte en sessió plenària de 1 d’abril de 1989, atorgant-se el
corresponent contracte administratiu en data 1 d’octubre de 1989.
II.- Que la durada d’aquest contracte es va establir per un període de 10 anys, prorrogable tàcitament per
iguals períodes fins al màxim legal permès.
III.- Que amb data 30 de juny de 1997 la Junta General de SAUR reunida en sessió ordinària va acordar
l'absorció de la també mercantil SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS, S.A. (en
endavant SOREA), alhora que en la mateixa sessió s’acordava adoptar la denominació de la societat
absorbida.
IV.- Que el Ple de l’Ajuntament de Torelló de 28 de maig de 1998 va acordar la pròrroga del contracte
administratiu de 1 d’octubre de 1989 per un període de 20 anys fins el 10 de novembre de 2018. En aquest
acord es va preveure que SOREA assumiria l’avançament econòmic de l’aportació municipal que
corresponia a l’Ajuntament de Torelló en el Projecte constructiu de la planta potabilitzadora d’aigües
domèstiques, que havia de treure a licitació el Consell Comarcal d’Osona, en què es preveia una aportació
de l’Ajuntament de Torelló de 125 milions de pessetes, obres que encara a dia d’avui no s’han dut a terme.
No obstant, SOREA ha executat obres en la xarxa de distribució d’aigua per un import de 176.255,65 Euros,
inversió que actualment està amortitzant a través de la quota d’inversió que s’aplica en el rebut de la taxa de
subministrament d’aigua.
V.- Que per a l’any 2010 el Consell Comarcal d’Osona tenia previst dur a terme el Projecte de l’Estació de
Tractament d’Aigües potables del Voltraganès i Osona Nord, amb un pressupost de 4.654.943, 62 Euros
més IVA, i el Projecte de la Construcció de la xarxa d’abastament d’aigua potable en alta del Voltraganès i
Osona Nord, amb un pressupost de 3.882.782,58 Euros més IVA, resultant un total de 8.537.726,20 Euros,

6

més l’IVA corresponent, projectes que han estat aprovats definitivament pel Ple del Consell Comarcal
d’Osona el dia 25 de març de 2010.
L’Ajuntament de Torelló havia de participar en el Projecte de la Construcció de la xarxa d’abastament
d’aigua potable en alta del Voltreganès i Osona Nord assumint el cost de 1.874.629,93 Euros. Atès l’import
de la inversió descrita, així com l’impacte que l’execució d’aquesta té en el pressupost municipal,
l’Ajuntament de Torelló va requerir a SOREA perquè assumís directament el seu finançament tot
recuperant-la durant la vigència del contracte de gestió del Servei, tot en desenvolupament del previst a
l’Article 30 del Plec de Condicions.
VI.- Que en l’actualitat SOREA està duent a terme, a fi de donar un millor servei als abonats, la implantació
del projecte de telelectura, el que permetrà tenir un millor control del rendiment de les xarxes, repercutint
aquest cost a les tarifes del Servei.
VII.- Que en base al previst a l’Article 1 del Plec de Condicions, l’Ajuntament de Torelló proposa a
l’empresa SOREA que gestioni el servei municipal de clavegueram, a fi de poder completar així el
denominat cicle integral de l’aigua.
VIII.- Que l’Ajuntament de Torelló en sessió celebrada en data de 27 de setembre de 2010 va aprovar
definitivament l’establiment del servei de clavegueram i va aprovar la memòria, el projecte i el Reglament
regulador del servei. En el projecte d’establiment del servei es preveu expressament que l’empresa SOREA
presti el servei de sanejament indirectament a través de lloguer per aplicació de l’article 1 dels plecs de
clàusules administratives particulars que van regir la licitació per la prestació del servei de subministrament
d’aigua potable a través de lloguer.
IX.- Que de conformitat amb l’article 127.1 i 127.2.a) del Reglament dels Serveis de les Corporacions Locals
(RSCL), i atenent als preceptes contractuals recollits així com l’interès públic que concorre en l’execució de
les inversions abans descrites, el Ple de l’Ajuntament de Torelló va acordar en sessió celebrada el dia 22 de
febrer de 2010 prorrogar el contracte de 1 d'octubre de 1989 per a la gestió del servei municipal d’aigua
potable per un termini de 20 anys a comptar des de la data actual de venciment, és a dir, fins el 10 de
novembre de 2038, per tal de garantir així la recuperació íntegra de les inversions del Servei requerides a
SOREA, i ampliar l’objecte del contracte a la gestió del Servei municipal de clavegueram.
X.- Que per acord del plenari municipal en sessió celebrada en data de 27 de setembre de 2010 es va
aprovar definitivament l’establiment del servei de sanejament i es va preveure la seva prestació
indirectament a través de lloguer per part de l’empresa SOREA preveient l’inici de la prestació del servei a
partir del dia 1 de gener de 2011 i durant el termini de durada del contracte.
XI.- Per acord del plenari municipal en sessió celebrada en data de 27 de desembre de 2010 es va acordar
SUSPENDRE la part dels acords adoptats pel plenari municipal en sessions celebrades en dates de 22 de
febrer i 27 de setembre de 2010 en relació a la modificació del contracte subscrit amb l’empresa SAUR,
actual SOREA, en data de 1 d’octubre de 1989, en relació a la previsió d’ampliar el termini de vigència del
contracte per un termini de vint anys i a l’aportació per part de l’empresa SOREA de l’import que
pertocava a l’Ajuntament de Torelló per una quantia de 1.874.629,93 € per finançar el projecte de l’Estació
de tractament d’Aigües potables del Voltreganès i Osona Nord i el Projecte de la construcció de la xarxa
d’abastament d’aigua potable. Així mateix, es deixa en suspens l’execució per part de Sorea a fons perdut les
actuacions proposades per a l’any 2010 per una quantia de 84.757,34 € més unes altres addicionals fins a
una quantia de 30.000€
La suspensió de la part d’aquests acords s’aprova pel termini d’un any. Transcorregut aquest termini si
encara no hi ha previsió de l’execució de les obres en un termini concret es deixarà sense efecte la part
d’aquests acords i, en cas contrari, es procedirà a modificar el contracte amb l’empresa SOREA en aquest
sentit.
Per tot l’anterior, les parts de mutu acord convenen modificar l’actual contracte per a la gestió del Servei
Municipal d’aigua potable de Torelló, per tal d’ampliar el seu objecte a la gestió del clavegueram municipal,
en els termes i condicions reflectits en la memòria, projecte i Reglament d’establiment del servei de
sanejament que s’adjunta al present conveni com a Annex núm. 1, i d’acord amb els següents:
PACTES
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PRIMER - OBJECTE DEL CONVENI.
És objecte del present conveni la modificació del contracte de gestió del servei municipal d’aigua potable,
subscrit per l’Ajuntament de Torelló i SOREA en data 1 d’octubre de 1989, per tal d’ampliar l’objecte del
contracte a la prestació del servei de sanejament.
D’acord amb l’establert a la Clàusula 1 del Plec de Condicions, i en desenvolupament d’allò previst en la
legislació vigent en quant a la gestió unificada dels Serveis que componen el cicle integral de l’aigua, les parts
acorden ampliar l’objecte de l’actual contracte per a la gestió del Servei Municipal d’aigua potable al Servei
de clavegueram, la gestió del qual se subjectarà, en tot el que no estigui previst en el present conveni i no
s’hi oposi, als termes i condicions que es recullen en la memòria, en el projecte i en el Reglament regulador
del servei de sanejament que s’adjunten en l’Annex núm. 1.
SEGON.- DURADA DEL CONTRACTE
La durada del contracte signat en data de 1 d’octubre de 1989 per a la gestió del Servei Municipal d’aigua
potable de Torelló finalitza el dia 10 de novembre de 2018.
Es fa constar de manera expressa que atès que l’ampliació de l’objecte del contracte per a la gestió del
Servei Municipal d’aigua potable de Torelló, a la gestió del Servei Municipal de clavegueram prové d’aquell
primer, i s’hi relaciona al mateix per tal de facilitar el tancament del denominat cicle integral de l’aigua al
municipi de Torelló, la gestió del clavegueram tindrà la mateixa durada que el contracte per a la gestió del
Servei Municipal d’aigua potable.
TERCER.- IMPLANTACIÓ DEL PROJECTE DE TELELECTURA
SOREA, a fi de donar un millor servei als abonats, està implantant el projecte de telelectura, el que permetrà
tenir un millor control del rendiment de les xarxes, repercutint aquest cost a les tarifes del Servei.
S’estableixen els següents preus de conservació de comptadors a aplicar a partir de l’1 de gener de 2010:
Conservació de comptadors:
Fins a 13 mm: 1,00 €/abonat/mes
De 15 i 20 mm: 1,34 €/abonat/mes
De 30 mm: 2,02 €/abonat/mes
+ de 30 mm: 3,42 €/abonat/mes
QUART.- RETRIBUCIÓ A PERCEBRE PER SOREA PER LA GESTIÓ DEL SERVEI
MUNICIPAL DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE
La retribució de SOREA per a la gestió del Servei Municipal de subministrament d’aigua potable ve
determinada per la fórmula paramètrica que estableix l’Article 29 del Plec de Condicions, establerta d’acord
amb les despeses del servei amb valors de 4 de maig de 1987 segons l'última revisió de la retribució de
gener de 2008.
Les parts fan constar expressament, que d’acord amb el que preveuen els articles 28 i 30 del Plec de
Condicions, que no es procedirà a la revisió de la retribució fins que es construeix i es posi en funcionament
la Planta de Tractament d’Osona Nord tenint en compte l’estudi aportat per SOREA en data 2 de
novembre de 2009 (Entrada Reg. Ajuntament núm. 6847), el qual s’adjunta al present conveni com Annex
núm. 2.
La revisió de la retribució per als anys 2010 i 2011, i fins que no es posi en funcionament la Planta de
Tractament d’Osona Nord, es durà a terme mitjançant la fórmula actualment vigent que es regula a l’Article
29 del Plec de Condicions.
CINQUÈ.- GESTIÓ DEL SERVEI MUNICIPAL DE CLAVEGUERAM
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A partir del dia 1 de gener de 2011, un cop s’hagi signat la present modificació de contracte, la mercantil
SOREA iniciarà la gestió del Servei Municipal de clavegueram d’acord amb els termes establerts en el
present conveni i, en els documents que s’adjunten en l’Annex núm. 1.
SISÈ.- ÚS I GAUDIMENT DE LES INSTAL·LACIONS DEL SERVEI DE CLAVEGUERAM
Per a la prestació del Servei de clavegueram l’Ajuntament posa a disposició de SOREA totes aquelles
instal·lacions, presents i futures, que conformin el clavegueram municipal, alhora que li atorga el dret a
ocupar la via pública per a la realització de totes aquelles actuacions que siguin necessàries per a un adequat
funcionament del Servei, estant exempt el contractista dels tributs que poguessin reportar-se en concepte
d’ocupació del sòl o del subsòl, obertura de rases i similars.
S’adjunta com Annex núm. 3, plànol de les instal·lacions que integren la xarxa municipal de clavegueram
de Torelló.
SETÈ.- RETRIBUCIÓ A PERCEBRE PER SOREA PER LA GESTIÓ DEL SERVEI MUNICIPAL
DE CLAVEGUERAM
D’acord amb les despeses del Servei previstes en el projecte d’establiment del servei de l’Annex núm. 2,
SOREA percebrà per la prestació del Servei de Clavegueram una retribució de 96.802 Euros anuals (IVA
exclòs), que es facturarà de forma trimestral.
Aquesta retribució es revisarà anualment amb el 85 % de l’increment de l’Índex de Preus al Consum de
Catalunya, de conformitat amb el que preveu l’article 78 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes
del Sector Públic, i d’acord amb l’increment percentual dels quilometres de la xarxa.
VUITÈ.- OFICINES DE SOREA
SOREA adequarà unes noves oficines en el local propietat de l’Ajuntament de Torelló i situat al C/ Baixada
de l’Arxiu baixos 1-3. SOREA abonarà a l’Ajuntament una renda mensual de 7,5 Euros/m², que es revisarà
anualment segons l’Índex de Preus al Consum de Catalunya. Aquesta renda anirà a compte de les inversions
realitzades per SOREA en funció del cost real de les obres executades en el local. Es formalitzarà un
contracte de lloguer entre l’Ajuntament de Torelló i SOREA en el que es regularà el lloguer del local situat
al C/ Baixada de l’Arxiu baixos 1-3 de Torelló on s’ubicaran les Oficines de SOREA destinades a l’Atenció
Ciutadana per prestar el Servei de subministrament d’aigua potable i sanejament, d’acord a les condicions
fixades en el present contracte.
NOVÈ.- COL·LABORACIÓ DE SOREA EN LA DIVULGACIÓ INFORMATIVA SOBRE EL
CICLE INTEGRAL DE L’AIGUA AL MUNICIPI
SOREA col·laborarà en la divulgació de la Cultura de l’Aigua a les escoles del Municipi de Torelló, a través
de visites anuals a les instal·lacions del Servei així com al Museu de les Aigües de la Fundació Agbar.
SOREA col·laborarà amb l’Ajuntament de Torelló en les divulgacions que aquesta Corporació vulgui
realitzar mitjançant el rebut de l’aigua.
DESÈ.- DRET SUPLETORI
Les parts declaren plenament aplicables, en tot allò que no estigui previst en el present conveni i que no
contradigui el mateix, el contracte per a la gestió del Servei Municipal d’aigua potable de Torelló, signat per
l’Ajuntament d’aquest municipi i SOREA el 1 d’octubre de 1989, així com el Plec de Condicions regulador
de dit Servei i aprovat en sessió plenària de 1 d’abril de 1989.
ONZÈ.- JURISDICCIÓ
Pel cas dels possibles litigis que del present conveni es poguessin derivar, les parts, de mutu acord,
estableixen com a competents els Jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa de la província de
Barcelona
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Conforme ambdues parts amb els Pactes precedents, els ratifiquen i s’hi sotmeten, i com a prova de
conformitat signen el present document per duplicat i amb un sòl efecte, en el lloc i data al principi indicats.
Miquel Franch i Ferrés
Alcalde-President

Xavier Ventayol Carbonell
En representació de Sorea
Davant meu
La secretària

VOTACIÓ:
S’aprova per unanimitat dels membres de la Corporació.
El Sr. Vivet s’absenta de la sessió, per ésser part afectada en l’acord.
2.4.- APROVACIÓ RELACIÓ INDIVIDUALITZADA I VALORADA DELS BÉNS A OCUPAR
TEMPORALMENT PER L’EXECUCIÓ DEL PROJECTE CONSTRUCTIU PER A LA DEFENSA DEL
MARGE ESQUERRE DEL RIU TER A LA ZONA INDUSTRIAL MATABOSCH-PONT DE CONANGLELL
ACORD:
RELACIÓ DE FETS:
1.Per acord del plenari municipal en sessió celebrada en data de 30 de juliol de 2010
es va resoldre el recurs de reposició interposat per 18 propietaris del Pla Parcial
Matabosch en data de 20 de març de 2009 , Registre d’entrada núm. 1871/2009, contra
l’acord del plenari municipal de data 27 d’octubre de 2008, d’aprovació definitiva del
projecte constructiu per a la defensa del marge esquerre del riu Ter a la zona industrial
Matabosch-Pont de Conanglell del terme municipal de Torelló.
En el mateix acord es va aprovar la modificació del Projecte constructiu per a la defensa
del marge esquerre del riu Ter a la zona industrial Matabosch-Pont de Conanglell, en el
sentit de suprimir el dic de protecció del pont de Conanglell i la previsió d’un dic
transversal de forma que l’espai del polígon quedi tancada, tal com consta en el
projecte entregat per l’ACA en data de 1 d’abril de 2010 sota el títol “Projecte modificat
núm. 1 del projecte constructiu per a la defensa del marge esquerre del riu Ter a la zona
industrial de Matabosch-Pont de Conanglell, a Torelló (Osona)” que ascendeix a una
quantia de 1.013.645,19 €. (IVA no inclòs). Aquesta modificació, és conseqüència de
l’estimació parcial de les al.legacions presentades pels veïns en data de 20-3-2009.
L’Annex 7 del projecte referent “Expropiacions, ocupacions temporals i serveis afectats”
queda substituït pel document redactat per l’empresa Colomer Rifà S.L que fa referència
a les afectacions temporals del projecte constructiu per la defensa del marge esquerre
del riu Ter a la zona industrial de Matabosch a Torelló al haver-se realitzat un topogràfic a
data de juliol de 2010 de les parcel.les afectades que es troben situades al costat del
marge del riu Ter.
FONAMENTS DE DRET:
PRIMER.- L’article 235.3 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text
refós d ela Llei municipal i del règim local de Catalunya, preveu que l’aprovació dels
projectes d’obres porta implícita la declaració d’utilitat pública i la necessitat d’ocupació
dels terrenys que hi són compresos.
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SEGON.- L’Article 108 de la Llei de 16 de desembre de 1954 d’expropiació forçosa preveu
que l’Administració podrà ocupar temporalment els terrenys propietat dels particulars que
siguin necessaris per l’execució de les obres.
La declaració d’utilitat pública porta com a conseqüència el dret a les ocupacions
temporals. La necessitat de les ocupacions serà objecte d’un procediment ajustat al
previst a l’article II del títol II, però la resolució de l’administració sobre la necessitat
d’ocupació, serà executiva, sense perjudici dels procediments posteriors per determinar
el just-i-preu.
De conformitat amb l’article 15 de la Llei d’expropiació forçosa de 16 de desembre de
1954, una vegada declarat l’interès social, l’Administració resoldrà sobre la necessitat
d’ocupar els béns que siguin estrictament indispensables per a l’expropiació.
Amb aquesta finalitat s’ha de formular una relació concreta i individualitzada, en la qual
es descriguin, en els aspectes material i jurídic, els béns a expropiar.
Si no s’hi formulen reclamacions, es considerarà aprovada definitivament la relació
concreta de béns, i començarà l’expedient expropiatori aprovant-se l’acord de
necessitat d’ocupació.
D’acord amb l’esmentat el Regidor d’Urbanisme, i vist el dictamen de la Comissió
informativa d’hisenda i plans estratègics de desenvolupament, règim interior i seguretat, el
ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels seus membres, acorda:
PRIMER.- DECLARAR la utilitat pública del projecte d’obra municipal ordinària Projecte
constructiu per a la defensa del marge esquerre del riu Ter a la zona industrial MataboschPont de Conanglell, així com la necessitat d’ocupació temporal dels béns i drets que
apareixen identificats en l’Annex redactat per l’empresa Colomer Rifà S.L que fa
referència a les afectacions temporals del projecte constructiu per la defensa del marge
esquerre del riu Ter a la zona industrial de Matabosch a Torelló al haver-se realitzat un
topogràfic a data de juliol de 2010 de les parcel.les afectades que es troben situades al
costat del marge del riu Ter. Aquest projecte és la tercera fase de les obres d’urbanització
del Pla Parcial Matabosch.
SEGON.-. APROVAR, inicialment, la relació individualitzada i valorada dels béns a ocupar
temporalment, que s’adjunta com a annex al present acord, que són necessaris per
executar el projecte constructiu per a la defensa del marge esquerre del riu Ter a la zona
industrial Matabosch-Pont de Conanglell del terme municipal de Torelló. AUTORITZAR la
despesa per una quantia de 7.388,63 € amb càrrec a la partida 301 459 6090000 del
vigent Pressupost municipal.
TERCER.- SOTMETRE l’esmentada relació a informació pública, per un termini de 15 dies
hàbils, mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la Província,
en un dels diaris de més difusió i al tauler d’edictes de l’Ajuntament, a l’efecte que es
puguin presentar al·legacions sobre la procedència de l’ocupació temporal dels béns i
drets o sobre el seu estat material o legal, com també a efectes de l’aportació de dades
que permetin la rectificació de possibles errors.
QUART.-. NOTIFICAR individualment aquests acords als interessats que consten a la
relació de béns i drets, fent-los alhora els oferiments i advertiments que es
desprenen dels articles 19 de la Llei d’expropiació forçosa i 18 del seu Reglament,
relatius a la possibilitat d’aportar les dades necessàries per rectificar possibles
errors, o oposar-se, per raons de fons o forma, a la necessitat d’ocupació dels béns
afectats per l’expropiació.
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Així mateix, s’indica als interessats que, dins el termini de 15 dies hàbils des de la recepció
de les oportunes notificacions, hauran d’acreditar davant d’aquest Ajuntament la
titularitat dels béns o drets (amb la presentació del títol oportú o d’una còpia
autenticada), com també la referència cadastral dels immobles corresponents,
mitjançant l’aportació de l’últim rebut de l’import sobre béns immobles.
CINQUÈ.- NOTIFICAR el present acord als Serveis Territorials i a la intervenció municipal, pel
seu coneixement i efectes oportuns.
VOTACIÓ:
S’aprova per unanimitat dels membres 16 membres presents de la Corporació.
2.5.- APROVACIÓ EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE LES OBRES CORRESPONENTS AL
PROJECTE CONSTRUCTIU PER A LA DEFENSA DEL MARGE ESQUERRE DEL RIU TER A LA ZONA
INDUSTRIAL MATABOSCH-PONT DE CONANGLELL.
ACORD:
Atès que amb data de 2 de desembre de 2010 per part del Cap dels Serveis Tècnics
Municipals, amb el vistiplau dels regidors d’urbanisme, han informat i proposat la
necessitat de realitzar la contractació de l’obra corresponent al Projecte constructiu per a
la defensa del marge esquerre del riu Ter a la zona industrial de Matabosch-Pont de
Conanglell.
Atès que donada la característica de l’obra que es pretén realitzar es considera com a
procediment més adequat el procediment obert, oferta econòmicament més
avantatjosa, utilitzant diversos criteris d’adjudicació.
Vist l’informe d'Intervenció sobre el percentatge que suposa la contractació en relació
amb els recursos ordinaris del pressupost vigent i al finançament de les obres.
Vist l’Informe de Secretaria sobre la legislació aplicable, el procediment a seguir i
l'òrgan competent per a aprovar i adjudicar el contracte.
Atès que amb data de 16 de desembre per resolució de l’alcaldia s’aprovà iniciar
l’expedient per a la contractació referenciada motivant la necessitat i idoneïtat de la
contractació proposta.
Atès que s’han redactat i s’han incorporat a l’expedient els plecs de clàusules
administratives particulars i de prescripcions tècniques que han de regir l’adjudicació
del contracte.
Examinada la documentació que l'acompanya, i de conformitat amb allò establert a
l’article 94 i a la Disposició Addicional Segona de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de
Contractes del Sector Públic.
A proposta del regidor d’Urbanisme, i vist el dictamen de la Comissió informativa
d’hisenda i plans estratègics de desenvolupament, règim interior i seguretat, el ple de
l’Ajuntament, per unanimitat dels seus membres, acorda:
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Primer.- Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert, oferta
econòmicament més avantatjosa utilitzant diversos criteris d’adjudicació, per a la
contractació de les obres corresponents al Projecte constructiu per a la defensa del
marge esquerre del riu Ter a la zona industrial de Matabosch-Pont de Conanglell.
Segon.- Autoritzar la despesa per import d'un milió cent noranta-sis mil cent–un euros
amb trenta-dos cèntims (1.196.101,32 €), desglossat en un valor estimat de contracte
d'un milió tretze mil sis-cents quaranta-cinc mil euros amb dinou cèntims de base
imposable (1.013.645,19 €) i cent vuitanta-dos mil quatre-cents cinquanta-sis mil euros
amb tretze cèntims (182.456,13 €) de l’Impost sobre el Valor Afegit, amb càrrec a
l’operació núm. 220100017522 de la partida 301 459 609000 (Projecte 2010-2-301-08-1)
del pressupost de despeses vigent.
Tercer.- Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars i de Prescripcions
Tècniques que regiran el contracte d’obres corresponents al “Projecte constructiu per a la
defensa del marge esquerre del riu Ter a la zona industrial de Matabosch-Pont de
Conanglell ”.
Quart.- Aprovar l’obertura del procediment d’adjudicació mitjançant procediment
obert, oferta econòmicament més avantatjosa utilitzant diversos criteris d’adjudicació
a través d’edictes que es publicaran en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i
en el Perfil del Contractant, per tal que durant el termini de vint-i-sis dies naturals els
interessats puguin presentar les proposicions que estimin pertinents.
Cinquè.- Nomenar responsable del contracte amb les funcions previstes a l’article 41 de
la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic, al senyor Melcior
Manubens i Hom, Cap dels serveis Territorials de l’Ajuntament de Torelló.
Sisè.- Notificar el present acord al departament d’Intervenció I
territorials pel seu coneixement i efectes oportuns.

al Cap dels serveis

VOTACIÓ:
S’aprova per unanimitat dels 16 membres assistents de la Corporació.
Un cop debatuts i aprovats els acords 2.5 i 2.6 el Sr. Jaume Vivet es reincorpora a la
sessió.
2.6.- APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT DE TORELLÓ, EXP.
NÚM. 29/2010, PER TRANSFERÈNCIES DE CRÈDITS.
ACORD:
Expedient número 29/2010, referent a la modificació de crèdits del pressupost de
despeses mitjançant transferències de crèdits.
ANTECEDENTS
1. Pel Decret de l’Alcaldia de data 16 de desembre 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
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modificació de crèdit per mitjà de transferències de crèdit amb subjecció a les
disposicions vigents.
3. S'han examinat els crèdits del pressupost esmentat que es poden reduir sense
pertorbació del servei, i s’ha proposat la modificació de crèdit mitjançant:
Consignació de despeses amb crèdits en baixa
Partida inicial

Nom

Consignació
inicial

Proposta de
baixa

Consignació
definitiva

101-3346250000

Mobiliari i estris
cultura

8.000,00 €

3.685,50 €

4.314,50 €

101-3356330000

Maquinària i
instal·lacions del
teatre

1.500,00 €

188,28 €

1.311,72 €

108-3216250000

Mobiliari i estris
ensenyament
preescolar i
primària

93.000,00 €

131,51 €

92.868,49 €

108-3216320000

Millora edificis i
instal·lacions
ensenyament
preescolar i
primària

13.600,00 €

919,57 €

12.680,43 €

204-1796100000

Pla d’intervenció en
entorns a protegir

16.000,00 €

1.294,29 €

14.705,71€

204-4336250000

Mobiliari i estris
desenvolupament
empresarial

6.000,00 €

5.665,13 €

334,87 €

207-3377100000

Transferències de
capital Patronat de
la Ràdio Municipal

6.200,00 €

5.605,59 €

594,41 €

301-1516270000

Redacció projectes
urbanístics

43.800,01 €

2.338,06 €

41.461,95 €

301-9206320000

Adequació
diferents edificis
municipals

91.052,51 €

48.972,01 €

42.080,50 €

306-1336090001

Senyalització
semafòrica,
geogràfica i
mobilitat

9.000,00 €

3.257,99 €

5.742,01 €

306-1646190000

Millores cementiri
municipal

6.000,00 €

5.856,50 €

143,50 €

306-1716190000

Adequació parcs i
jardins municipals

15.000,00 €

6.688,56 €

8.311,44 €

306-4316320000

Millores
instal·lacions
mercat municipal

6.000,00 €

194.40 €

5.805,60 €

306-4596090000

Infraestructures i
equipaments

100.000,00 €

16.399,70 €

83.600,30 €
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Total baixes de crèdits: ...............................................

101.197,09 €

Consignació de despeses amb crèdits en alta
Partida inicial

Nom

Consignació
inicial

Proposta d’alta

Consignació
definitiva

208-9206250000

Mobiliari i estris
administració
general

8.500,00 €

6.119,09 €

14.619,09 €

208-9206260000

Equips per a
processos
d’informació.
Administració
general

26.500,00 €

10.300,00 €

36.800,00 €

301-1556190000

Rehabilitació Plaça
Nova

1.050.000,00 €

84.778,00 €

1.134.778,00 €

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

101.197,09 €

3. La secretaria i la intervenció han emès els informes favorables.
FONAMENTS DE DRET
1. Les transferències proposades afecten diferents grups de funció i no afecten els crèdits
ampliables ni els crèdits extraordinaris atorgats en l’exercici.
2. Les partides que es proposa minorar no 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, i vist el dictamen de la Comissió informativa d’hisenda i plans estratègics de
desenvolupament, règim interior i seguretat, el ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta
del nombre legal de membres de la Corproació, acorda:
1. Aprovar l’expedient de modificació de crèdit 29/2010 per mitjà de transferències de
crèdit i exposar-lo al públic durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils,
mitjançant un edicte al tauler d'anuncis i al Butlletí Oficial de la Província.
2. En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm i es transferiran els crèdits
de les partides que s'han indicat.
INTERVENCIONS:
SRA. MONTSE AYATS: Nosaltres, des d’Iniciativa Ciutadans del Ges, no podem donar
suport a una modificació de pressupost que elimina diverses partides del pressupost
ordinari per destinar-les, en gran part, a la plaça Nova i, a sobre, tal com se’ns va dir a la
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Comissió d’Hisenda de la setmana passada, s’ha de fer, perquè hi va haver un error de
comptabilització, doncs algú es va oblidar de comptabilitzar 84.778 euros que
corresponen a la direcció d’obra i altres despeses de la plaça.
Pel que fa a les obres de la plaça, i aprofitant aquesta modificació, des del nostre grup
ens hem anat abstenint en les modificacions que s’han anat fent, perquè consideràvem
que després de més de dotze anys de no haver-hi fet cap obra i tenint en compte que
la plaça que anem a construir hauria de servir per 50 anys, no havíem de fer, al nostre
parer, marxa enrere en el projecte inicial i no podíem continuar convertint el nostre
poble en una mola gris i, alhora tampoc ens semblava bé –com ja vàrem manifestarque s’hagués menyspreat la participació ciutadana que es va fer en el primer projecte.
Veient, però, que a més no s’estan fent bé les coses i que ara estem parlant d’ampliar
partides i no sabem si hi ha algun altre problema, el que hauríem d’haver fet,
probablement hauria estat votar en contra; en tot cas, si que votarem en contra de la
modificació del pressupost d’avui.
SR. JORDI CASALS: Nosaltres, en la línia similar de la portaveu d’Iniciativa ciutadans del
Ges, excepte en la part final de la visió que tenen del projecte de la plaça Nova,
nosaltres no estem d’acord en el projecte actual i aquesta modificació a l’alça de
gairebé 85.000 € dels 101.000 en total de la modificació, és a dir, 85.000 euros més en el
projecte de la plaça Nova, que ja puja més d’un milió d’euros i encara hi afegim més,
nosaltres no donarem suport a aquest punt i tampoc en el següent punt que també té
relació amb aquest projecte.
SR. MIQUEL FRANCH: Abans d’entrar en la votació, cal clarificar un tema: sembla que hi
hagi un desfasament en el projecte de la plaça Nova; expliquem-ho!: en tota obra, sigui
pública o no, hi ha una direcció d’obra, temes de seguretat, ... això no és que sigui una
desviació en el projecte, si no que es tracta dels costos de direcció d’obra, execució,
estudi de seguretat i salut, ... totes les obres tenen uns costos afegits.
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 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

2.7.- MODIFICACIÓ DEL DESTÍ DE PART DEL CRÈDIT D’INVERSIONS CONCERTAT AMB UNNIM
(CAIXA D’ESTALVIS DE MANLLEU), APROVAT PEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL 28 DE JUNY DE
2010.
ACORD:
1. Per acord del Ple del 28 de juny de 2010 es va aprovar la concertació d’una operació
de crèdit, en la modalitat de préstec a llarg termini, amb l’entitat d’estalvis Unnim (Caixa
d’Estalvis de Manlleu), per import de 1.268.077,87 € €, per finançar una part de les
inversions incloses en el pressupost de l’any 2010, que hi constaven relacionades.
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2. El dia 17 d’agost de 2010 es va procedir a l’acta de signatura del contracte de préstec
amb l’entitat d’estalvis Unnim.
3. Per acord del Ple del 29 de novembre de 2010 es va aprovar el canvi del destí d’una
part del crèdit per import de 67.695,66 €.
4. A proposta de l’alcaldia i per acord del Ple de l’Ajuntament del dia 27 de desembre de
2010 es va aprovar inicialment la modificació de pressupost núm. 29/2010 que inclou un
canvi en la consignació de diverses partides d’inversions per unes altres, més urgents i
necessàries.
FONAMENTS DE DRET
1. D’acord amb l’article 49 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 36.2 del RD
500/90, de desenvolupament de la Llei, en cas de modificació del pressupost per crèdit
extraordinari i suplement de crèdit, les despeses d’inversió es poden finançar amb
operacions de crèdit.
2. L’Ajuntament de Torelló té aprovat el pressupost de l’exercici corrent.
Per tot això, el regidor d’hisenda i plans estratègics de desenvolupament, i vist el
dictamen de la Comissió informativa d’hisenda i plans estratègics de desenvolupament,
règim interior i seguretat, el ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta del nombre legal
de membres de la Corporació, acorda:
1. Desafectar l’import de 16.399,70 € del préstec concertat amb l’entitat d’estalvis Unnim
el 17 d’agost de 2010, segons contracte núm. 0150.52520.44416.5, de les obres d’inversió
següents:
Partida

Concepte

306-459-6090000

Import

Infraestructures i equipaments

16.399,70 €

2. Afectar l’import especificat en el punt primer d’aquesta resolució a les inversions
següents:
Partida

Concepte

301-155-6190000

Rehabilitació Plaça Nova

Import
16.399,70 €

3. Comunicar aquest acord Unnim i a la tresoreria municipal.
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 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
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2.8.- APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT I DELS SEUS OOAA
DEPENDENTS, PER AL 2011
ACORD:
Vist que l’Alcalde de l’Ajuntament ha elaborat el pressupost per a l’exercici 2011.
Vist que la interventora habilitada i la secretària accidental de l’Ajuntament han emès els
informes que figuren a l’expedient.
Vist que el pressupost conté la documentació i els annexos previstos al Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals.
Vist que en la tramitació dels pressupostos s’han seguit els requisits exigits per la legislació
vigent, i els pressupostos dels organismes i empresa que l’integren els han proposat
prèviament els òrgans competents, conformement als seus estatus o al document
fundacional.
Vist que la tramitació i aprovació del pressupost s’ha de fer de conformitat amb els
articles 162 i 171 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals; els articles 2 a 23 del RD 500/90 i els
articles 3, 19 i 22 d ela Llei 18/2001, de 12 de desembre, general d’estabilitat
pressupostària, l’Alcalde, i vist el dictamen de la Comissió informativa d’hisenda i plans
estratègics de desenvolupament, règim interior i seguretat, el ple de l’Ajuntament, per
majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, acorda:
Primer.- APROVAR el pressupost general per a l’exercici 2011, el qual, resumit per capítols i
per a cadascun dels corresponents organismes, és el següent:
Pressupost de
l’entitat

Pressupost
del Patronat
Municipal
del Teatre
Cirvianum

Pressupost
del
Patronat
de la
Ràdio
Municipal
de Torelló

5.749.936,82

0,00

0,00

5.749.936,82

273.849,93

0,00

0,00

273.849,93

3. Taxes i altres ingressos

2.213.738,36

70.006,00

10.000,00

2.293.744,36

4.
corrents

3.817.043,82

194.300,00

123.531,50

3.871.743,82

38.289,97

7.000,00

1,00

45.290,97

0,00

0,00

0,00

INGRESSOS

Estat de
consolidació

A) OPERACIONS
CORRENTS
1. Impostos directes
2. Impostos indirectes
Transferències

5. Ingressos patrimonials
B) OPERACIONS DE
CAPITAL
6. Alienació d’inversions

0,00
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reals

0,00

6.200,00

211.271,95

0,00

0,00

0,00

754.581,32

0,00

0,00

754.581,32

13.058.712,17

271.306,00

139.732,50

13.200.419,17

Pressupost
del Patronat
Municipal
del Teatre
Cirvianum

Pressupost
del
Patronat
de la
Ràdio
Municipal
de Torelló

7. Transferències de
capital

211.271,95

8. Actius financers
9. Passius financers
INGRESSOS TOTALS

0,00

Pressupost de
l’entitat

DESPESES

Estat de
consolidació

A) OPERACIONS
CORRENTS
1. Despeses de personal

5.037.826,95

0,00

116.613,60

5.154.440,55

2. Despeses en béns
corrents i serveis

4.577.776,88

266.790,72

16.568,90

4.861.136,50

265.218,09

1.795,00

350,00

267.363,09

1.294.196,06

2.720,28

0,00

1.033.784,84

963.653,27

0,00

6.200,00

969.853,27

18.200,00

0,00

0,00

12.000,00

700,00

0,00

0,00

700,00

901.140,92

0,00

0,00

901.140,92

13.058.712,17

271.306,00

139.732,50

13.200.419,17

3. Despeses financeres
4.
corrents

Transferències

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

Segon.- Es compleix l’establert a la Llei 18/2001, de 12 de desembre, general d’estabilitat
pressupostària,
Tercer.- APROVAR la plantilla de personal que es detalla a continuació:
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PLANTILLA DE PERSONAL DE L’AJUNTAMENT DE TORELLÓ

Habilitació de Caràcter
Nacional

Intervenció

-

Administració General

Tècnica
Gestió
Administrativa
Auxiliar
Subalterna

-

-

Diplomada
Auxiliar

Comeses
especials

Administració Especial
Serveis
Especials

1

0

A1

1

1

-

A1
A2
C1
C2
E

1
1
18
0
0

1
0
0

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

A1

1

0

A2

3

1

C1

1

0

A1

1

0

A2
C1

0
1

0
0

C2

1

1

A2
C1
C1
C2
C2
C2

1
0
2
3
19
1

0
0
1
0
7
0

Interventor

Superior
Tècnica

A1

CATEGORIA
Secretari

Policia
Local

Personal
d’Oficis

Vacants

A2
A2
C2
C1
A2
A2
A2
A2

3
2
2
1
1
1
1
2

1
1
0
0
1
0
0
1

Amortiz.

Places

Denominació de la plaça
Treballador/a Social
Educador/a Social
Treballador/a familiar
Educador/a de carrer
Tècnic en diversitat i ciutadania
Tècnic en economia i desenvolupament local
Tècnic/a d'educació
Tècnic/a de cultura

Grup

2. Personal laboral de caràcter permanent o fix

Amortitz.

CLASSE
-

Vacants

SUBESCALA
Secretaria

Places

ESCALA

Grup

1. Personal funcionari

1
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1

Places

Vacants

C2

1

0

C1
C2
C1
C1
E

1
1
1
3
4

1
0
1
0
0

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

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

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

Vacants

C2
A2
A2
A2

4
1
1
1

4
0
0
0

E
E

2
1

2
1

Amortitz.

Places

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

Grup

3. Personal laboral de caràcter no permanent

0

PLANTILLA DEL PATRONAT MUNICIPAL DE RÀDIO

Amortitz.

1

Vacants

A

Places

Denominació de la plaça
Assessor d’organització i
projectes

Grup

4. Personal eventual

Amortiz.

Grup

Denominació de la plaça
Animador/a joventut (lloc a extingir grup C2 i passa a
C1)
Coordinador/a d’infància i joventut
Responsable punt d’informació
Responsable comunicació i informació
Auxiliar de biblioteca
Ajudant de neteja de les dependències municipals (1
parcial)
Encarregat manteniment instal·lacions educatives
Porter-conserge instal.lacions educatives
Encarregat manteniment instal·lacions esportives
Coordinador de pavelló
Tècnic d’esports
Conserge-neteja instal.lacions esportives
Encarregat/da d’obres
Oficial de 1 a
Oficial de 2 a
Tècnic/a d’ocupació
Tècnic/a d’empresa
Tècnic/a de promoció econòmica
Tècnic de formació pel treball
Agent socioeducatiu
Auxiliar Administratiu/iva
Coordinador/a del PTT

1
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Places

Vacants

C1
C1

1
2

1
2

Places

Vacants

C1

2

1

Amortitz.

Grup

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

Grup

1. Personal laboral de caràcter permanent o fix

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

Amortitz.

2. Personal laboral de caràcter no permanent

Quart.- APROVAR les bases d’execució del pressupost i la modificació de la relació dels
llocs de treball que consten a l’expedient.
Cinquè.- EXPOSAR el pressupost al públic mitjançant la inserció de l’anunci al Butlletí
Oficial de la Província i al tauler d’anuncis de la corporació durant el termini de quinze
dies hàbils, durant el qual els interessats podran presentar-hi reclamacions.
L’aprovació inicial del pressupost general es considerarà definitiva si no es produeixen
reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor en
l’exercici al qual es refereix, quan s’hagi complert el que disposen l’article 112.3 de la
Llei 7/85 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 169 del Reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals.
INTERVENCIONS:
SRA. CARME URGELL:
El pressupost general, que es presenta per a la seva aprovació, s’ajusta al que preveu
l’article 162 i següents del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, a l’article 18 del
Reial Decret 500/1990 i, tal com s’ha dit, a l’article 22 de la Llei 18/2001, de 12 de
desembre, General d’Estabilitat Pressupostària.
Per a la seva confecció s’han tingut en compte la liquidació dels dos pressupostos
anteriors, 2008 i 2009 i la previsió d’ingressos i despeses de l’exercici 2010.
SR. PERE GALOBARDES:
Dir per començar, que el pressupost de l’Ajuntament de Torelló inclou tots els organismes
d’aquest Ajuntament.
Com ja hem dit els darrers anys, i com és conegut, la crisi econòmica condiciona de
manera important l’elaboració dels pressupostos de l’Ajuntament. Ho vàrem dir quan
encara els condicionava poc, ho vàrem repetir quan els va condicionar una mica més i
ho continuem dient quan la crisi ja es fa més evident; per tant, la crisi és qui ens està
condicionant i no només a nosaltres, si no a tots els ajuntaments, el pressupost en una
reducció important dels ingressos, traslladats com, bàsicament? Traslladats com
aportacions que rebem dels ingressos de l’Estat i, a més, hem de recordar que no només
se’ns redueixen els ingressos, si no que a més hem de retornar-ne, perquè se’ns havia
avançat més dels que ens tocaven i, repeteixo, no només a l’Ajuntament de Torelló, si no
a tots els ajuntaments, i també ve per una menor activitat econòmica i una menor
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activitat en el sector immobiliari, que és una altra de les fonts d’obtenció de recursos per
part dels ajuntaments. Per tant, això ens obliga, com Ajuntament, a ser encara molt més
curosos a l’hora d’establir prioritats i, lògicament, de dotar recursos.
Què hem fet des de l’Ajuntament? Aplicar criteris que hem aplicat els darrers anys: rigor,
prudència,... i, per tant, això continua essent l’emotip de l’elaboració del pressupost; què
ens hem obligat, lògicament? A fer un pla d’austeritat, a estudiar bé la dotació
necessària per a cada servei, per tal que es pugui dur a terme i a complir la llei, entre
d’altres coses.
Per tant, entitats: s’han redimensionat; prioritats: les enumerarem i hi haurà temps de
parlar-ne, però tenim clar quines són les prioritats en aquests moments: prioritats en l’àmbit
social, en l’àmbit educatiu i en l’àmbit de la promoció econòmica. I per altra part, l’esforç
ha d’anar encaminat cap a l’execució de l’objectiu que ja marca el pla de barris amb
els seus diferents projectes.
A tot això hi hem d’afegir que aquest any no hi ha FEIL; que una part dels recursos
ordinaris que el FEIL ens permetia destinar a recursos ordinaris no ho tenim; no costa gaire:
2+2 són quatre i, quan es té 1, s’ha de fer sumar 1.
Tenim un pressupost equilibrat; tenim un pressupost que ha de garantir i garantirà el
normal funcionament en qualitat dels serveis que presta l’Ajuntament, dels que es posen
en funcionament, sigui tot l’any sencer o sigui per una fracció d’any o que van començar
a posar-se en funcionament l’any passat i, per tant, obliga a fer un esforç encara més
elevat de la racionalització d’aquests recursos, amb les obligacions contretes i amb la
capacitat que tenim nosaltres de realitzar activitat.
Per tant, hem dotat correctament al pressupost, pels recursos disponibles, tots els aspectes
socioassistencials que des de l’Ajuntament també hi destinem directament o indirecta i
també en els relacionats amb l’àmbit cultural; també amb els de la política educativa;
recordem que a part de la posada en funcionament de la nova escola bressol tot el curs,
hi haurà la posada en funcionament del Marta Mata en què haurem de destinar una
part de recursos nostres.
Val la pena que entrem, si convé entrar, en tot el que és el foment de la promoció
econòmica; què s’ha fet, què s’està fent i què es farà. La dotació al pla de barris, així
com tot el que és més proper al ciutadà, el que veu cada dia, que és tot el que està
relacionat amb obres, serveis i infraestructures.
En tema d’inversions, tot i ésser un any en què cauen en el seu import, voldria destacar
que hi haurà l’inici de la remodelació de la plaça; tindrem la primera fase de les obres de
rehabilitació de Can Parrella; tindrem la finalització de les obres de La Carrera, la posada
en funcionament de l’hotel d’entitats, la finalització del tanatori municipal, la finalització
de la nova escola... per tant, tindrem totes les escoles públiques de Torelló renovades i
posades al dia i amb un equipament de nivell. Acabarem les promocions d’habitatges
iniciades, allò que fa uns anys que semblava que no arribava i ja estan funcionant, s’està
treballant dins dels terminis, i veurem tot el que són les polítiques de foment de l’ocupació,
entre altres coses. Més endavant, si convé, anirem parlant.
Per tant, des de l’Ajuntament farem tot el que està a les nostres mans per reduir l’impacte
que genera la crisi en el nostre teixit social, a la nostra microeconomia i, a partir d’aquí,
intentarem desenvolupar i dur a terme tot el pressupost.
SRA. MONTSE AYATS:
Bé, val la pena recordar que estem davant d’un dels plens més importants de l’any;
juntament amb les ordenances fiscals és o hauria de ser un dels plens més importants, ja
que el que aprovem avui defineix, conjuntament amb les ordenances, o hauria de definir
en gran mesura quines seran les polítiques que es volen desenvolupar en el nostre
municipi de cara a l’any vinent. Malauradament, com deia el regidor, l’aprovació del
pressupost d’enguany tornarà a estar marcada per la crisi; una crisi que lluny de
desaparèixer fa sentir cada vegada més la seva veu, sobre les famílies, sobre les
empreses, els comerços i també sobre els ajuntaments encara que aquests dies sembla
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que algú, interessadament ens vulgui fer creure que la crisi ja no existeix; existeix i
malauradament cada dia pesa més sobre el conjunt de la nostra societat i encara
sembla que costa que hi veiem un horitzó; i, per tant, com també deia bé el regidor,
també afecta els ajuntaments que, entre d’altres coses, no disposarem ni de FEIL, ni de
FEOSL, els recursos que el Govern de l’Estat, en el seu moment, va fer arribar als
ajuntaments en principi per intentar superar la crisi.
Entenc que quan ens referim a menys ingressos de l’Estat ens referim a aquests
conceptes, perquè pel que fa a participació en els tributs de l’Estat si que hem observat
que en el pressupost es contempla un augment de 300.000 euros. Per tant, entenem que
quan es parla de menys aportació ho diem en aquests dos programes.
L’any passat, l’equip de govern, malgrat la crisi ens va fer creure que aprovàvem un
pressupost magnífic, el més alt de la història, però és clar! També es tractava d’un
pressupost que portava aquestes aportacions excepcionals del FEOSL, com dèiem, que
estem parlant de 296.000 euros, o que també parlava d’una potabilitzadora o altres
inversions que aquest any no existeixen o no s’han arribat a fer i que s’arrosseguen cap al
2011 o cap a altres exercicis. I ens van parlar, també, l’any passat, de manteniment dels
serveis i després ens vam trobar amb possibles acomiadaments a l’empresa de neteja
viària, de reducció dels horaris en determinats serveis –com per exemple la deixalleria- per
posar només alguns exemples. Ara, aquest any, no s’ha dit, però hem de parlar de
reducció del pressupost respecte del pressupost de 2010. El nostre parer és que el
pressupost de l’any que estem acabant no era prou realista. El pressupost elaborat per
aquest 2011, probablement. Des del nostre punt de vista, és més realista, però continua
patint del mateix que patia el pressupost de l’any passat en bona part. Des del nostre
punt de vista no parla de polítiques ni de prioritats; és un pressupost que es limita a cobrir
les despeses de funcionament de les diferents regidories, mirant de retallar per aquí i per
allà per cobrir despeses que han crescut, en alguns casos fins i tot desmesuradament; per
exemple, l’electricitat quan el que s’havia de fer, segons es va aprovar en aquest ple, era
rebaixar-la. O un pressupost per cobrir despeses de nous equipaments que ja estaven
programats –el regidor ho deia fa una estona- i dissenyats des de fa molts temps; és
evident que si els programem i els dissenyem, el dia que els volem obrir han de tenir unes
despeses de funcionament, han de tenir un personal per poder-lo fer funcionar (en molts
casos) i unes despeses de manteniment.
Nosaltres, malgrat el que hagi dit el regidor, pensem que no és un pressupost en què
s’hagi fet un treball a fons des de les diferents regidories, per valorar si cal continuar i com
cadascun dels projectes i programes; un pressupost que continua mantenint el mateix
criteri de l’any passat, que era una retallada lineal que es va aplicar a les diferents
entitats, quan pensem que el que cal, en temps de crisi, és implicar-nos tots plegats, veure
quines són les prioritats i veure també, des d’aquest punt de vista, en les reunions de
valoració que teòricament s’han de fer gràcies als convenis que es tenen, veure quines
entitats necessiten més recursos per funcionar, o pel tipus d’activitat que fan i quines
potser se’n podria prescindir; ara bé, sempre, és clar, parlant i arribant a cords i valorant
les feines que s’han fet. A nosaltres ens sembla que tot això conjuntament amb les
activitats que es desenvolupen des de les regidories, no s’ha fet una anàlisi a fons i que
s’ha anat mantenint el que s’estava fent i, com a molt, en alguns casos s’ha reduït, però
sense gaire criteri.
Nosaltres pensem que és un pressupost que ha estat elaborat sense definir prioritats; que
es limita a reproduir el que en molts casos ja vàrem criticar l’any passat; un pressupost que
no inclou actuacions relacionades amb els diferents plans que es van aprovant en aquest
ple; un pressupost que evidencia que sovint en aquest ple aprovem determinats
projectes oi programes més per quedar bé, que no pas per la voluntat de tirar-los
endavant, i un pressupost que a parer nostre, posa sobre el paper retallades, per
exemple, en la despesa corrent, però que no explica les mesures per fer efectiu aquest
estalvi, i, per tant, fa pensar que són mesures més per a quadrar el pressupost, que no pas
per estalviar realment. Això és, malauradament, habitual i ens sembla que no hauria de
ser així. Un pressupost que en els temes de personal no fa cap mena d’intervenció;
nosaltres considerem que cal començar-se a plantejar la concentració de
responsabilitats i si es necessiten determinats càrrecs de confiança o, també, per què no,

24

plantejar la rotació en determinats llocs de treball o no estenem per què es mantenen
càrrecs com el gerent de l’escola de música que, com bé vàrem dir en un ple, té uns
costos importants, o per què ens entestem a crear noves places de policia si no hem estat
capaços d’esbrinar què està passant que no es cobreixin les actuals. Un pressupost que
parla d’un hotel d’entitats que no és tal, perquè ja va quedar clar que això d’hotel
d’entitats si és el que es vol ubicar a la plaça, d’hotel d’entitats no en té res; que
sapiguem nosaltres –potser senzillament se’n prescindeix- encara no sabem qui s’hi
allotjarà; i un pressupost que destina 50.000 euros a un festus que és evident que amb
aquests recursos solament no es pot tirar endavant; que no ha resolt el tema de la piscina;
que continua situant les polítiques d’igualtat amb joventut i infància, un error que ja
vàrem dir l’any passat que hi era i només és en l’enunciat, però ja diu molt de com s’ha
repassat aquest pressupost, és a dir, que nosaltres sapiguem, aquestes polítiques des de
fa temps es porten a terme conjuntament amb benestar social o almenys, la partida, és
inclosa aquí; un pressupost que no ha donat solucions a la persona que havíem demanat
de suport pel que fa al transport adaptat. Un pressupost que d’alguna manera va
aminorant les partides destinades a temes de medi ambient, que va rebaixant les
aportacions al consorci del museu de la torneria que a aquest pas gairebé es deu poder
tancar, perquè pràcticament no hi haurà recursos per destinar-hi; un pressupost que no
entenem per què la regidoria d’informació, que té els recursos destinats a ràdio ona, no hi
té contemplada la consignació per a l’equipament de ràdio ona, si no que s’ha
consignat a l’alcaldia; no entenem el sentit d’aquestes partides.
En definitiva és un pressupost que com hem dit, no estableix unes prioritats i unes polítiques
prioritàries per afrontar el nou any, un any –com dèiem- difícil i, per tant, nosaltres no hi
donarem el nostre suport. És un pressupost que a parer nostre només té una virtut i és
quedeu ser la segona o la tercera vegada, en 12 anys que fa que estic a l’Ajuntament,
que s’aprova abans d’acabar l’any; això només cal que consulteu l’hemeroteca per
comprovar que això ha estat així i ho he dit en tots els plens que tal com l’alcalde que
presideix aquest ple criticava, quan no era alcalde, que no s’aprovés el pressupost dins
de l’any que s’acabava, si no en el següent; ens agradaria pensar que s’han canviat les
dinàmiques i que hi ha voluntat, però molt ens temem que aquestes presses deuen tenir
més a veure amb el fet que el maig hi ha eleccions. Per tant, per tot el que hem
argumentat i pel fet que estem davant d’un pressupost que no té finalitats polítiques i al
nostre parer l’única finalitat és que quadrin els números, des d’Iniciativa Ciutadans del
Ges hi votarem en contra.
SR. JORDI CASALS:
Aquests són els darrers pressupostos d’aquest equip de govern; és la primera vegada, des
que sóc regidor i ja en farà 7, que l’equip de govern, a més de posar-se a disposició, ha
fet el pas de convocar els grups de l’oposició per parlar dels pressupostos, per informar-ne
directament. És una manera de tancar el mandat i segurament una etapa que s’acaba
el proper maig. Com a grup, sempre hem cregut que l’equip de govern era qui havia de
portar la incitativa a l’hora de parlar del pressupost, que era aquest qui havia de fer el pas
i convocar la resta de grups que no estan al govern; també hem cregut que buscar la
implicació de l’oposició és asseure’s amb tots els grups abans de tancar el pressupost i no
sols informar-ne.
La implicació d’Esquerra sempre s’ha trobat quan s’ha buscat, sincerament, com en el
pla de barris, per exemple! llavors, esquerra hi vàrem ser i hi vàrem ser aportant coses; la
col·laboració és possible, malgrat que aquesta després sigui plasmada per l’alcalde a
televisió. La mà estesa d’esquerra per col·laborar amb l’equip de govern hi ha estat
sempre, però en comptades vegades s’hi ha comptat. És lícit, però després no es pot
reclamar un suport cec. Sense una negociació prèvia difícilment es pot trobar l’oposició
avalant uns pressupostos; només es pot donar com quan esquerra ha aprovat uns
números de l’equip de govern en els darrers dos mandats, quan s’aplica un mateix
programa electoral; això va passar el 2006. L’únic pressupost aprovat per esquerra des de
l’oposició. Els pressupostos del proper exercici no ho són ni poden ser aprovats pel nostre
grup, perquè ni se’ns ha implicat, ni s’aplica el que nosaltres creiem necessari. Són uns
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pressupostos marcats per una crisi, que pesa com una llosa en les finances municipals, per
menys ingressos propis, però també en els de les altres administracions, pel que
comparativament amb l’any passat els ingressos propis són superiors, si traiem les
contribucions especials de Matabosch que hi havia l’any passat; és una llàstima que com
a contrapartida, partides com la de manteniment i neteja de l’àrea d’obres i serveis, hi
hagi un augment de més de 300.000 euros. En aquests pressupostos el capítol d’inversions
s’ha vist reduït dràsticament; s’ha desplomat! Aquesta és la realitat de 2011: l’equip de
govern sols pot assegurar 900.000 euros en inversions; com a mínim, la sinceritat d’aquests
números és de valorar.
Final d’etapa: cal acabar el que està començat i començar el pendent de 2010, com la
plaça Nova en el seu camí erràtic, o la Carrera, o l’aparcament del carrer de Sant Josep,
que no està operatiu al 100%. Però aquest final d’etapa no és només aplicable a aquest
pressupost, si no a tot aquest mandat, que ha estat un final d’etapa. Aquest equip de
govern ha viscut de l’impuls del passat mandat i s’ha anat avançant fruit d’aquest impuls:
les polítiques d’habitatge, amb les promocions ja planificades, o la creació de l’oficina
local d’habitatge. La projecció de la nova escola bressol o la nova escola Marta Mata,
per exemple, que a més han tingut el suport clar del darrer govern de la Generalitat, tot
originat, en el mandat que va acabar el 2007. Segurament la gran aportació d’aquests
darrers 4 anys haurà estat el pla de barris, una idea que l’alcalde ja portava al cap a
l’inici del mandat, que no va ser reeixit en el primer intent, tan sols amb el suport de
Convergència i Unió, llavors transitant de l’oposició al govern i que si que va reeixir quan
es va comptar amb altres grups, en aquest cas, el nostre. Aquest pla de barris que si que
va reeixir, va tenir el suport de 16 dels 17 regidors.
Aquest equip de govern arriba fos d’energia pròpia. Fa dos anys, quan es va començar a
parlar obertament de crisi econòmica en aquesta casa, el regidor d’hisenda va dir: “al
mal temps, bona cara!”, però davant d’aquest mal temps no n’hi ha prou amb la
resignació i fer bona cara; cal alguna cosa més: els darrers temps han posat en entredit el
teixit productiu de casa nostra, del país, de la comarca i del poble. Calia un pas
endavant, que no una fugida endavant! És per això que Esquerra sempre hem posat en
èmfasi la promoció econòmica; ara era el moment de dibuixar un nou horitzó econòmic
de Torelló, però la realitat ha estat que el consorci del sòl públic, sabem que hi és, però res
més; sabem que hi ha un gerent, però no sabem què fa; fins i tot s’ha dit que s’hauria de
canviar, però que sapiguem no ha passat. Tenim una de les eines més potents al nostre
entorn per fer polítiques de promoció econòmica, però no en sabem res, ni en públic, ni
en privat, malgrat que moltes vegades l’hem demanat aquesta informació!
En aquest mandat hem desmantellat Gestiomat; tots en sabem els motius. Llavors, ja
vàrem clamar que era el moment per definir la política de promoció econòmica.
Resultat: dues reunions, i llestos!
Tenim un consorci de la Vall del Ges, Orís i el Bisaura, que li plana al damunt un ens
comarcal de promoció econòmica, que potencialment pot ser positiu, però que no
tenim garantia, no sabem quin paper hi jugarà la nostra vall i el nostre poble. També
podríem parlar d’un viver d’empreses de serveis absolutament desaprofitat i sense un
rendiment òptim.
No es pot dir que la política de promoció econòmica estigui a l’alçada de les
circumstàncies, perquè fer polítiques de promoció econòmica, en uns moments d’escac
al nostre teixit productiu, és a dir, també al social, no es pot renunciar a definir i a
promocionar el model que volem. L’àrea de promoció econòmica, si que ha esdevingut
una bona oficina del S.O.C., amb molts plans d’ocupació, una mesura de xoc davant
l’atur, però que no projecta cap futur de teixit productiu ni econòmic; tots sabem que
l’objectiu dels plans d’ocupació no és aquest.
Davant la crisi, aquest equip de govern ha anat a parar al xoc; res a dir, però manca
projecte de futur, projecte de poble, massa inèrcia i poc impuls. Miquel Franch, serà un
dels grans en la política municipal de Torelló, podrà haver agradat més, menys o gens,
però serà un dels grans, però aquest pressupost no representa res més que l’enigma d’un
final d’etapa que ha viscut de l’impuls pres ja fa vuit anys.
Nosaltres no podem donar suport a un pressupost com aquest. Reconeixem les dificultats
del moment, però creiem que en aquests moments complicats hem de treure el millor de
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nosaltres i impulsar Torelló cap a un nou model de poble. Som conscients, perquè hi hem
batallat, que s’ha fet un esforç per mantenir un Festus amenaçat i que algú posava en
entredir, i sabem també que s’haurà de redefinir. Que s’han resolt econòmicament els
dubtes que planaven sobre el Carnaval. Que els serveis socials van al 120% i que aquest
serà el resultat pressupostari real de l’any vinent, que s’haurà de modificar a l’alça,
segurament. Sabem que s’han de mantenir uns nous serveis que entre tots hi vam estar
d’acord. I tot això és sumar, perquè forma part del nostre poble: la gent, el benestar,
l’educació, l’esport, la cultura i la sensibilitat de Torelló, però cal projectar un nou horitzó.
Sabem de les dificultats del moment, però davant de la crisi no n’hi ha prou amb
aguantar! Cal també projectar un model de poble que aquest equip de govern s’ha vist
incapaç d’impulsar i que aquest pressupost no projecta. Repeteixo: aquest pressupost és
la cloenda d’una etapa política, que viu de l’impuls pres fa anys i que en uns moments
claus, com són els que vivim, només suposa perdre un temps valuosíssim i per això
nosaltres votarem no als pressupostos.
SR. PERE GALOBARDES:
Em sap greu, perquè aquest debat amb la Montse l’hem tingut altres vegades; entre que
ella no sap veure –o no sabem explicar nosaltres- les prioritats del pressupost, si aniran
marcades, que és la realitat que es va fent cada dia, i que ja es veu si estan marcades o
no com a prioritats. Per tant, les que ja hem dit no són cap invent, i s’han dit, i són clares i
s’estan treballant des de fa temps i es mantenen; per tant, educació, atenció als equips
socials, a la gent gran i promoció econòmica, els números així ho diuen. És clar que hem
de deixar de fer coses! No ens n'amaguem i que una de les salvedats de les coses és una
realitat, però el pressupost continua mantenint-les, continua fent possible. La capacitat
d’acordió de l’administració municipal, segurament és més gran del que molts ens
pensem.
Per tant, tot el que hem enumerat també ho podríem quantificar en diners, el que fa falta
i segurament serien alguns dels milions que ens falten i que algú o altre algun dia arreglarà
per fer que els ajuntaments tinguem el finançament que toca pels serveis que prestem,
cosa que no està a les nostres mans.
Respecte al que has dit tu Jordi: jo no crec que això... és sabut que en Miquel plega, però
justament el pressupost aquest conté entre altres coses el primer pas per al pla de barris;
per tant, segurament és un dels projectes més importants que mai s’haurà de gestionar i
que haurà de gestionar el futur govern d’aquest municipi i que, a més, transformarà molt
més del que ja s’ha transformat Torelló en aquests últims anys. Per tant, en cap cas jo ho
entenc des d’aquest punt de vista, si no que més aviat crec que això és un pressupost
realista en un moment i, per tant, compleix perfectament el que vaig dir fa dos anys “al
mal temps bona cara”, perquè avui a la costa americana est avui arribaven als 8 metres
de neu; no sé si la nostra situació és tan greu, però jo diria que més i continuem
sobrevivint.
SRA. MONTSE AYATS:
En aquest cas no vàrem parlar del pressupost d’aquest any, perquè la reunió la vàrem fer
amb l’alcalde; no sé si no ho vaig saber veure o no ho vareu saber explicar, però en tot
cas, el que hauríem de discutir és quan nosaltres parlem de polítiques què vol dir: vol dir
en tots sentits i no només en equipaments i manteniment d’equipaments, i, per tant, està
molt bé que tinguem una nova escola, que l’haguem de mantenir i l’haguem de netejar i
que hi haguem de tenir llum; això ens sembla bàsic i fonamental, però això no vol dir que
prioritzem les polítiques d’educació, des del nostre punt de vista; per posar només un
exemple que podríem anar discutint, però que no crec que sigui necessari.
SR. JORDI CASALS:
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No és apuntar dues coses en què s’ha centrat el regidor d’hisenda, bàsicament, que és el
tema de promoció econòmica; diu que els números canten, però és que els números han
de tenir el contingut i a l’hora de l’aplicació es pot anar cap a una banda o cap a una
altra. Això és el que dèiem nosaltres fa un moment, en cap moment he posat en dubte la
dificultat d’elaborar uns pressupostos en aquests moments; la qüestió és quin esperit
donem a aquests pressupostos.
I el pla de barris, òbviament que serà del futur, però no és només el pla de barris el futur
de Torelló; hi ha moltes altres coses que s’han de replantejar. Per a nosaltres és important:
en vàrem ser partícips i hi vàrem donar la importància que creiem que té, que és molta i
segurament serà una part important i central de la política de Torelló en els propers anys.
I en quant al finançament local, nosaltres que paguem dues quotes, una a l’ACM i l’altra
a la FCM, estaria bé ja que tenim els dos fronts oberts, continuar empenyent, perquè ells
empenyin a qui s’hagi de fer i facin el necessari perquè es pugui millorar el finançament
local; esperem que a més d’altres serveis que donen aquestes associacions
municipalistes, també serveixin per fer aquest tipus de pressió.
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 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
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3/ DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I URBANISME, PROMOCIÓ
ECONÒMICA, SOCIETAT DEL CONEIXEMENT I MEDI AMBIENT:
3.1.- APROVACIÓ DEL TEXT REFÓS DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ DE QUATRE PARCEL·LES URBANES SITUADES ALS CARRERS DE LA PAU,
CORREDOR DE CAN VIDAL, COMTE BORRELL, AUSIÀS MARCH I PLA ESPECIAL ESPONA”
ACORD:
1.En data 25 de maig de 2009, el ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària celebrada
el dia 25 de maig de 2009, va aprovar inicialment la Modificació Puntual de la Revisió del
Pla General, de quatre parcel·les urbanes situades al carrer de la Pau, corredor de Can
Vidal, 12, Comte Borrell, Ausiàs March i Pla Especial Espona, redactada per l’arquitecte
Ramon Colomer i Oferil, preveient un Pla d’Actuació Urbanística (PAU), a desenvolupar a
través del sistema de reparcel·lació en la modalitat de cooperació.
2.En el mateix acord es va aprovar el conveni signat en data de 22 d’abril de 2009
subscrit entre l’Ajuntament de Torelló i els propietaris afectats pels terrenys inclosos dins el
polígon d’actuació afectat per la present modificació que formarà part de la
documentació que integra la modificació del pla general aprovada inicialment.
3.L’acord d’aprovació inicial de la modificació es va sotmetre a informació pública
mitjançant els edictes publicats al Butlletí Oficial de la Província, núm. 139, de data
11/6/2009, al diari El Periódico del dia 15/6/2009 i al tauler municipal i web, pel període
establert entre el 12/6/2009 i el 12/7/2009, ambdós inclosos, sense que en l’esmentat
termini s’hagin presentat al.legacions al respecte.

4.En data 4/6/2009, registre de sortida núm. 2893, es va sol·licitar un informe a la
Direcció General de Promoció de l’Habitatge de Barcelona, tramès en data 6 d’agost de
2009, registre d’entrada núm. 5172. Arran de les puntualitzacions d’aquest informe,
l’arquitecte encarregat del projecte, en Ramon Colomer i Oferil, va presentar el 26
d’octubre i el 2 de desembre de 2009, dos annexos que les recullen. Comprovada la
documentació la Direcció General emet informe favorable de les esmenes realitzades, el
18 de gener de 2010.
5.Per acord del plenari municipal en sessió celebrada en data de 22 de febrer de
2010 es va aprovar provisionalment la modificació puntual del Pla general de quatre
parcel.les urbanes al carrer de la Pau, Comte Borrell, Ausiàs March i Pla especial Espona,
redactada per l’arquitecte Ramon Colomer i Oferil, preveient un Pla d’Actuació
Urbanística (PAU) a desenvolupar a través del sistema de reparcel.lació en la modalitat
de cooperació.
6.La Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central, en sessió de 19 d e
maig de 2010, va aprovar definitivament la modificació puntual del Pla General
d’ordenació de quatre parcel.les urbanes situades al carrer de la Pau, al corredor de
Can Vidal, 12, als carrers de Comte Borrell i d’Ausiàs March i Pla especial Espona i
supeditant-ne la publicació al DOGC i conseqüent executivitat a la presentació d’un text
refós, verificat per l’òrgan que ha atorgat l’aprovació provisional de l’expedient que
incorpori les prescripcions següents:
1.1 Cal justificar el compliment de l'obligació de cessió del sòl corresponent al 10% de
l’aprofitament urbanístic de sòl de nova implantació i no efectivament materialitzat del
nou polígon discontinu que es delimita, tot en compliment d’allò que determina la
disposició transitòria setzena, punt 4, del Text refós de la Llei d’Urbanisme. Amb aquest
objectiu cal completar la memòria i la normativa –Art. 7, fitxa reguladora del nou polígon
– del document.
1.2 Cal excloure del document la consideració del sostre d’habitatge protegit ja
materialitzat en l’àmbit de la Plaça Segimon Serrallonga (àmbit 5) i qualificar amb aquest
ús els 196 m² de sòl que el document preveu adjudicar a l’Ajuntament en l’àmbit de l’illa
d’equipaments del Pla parcial el Castell I (àmbit 2), tot als efectes de donar compliment a
la preceptiva reserva d’habitatge de protecció del nou polígon que es delimita.
1.3 Cal completar la documentació tramesa amb la memòria de la identitat de les
persones propietàries de drets reals durant els cinc anys anteriors a la modificació, el
programa d’actuació i l’informe de sostenibilitat econòmica, en els termes de l’article 94
del Text refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol.
1.4 Cal completar la normativa del document –Art.7, fitxa reguladora del nou polígonamb l’establiment de la càrrega urbanística imputable a la propietat de la parcel·la
industrial (àmbit 3), en compensació al major aprofitament urbanístic residencial
adjudicat, tot en concordança amb els compromisos adoptats al conveni aportat.
1.5 Cal modificar la delimitació del Pla especial Espona excloent l’emplaçament
proposat per a l’edifici destinat a habitatge de protecció pública previst en aquest
sector, o en el seu defecte, suprimir del Pla general d’ordenació aquesta figura de
planejament derivat per innecessària un cop concretada i delimitada la situació de la
totalitat de l’aprofitament urbanístic privat que el Pla general d’ordenació li atorga.
1.6 Cal completar l’article 11 de la normativa “Conveni urbanístic”, afegint “..., sens
perjudici del repartiment dels beneficis i càrregues que amb caràcter definitiu fixi el futur
projecte de reparcel·lació que desenvolupi el polígon
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7.- S’ha redactat el nou text refós de la modificació puntual del Pla General d’ordenació
en l’àmbit de les quatre parcel.les urbanes situades als carrers de la Pau, corredor de Can
Vidal, Comte Borrell, Ausiàs March i Pla Especial Espona, que incorpora les prescripcions
de la Comissió Territorial d’urbanisme de la Catalunya Central en la sessió celebrada en
data de 19 de maig de 2.010.
8.- En data 30 de juliol de 2010, el ple de l’Ajuntament, va aprovar el Text refós de la
Modificació Puntual del Pla General de quatre parcel·les urbanes situades als carrers de
la Pau, Corredor de Can Vidal, Compte Borrell, Ausiàs March i Pla Especial Espona,
redactada per l’arquitecte Ramon Colomer Oferil, d’acord amb les prescripcions
establertes en l’acord d’aprovació definitiva adoptat per la Comissió Territorial
d’Urbanisme de la Catalunya Central en sessió de data 19 de maig de 2010, preveient un
Pla d’Actuació Urbanística (PAU), a desenvolupar a través del sistema de reparcel·lació
en la modalitat de cooperació
9.- En data 19/08/2010, registre de sortida núm. 4323, l’ajuntament va trametre a la
Direcció General d’Urbanisme de Barcelona el Text refós aprovat, als efectes de la seva
aprovació definitiva.
10.- En data 30/11/2010, registre d’entrada núm. 7909, el Departament de Política
Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, tramet a l’ajuntament l’acord
adoptat en data 23 de novembre de 2010, per la Comissió Territorial d’Urbanisme de la
Catalunya Central, que incorpora les prescripcions següents:
-1 Mantenir la suspensió de l’executivitat de l’acord d’aprovació definitiva de la
modificació puntual del Pla general de quatre parcel·les urbanes situades al carrer de la
Pau, al corredor de Can Vidal, 12, als carrers de Comte Borrell i d’Ausiàs March i Pla
especial Espona, de Torelló, promoguda i tramesa per l’Ajuntament, fins que mitjançant
un text refós que es presentarà per triplicat, verificat per l’òrgan que ha atorgat
l’aprovació provisional de l’expedient i diligenciat, s’incorpori la prescripció següent:
1.1 Cal completar el document amb la fixa reguladora del pla especial Espona,
un cop modificada d’acord amb les conseqüències que es deriven de la decisió
d’excloure del seu àmbit el solar corresponent a l’edifici destinat a habitatge de
protecció pública previst en aquest sector.
-2 Indicar a l’Ajuntament que el text refós inclourà el text de les normes urbanístiques i els
plànols d’ordenació en suport informàtic i en format de tractament de textos, en
compliment de l’article 17-6 del Reglament de la Llei d’urbanisme i de l’ordre
PTO/343/2005, de 27 de juliol, per la qual s’estableixen els requeriments tècnics de la
presentació, en suport informàtic, de les normes urbanístiques de les figures de
planejament urbanístic als òrgans de la Generalitat de Catalunya competents per a la
seva aprovació definitiva.
11.- En data 17/12/2010, registre d’entrada núm. 8209, en Ramon Colomer Oferil, en
qualitat de tècnic redactor del projecte de la Modificació puntual del Pla General de
quatre parcel·les urbanes situades als carrers de la Pau, Corredor de Can Vidal, Compte
Borrell, Ausiàs March i Pla Especial Espona, presenta quatre còpies i cd’s del Text refós de
l’esmentada modificació, que recull les prescripcions dels acords adoptats per la
Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central en sessió de 19 de maig de 2010 i
en sessió de 23 de novembre de 2010.
Vist l’informe emès per l’arquitecte municipal de data 20 de desembre de 2010.
FONAMENTS DE DRET:
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PRIMER.- Legislació aplicable ve establerta essencialment en els articles següents:
-Article 57, 73 i 74, 76, 96, 100, 103, i 104 del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme.
A proposta de la regidoria d’urbanisme, i vist el dictamen favorable de la Comissió
informativa de territori i urbanisme, de promoció econòmica i societat del coneixement,
el ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels seus membres, acorda:
Primer.- APROVAR el Text refós de la Modificació puntual del Pla general de quatre
parcel·les urbanes situades al carrer de la Pau, al corredor de Can Vidal, 12, als carrers de
Comte Borrell i d’Ausiàs March i Pla especial Espona, presentat per l’arquitecte Ramon
Colomer Oferil, que recull les prescripcions dels acords adoptats per la Comissió Territorial
d’Urbanisme de la Catalunya Central en sessió de 19 de maig de 2010 i en sessió de 23 de
novembre de 2010.
Segon.- TRAMETRE l’acord i còpia del Text refós, per triplicat degudament diligenciat i en
suport informàtic, a la Comissió Territorial d’Urbanisme de les Comarques Centrals, per tal
que es procedeixi a la seva aprovació definitiva i publicació al DOGC i conseqüent
executivitat.
VOTACIÓ:
S’aprova per unanimitat dels membres de la Corporació.
4/ CONTROL DE L’ACCIÓ DE GOVERN:

31

4.1 DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA.
Es dóna compte dels decrets de l’Alcaldia dictats fins a la data que no van ésser
incorporats a la sessió anterior:
Exp.

Data
Descripció
14/12/2010 SOL·LICITUD DEL SERVEI DE TRANSPORT
ADAPTAT
28/2010
14/12/2010 APROVAR EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ
NÚM. 28/2010, PER TRANSFERÈNCIA DE
CRÈDITS DEL MATEIX GRUP DE FUNCIÓ
225/2010-RRHH
14/12/2010 NÒMINA. IMPUTACIÓ SUBVENCIÓ PIDCES
10-12-13 SOW13/12/2010 DECRET INCOAR EXPEDIENT BAIXA D'OFICI
KERBBAH
ALS SRS. MAMADOU ALIOU SOW I DOEGAR
LOURETTA KERBBAH DE LA PL. SANT
FORTIÀ, 7 D 2ON-4A.
13-12-10 TAMAANANT 13/12/2010 DECRET INCOAR EXPEDIENT BAIXA D'OFICI
AL SR. HANNOU TAMAANANT DEL C. GES
D'AVALL, 28 2ON-2A
10-12-13 LEON
13/12/2010 DECRET INCOAR EXPEDIENT BAIXA D'OFICI
AL SR. DIEGO LEON SÁNCHEZ DEL C. AUSIAS
MARCH, 66
INICIATIVA VERDS
13/12/2010 SOL·LICITUD SALA D'ACTES
2008/182

76/2010

13/12/2010 NÒMINA. PAGAMENT INDEMNITZACIONS

Departament
BENESTAR
SOCIAL
INTERVENCIÓ

RRHH
SECRETARIA

SECRETARIA

SECRETARIA

PROMOCIÓ
ECONÒMICA
RRHH

Exp.

Data

Descripció

54/04-II.2
2003/314

ELECCIONS
13/12/2010 CONCEDIR DRET FUNERARI DEL NÍNXOL
NÚM. 2338 2A. PART NOVA
13/12/2010 CONCEDIR DRET FUNERARI DEL NÍNXOL
NÚM. 2339 3A. PART NOVA
10/12/2010 LOMAJ C. NOU, 290
10/12/2010 LPARC FINCA 12 PROJECTE ESPECULACIÓ PP
LA CASETA
10/12/2010 DECRET INCOACIÓ CONTRACTACIÓ
SUBMINISTRAMENT TELA PEL SOSTRE DE LA
CARPA MUNICIPAL
10/12/2010 APROVAR LA CERTIFICACIÓ NÚM. 5 OBRA
"PROJECTE DE MILLORA I CONSERVACIÓ DE
L'ESPAI PROTEGIT DEL CANAL DE CAN
BASSAS (ENTRE EL CANAL I EL CAMÍ DEL
PELUT)"
10/12/2010 APROVAR LA CERTIFICACIÓ NÚM. 5 OBRA
"PROJECTE DE RECUPERACIÓ I
REHABILITACIÓ DE L'ESPAI FLUVIAL DE LA
LLERA DEL TER A LA ZONA MATABOSCH"
10/12/2010 CANVI TITULARITAT NÍNXOL NÚM. 164 2A.
OEST
10/12/2010 CANVI TITULARITAT NÍNXOL NÚM. 23 2A.
EST
09/12/2010 INICI EXPEDIENT MODIFICACIÓ DE
PRESSUPOST NÚM. 28/2010, PER
TRANSFERÈNCIES DE CRÈDITS
09/12/2010 DECRET INCOACIÓ EXPEDIENT PER
IMPOSAR MULTA COERCITIVA
09/12/2010 CADUCITAT EXPEDIENT
09/12/2010 SOL·LICITUD DE NETEJA DE XOC

2004/71

09/12/2010 SOL·LICITUD NETEJA DE XOC

2008/141

09/12/2010 SOL·LICITUD NETEJA DE XOC

2006/51

09/12/2010 SOL·LICITUD DE NETEJA DE XOC

10-12-09 BOUSSALAM

09/12/2010 DECRET BAIXA D'OFICI SRS. MOHAMED
BOUSSALAM, MOHAMMADI BOUSSALAM,
SABAH MANDA
09/12/2010 DECRET DEIXAR SENSE EFECTES EXPEDIENT
BAIXA D'OFICI SR. ANTONIO MENDOZA
DALMAU DEL C. PROGRÉS, 85-87 BX-4A
09/12/2010 DECRET DEIXAR SENSE EFECTES EXPEDIENT
BAIXA D'OFICI DELS SRS. ALIOU DIENG I
MOUHAMED SANE DEL C. SANT MIQUEL, 5 13
09/12/2010 DECRET DECLARAR CADUCITAT PER NO
RENOVAR INSCRIPCIÓ PADRONAL AGOST2010
07/12/2010 ORDRES DE PAGAMENT P/2010/150
07/12/2010 AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE DESPESES

2010/666
2010/690
2010/058

MILLORA CANAL DE
CAN BASSAS

LLERA TER A
MATABOSCH

28/2010

2010/013

10-10-22 MENDOZA

10-08-04 DIENG-SANE

10-08 PER NO RN

P/2010/150
AD-94/2010

Departament
SECRETARIA
SECRETARIA
URBANISME
URBANISME
SECRETARIA

INTERVENCIÓ

INTERVENCIÓ

SECRETARIA
SECRETARIA
INTERVENCIÓ
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SECRETARIA
ACTIVITATS
BENESTAR
SOCIAL
BENESTAR
SOCIAL
BENESTAR
SOCIAL
BENESTAR
SOCIAL
SECRETARIA

SECRETARIA

SECRETARIA

SECRETARIA

INTERVENCIÓ
INTERVENCIÓ

Exp.
AD-95/2010
AD-96/2010
AD-97/2010
42/06-II,2
P/2010/151
P/2010/148
1998/108

EXP 699/10

706-2010
708-2010
704-2010
CENTRE ACCIÓ
SOCIAL LA CARRERA

22/2010
485-2010
ARXIU
FEDER
2010/685
20/2010-DIVERSOS
218/2010-RRHH
2010/056
2010/057
47/10
47.2/10
82/10
83/10
MS BXP
MS PF
EXP.2010/644
2006/170
2007/113
2005/221

Data

Descripció

Departament

AD-94/2010
07/12/2010 AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE DESPESES INTERVENCIÓ
AD-95/2010
07/12/2010 AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE DESPESES INTERVENCIÓ
AD-96/2010
07/12/2010 AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE DESPESES INTERVENCIÓ
AD-97/2010
07/12/2010 DESISTIMENT SOL·LICITUD
ACTIVITATS
07/12/2010 ORDRES DE PAGAMENT P/2010/151
INTERVENCIÓ
07/12/2010 ORDRES DE PAGAMENT P/2010/148
INTERVENCIÓ
03/12/2010 SOL·LICITUD DE LA RENOVACIÓ DE
BENESTAR
TARGETA D'APARCAMENT PROVISIONAL PER SOCIAL
A PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA
03/12/2010 CONCESSIÓ PLACA DE GUAL
URBANISME
03/12/2010 AJUTS ECONÒMICS
BENESTAR
SOCIAL
03/12/2010 LLICENCIA D'OBRA MENOR-ORIS, 2,1
URBANISME
03/12/2010 LLICENCIA D'OBRA MENOR-PLA DE L'AIRE, 2 URBANISME
03/12/2010 LLICÈNCIA D'OBRA MENOR-GIRONA, 13
URBANISME
03/12/2010 APROVAR LA CERTIFICACIÓ NÚM. 5 OBRA
INTERVENCIÓ
"PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DEL CENTRE
D'ACCIÓ SOCIAL I COMUNITARI LA
CARRERA"
03/12/2010 ESCOLA ATLETISME. FORTIÀ SOLÀ
JOVENTUT
03/12/2010 LLICÈNCIA D'OBRA MENOR-ROCAPREVERA,9 URBANISME
03/12/2010 RELACIÓ DE DOCUMENTS PER DESTRUIR A SECRETARIA
L'ARXIU MPAL.
02/12/2010 SOL·LICITUD FEDER
PROMOCIÓ
ECONÒMICA
02/12/2010 PRORROGA LLICENCIA CARRER Vidrà, 7
URBANISME
02/12/2010 CONTRACTACIÓ NICOLÁS JIMÉNEZ
RRHH
FERNÁNDEZ PROJECTE IMPULS
02/12/2010 RECONEIXEMENT TRIENNIS JORDI VALLS
RRHH
AUMATELL
02/12/2010 DECRET INCOACIÓ CONTRACTE OBRES
SECRETARIA
ADEQUACIÓ DIPÒSITS AIGUA
02/12/2010 DECRET INCOACIÓ OBRES ADEQUACIÓ
SECRETARIA
CANONADA ZONA CEMENTIRI MUNICIPAL
02/12/2010 PROPOSTA SANCIÓ
POLICIA LOCAL
02/12/2010 ACORD INCOACIÓ
POLICIA LOCAL
02/12/2010 ANUL·LAR
POLICIA LOCAL
02/12/2010 DENEGAR
POLICIA LOCAL
02/12/2010 MERCAT SETMANAL BAIXA PARADA 1BIS
URBANISME
02/12/2010 MERCAT SETMANAL PARADA FIXA
URBANISME
01/12/2010 LLICÈNCIA D'OBRES AV. R. CASANOVA, 18
URBANISME
01/12/2010 SOL·LICITUD NETEJA DE XOC
BENESTAR
SOCIAL
01/12/2010 SOL·LICITUD TARGETA D'APARCAMENT
BENESTAR
PROVISIONAL
SOCIAL
01/12/2010 SOL·LICITUD NETEJA DE XOC
BENESTAR
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Exp.

Data

Descripció

2007/87

01/12/2010 SOL·LICITUD NETEJA DE XOC

2001/93

01/12/2010 SOL·LICITUD RENOVACIÓ TARGETA
D'APARCAMENT PROVISIONAL PER A
PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA
01/12/2010 DECRET DEIXAR SENSE EFECTES LA BAIXA
D'OFICI
01/12/2010 DELEGACIÓ DE LES TASQUES DE L'ALCALDIA
PER VACANCES
01/12/2010 SOL·LICITUD DEL SERVEI DE TRANSPORT
ADAPTAT
01/12/2010 DECRET DEIXAR SENSE EFECTES BAIXA
D'OFICI DEL SR. LUÍS ALBERTO VILLANUEVA
AZCONA DEL C. MATAGALLS, 36 2ON-3A
01/12/2010 RENUNCIA PART SUBVENCIÓ
CONTRACTACIÓ AODL EXP. B-205/09
30/11/2010 ORDRE D'EXECUCIÓ D'OBRES IMMOBLE
C.J.BALMES, 8
30/11/2010 PERMÍS DE PATERNITAT RACHID BARAKA
30/11/2010 LLICÈNCIA D'OBRES AV. MONTSERRAT, 7
30/11/2010 LLICÈNCIA D'OBRES AV. MONTSERRAT, 25
30/11/2010 LLICÈNCIA D'OBRES C. JAUME BALMES, 23
30/11/2010 DELEGACIÓ PER A LA CELEBRACIÓ D'UN
CASAMENT CIVIL
30/11/2010 NOMENAMENT JOSÉ GÓMEZ COM A
CAPORAL INTERÍ
30/11/2010 DECRET INCOACIÓ CONTRACTE MENOR
OBRES CASETA ANNEXA MUSEU TORNERIA
30/11/2010 DECRET INCOACIÓ CONTRACTACIÓ OBRES
REHABILITACIÓ CASA PARRELLA, 1A FASE
30/11/2010 LLICENCIA D'OBRA MENOR-CABRERA, 54
30/11/2010 LLICENCIA D'OBRA MENOR-AV.
GENERALITAT, 19
30/11/2010 LLICENCIA D'OBRA MENOR-PUIGROVI, 26,1
30/11/2010 CONCEDIR EL CANVI TITULARITAT NÍNXOL
NÚM. 2439 3A. PART NOVA
30/11/2010 ORDRES DE PAGAMENT P/2010/146
30/11/2010 ORDRES DE PAGAMENT P/2010/147
30/11/2010 AJUTS ECONÒMICS

2010/038
ART / ALCALDIA
2010/271
10-11-08 VILLANUEVA

AODL EXP. B-205/09

216/2010
EXP. 652/2010
EXP. 655/2010
EXP. 687/2010
ART / ALC / 054/10
217/2010-RH
2010/055
2010/054
701-2010
661-2010
700-2010

P/2010/146
P/2010/147

AD-91/2010
AD-92/2010
AD-93/2010
1/02-I

Departament
SOCIAL
BENESTAR
SOCIAL
BENESTAR
SOCIAL
SECRETARIA
ALCALDIA
BENESTAR
SOCIAL
SECRETARIA

INTERVENCIÓ
SECRETARIA
RRHH
URBANISME
URBANISME
URBANISME
ALCALDIA
RRHH
SECRETARIA
SECRETARIA
URBANISME
URBANISME
URBANISME
SECRETARIA

INTERVENCIÓ
INTERVENCIÓ
BENESTAR
SOCIAL
29/11/2010 DELEGACIÓ REPRESENTACIÓ AJUNTAMENT SECRETARIA
TORELLÓ PROCEDIMENT ABREUJAT
341/2010-F
29/11/2010 AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE DESPESES INTERVENCIÓ
AD-91/2010
29/11/2010 AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE DESPESES INTERVENCIÓ
AD-92/2010
29/11/2010 AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE DESPESES INTERVENCIÓ
AD-93/2010
29/11/2010 CADUCITAT
ACTIVITATS
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Exp.
EXP. 639/2010
20/10-III
213 I 214/2010 RH

2007/52

Data
Descripció
29/11/2010 LLICÈNCIA SEGREGACIÓ RDA. DEL PUIG, 33
29/11/2010 PERMÍS MUNICIPAL
29/11/2010 NOMENAMENT INTERÍ ANTONI TONEU I
SÒNIA REQUENA
29/11/2010 DECRET RECTIFICACIÓ CLASSIFICACIÓ
CONTRACTISTA OBRES REORDENACIÓ
ESPAIS LLIURES PLAÇA NOVA
29/11/2010 CADUCITAT ESP.
29/11/2010 SOL·LICITUD DE LA TARGETA
D'APARCAMENT PROVISIONAL PER A
PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA
29/11/2010 SOL·LICITUD RENOVACIÓ DE LA TARGETA
D'APARCAMENT INDIVIDUAL PER A
PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA
26/11/2010 SOL·LICITUD DEL SERVEI DE TRANSPORT
ADAPTAT
26/11/2010 SOL·LICITUD RENOVACIÓ TARGETA
PROVISIONAL D'APARCAMENT
26/11/2010 SOL·LICITUD TARGETA PROVISIONAL
D'APARCAMENT PER A PERSONES AMB
DISMINUCIÓ
26/11/2010 SOL·LICITUD NETEJA DE XOC

2003/72

26/11/2010 SOL·LICITUD NETEJA DE XOC

2005/202

26/11/2010 SOL·LICITUD NETEJA DE XOC

P/2010/144

26/11/2010 ORDRES DE PAGAMENT P/2010/144
26/11/2010 INSCRIURE EN EL REGISTRE MUNICIPAL DE
PARELLES DE FET
26/11/2010 INSCRIURE EN EL REGISTRE MUNICIPAL DE
SECRETARIA
PARELLES DE FET
26/11/2010 LLICENCIA D'OBRA MENOR-PL.NOVA, 14
URBANISME
26/11/2010 INICIAR EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE
INTERVENCIÓ
PRESSUPOST NÚM. 27/2010
26/11/2010 LLICÈNCIA D'OBRES CARRER PROGRÉS, 20
URBANISME
26/11/2010 ORDRES DE PAGAMENT P/2010/145
INTERVENCIÓ
26/11/2010 CADUCITAT EXP.
ACTIVITATS
26/11/2010 LLISTA DEFINITIVA ADMESOS/ES I
RRHH
EXCLOSOS/ES AUXILIAR DE NETEJA
25/11/2010 LLISTA DEFINITIVA ADMESOS/ES I
RRHH
EXCLOSOS/ES TREBALLADOR/A SOCIAL
25/11/2010 CESSAMENT I NOMENAMENT AGENTS
RRHH
POLICIA LOCAL
25/11/2010 LLICÈNCIA 1A OCUPACIÓ PUIGDETERRADES, URBANISME
10
25/11/2010 CONCEDIR AUTORITZACIÓ PER TRASLLAT SECRETARIA
DE RESTES DEL NÍNXOL 313 1A. OEST AL 2375
3A. PART NOVA
25/11/2010 CANVI TITULARITAT NÍNXOL NÚM. 458 4A. SECRETARIA
EST

2010/011

27/02-I
2010/267

2006-96

2007/123
1997/31
2008/132

693-2010
27/2010
EXP. 645/2010
P/2010/145
11/02-I
4/2010-SELEC
9/2010-SELEC
3/2010 SELEC
665/2010

Departament
URBANISME
ACTIVITATS
RRHH
SECRETARIA

ACTIVITATS
BENESTAR
SOCIAL
BENESTAR
SOCIAL
BENESTAR
SOCIAL
BENESTAR
SOCIAL
BENESTAR
SOCIAL
BENESTAR
SOCIAL
BENESTAR
SOCIAL
BENESTAR
SOCIAL
INTERVENCIÓ
SECRETARIA
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Exp.

AIXECAR EXEMPCIÓ
IBI
2000/19

Data
Descripció
25/11/2010 DISPOSICIÓ DESPESA INCREMENT IVA
CONTRACTE CARPETA CIUTADANA I
REGISTRE ELECTRÒNIC COMÚ
25/11/2010 AIXECAR EXEMPCIÓ IBI AMB REFERÈNCIA
CADASTRAL 9849003 DG3594N-0001/DS
25/11/2010 SOL·LICITUD NETEJA DE XOC

2009/344

25/11/2010 SOL·LICITUD NETEJA DE XOC

2003/28

24/11/2010 SOL·LICITUD DE LA TARGETA
D'APARCAMENT PROVISIONAL PER A
PERSONES AMB DISMINUCIÓ
24/11/2010 LLICÈNCIA D'OBRA MENOR-MANLLEU, 31
24/11/2010 LLICENCIA OBRA MENOR - NOU, 124
24/11/2010 CONCEDIR PAGAMENT FRACCIONAT DE
L'ICIO EXP. 1020/2007, SEGONS CÀRREC VALOR 566189-205817
24/11/2010 ACCEPTAR RENÚNCIA BENITO CHAVETE
24/11/2010 LLICÈNCIA D'OBRA MAJOR CARRER ST.
BARTOMEU, 5
24/11/2010 GRATIFICACIONS NOVEMBRE 2010
24/11/2010 LLICÈNCIA D'OBRES RDA. DEL PUIG, 176
24/11/2010 RECTIFICAR NÒMINA OCTUBRE I NOVEMBRE
EVA AGUAYO
24/11/2010 NÒMINA. ATORGAMENT BESTRETA
REINTEGRABLE
24/11/2010 DEDUCCIÓ RETRIBUCIONS PER ABSENTISME
LABORAL EVA AGUAYO
24/11/2010 DECRET INCOAR EXP. BAIXA D'OFICI AL SR.
HICHAM EL FANICHI DEL C. DELS PINS, 4 3ER2A
24/11/2010 NÒMINA. REGULARITZACIÓ JORNADA
OCTUBRE 2010
24/11/2010 LLICÈNCIA 1A OCUPA C. PONT, 42
24/11/2010 AUTORITZACIÓ PER PENJAR PANCARTES I
BANDEROLES
24/11/2010 INFORMACIÓ ESPAIS PER PUBLICITAT
ELECTORAL
24/11/2010 NÒMINA. OPCIÓ RESPECTE LA RETRIBUCIÓ
COM A FUNCIONARI EN PRÀCTIQUES
24/11/2010 LLISTA DEFINITIVA ADMESOS/ES I
EXCLOSOS/ES TREBALLADOR/A FAMILIAR
23/11/2010 ORDRES DE PAGAMENT P/2010/143
23/11/2010 ORDRES DE PAGAMENT P/2010/142
23/11/2010 AIXECAR SUSPENSIÓ IBI I TAXA
CLAVEGUERAM ANY 2007, REFERÈNCIA
CADASTRAL 9756011DG3595N-0001/JY
23/11/2010 APROVAR LA BAIXA DE PART DE L'IBI I LA
TAXA DE CLAVEGUERAM DE L'ANY 2007 DE
LA REFERÈNCIA CADASTRAL
9756011DG3595N-0001/JY
23/11/2010 ACORD INCOACIÓ

8/2010

683-2010
692-2010
FRACCIONAMENT
CÀRREC - VALOR
566189-205817
207/2010-RH
EXP. 637/2010
2/2010 RH
EXP. 2010/653
208/2010 RH
206/2010-RRHH
212/2010-RH
10-11-24 EL FANICHI

211/2010-RRHH
689/2010
ART / SEC / 056/10
ART / SEC / 057/10
1/2010 SELEC
10/2010-SELEC
P/2010/143
P/2010/142
AIXECAR SUSPENSIÓ
IBI I TAXA
CLAVEGUERAm
BAIXA IBI URBÀ ANY
2007

46.2.1/10

Departament
SECRETARIA

INTERVENCIÓ
BENESTAR
SOCIAL
BENESTAR
SOCIAL
BENESTAR
SOCIAL
URBANISME
URBANISME
INTERVENCIÓ

RRHH
URBANISME
RRHH
URBANISME
RRHH
RRHH
RRHH
SECRETARIA

RRHH
URBANISME
SECRETARIA
SECRETARIA
RRHH
RRHH
INTERVENCIÓ
INTERVENCIÓ
INTERVENCIÓ

INTERVENCIÓ

POLICIA LOCAL
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Exp.
78/10
79/10
80/10
81/10

AIXECAR SUSPENSIÓ
IBI I TAXA
CLAVEGUERAM
AIXECAR SUSPENSIÓ
IBI
46/10
46.2/10

13/10-III
AIXECAR SUSPENSIÓ
IBI I TAXA
CLAVEGUERAM
2006/60

2000/145
1/10-III
AD-86/2010
AD-87/2010
AD-88/2010
AD-89/2010
AD-90/2010
679-2010
8/2010-I
21/10-III
2004/232
2010/053
2010/028

2005/126
P/2010/141
1/2010

Data
Descripció
23/11/2010 ANUL·LAR
23/11/2010 DENEGAR
23/11/2010 DENEGAR
23/11/2010 ANUL·LAR
23/11/2010 CONCEDIR PRORROGA DEL LLOGUER DEL
NÍNXOL NÚM. 229 1A. OEST
23/11/2010 AIXECAR SUSPENSIÓ IBI ANYS 2007, 2008,
2009 I 2010 I TAXA CLAVEGUERAM ANY 2007
DE LA REFERÈNCIA CADASTRAL
951019DG3595S-0001/WF
23/11/2010 AIXECAR LA SUSPENSIÓ DE L'IBI DELS ANYS
DEL 2007 AL 2010 DE LA REFERÈNCIA
CADASTRAL 9851023DG3595S-0001/LF
23/11/2010 PROPOSTA SANCIÓ
23/11/2010 ACORD INCOACIÓ
23/11/2010 AJUTS ECONÒMICS
23/11/2010 DESISTIMENT SOL·LICITUD
23/11/2010 AIXECAR SUSPENSIÓ IBI ANYS 2007, 2008 I
2009 I TAXA CLAVEGUERAM ANY 2007
23/11/2010 SOL·LICITUD RENOVACIÓ TARGETA
D'APARCAMENT PER A PERSONES AMB
MOBILITAT REDUÏDA
23/11/2010 SOL·LICITUD NETEJA DE XOC
23/11/2010 CANVI TITULARITAT
22/11/2010 AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE DESPESES
AD-86/2010
22/11/2010 AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE DESPESES
AD-87/2010
22/11/2010 AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE DESPESES
AD-88/2010
22/11/2010 AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE DESPESES
AD-89/2010
22/11/2010 AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE DESPESES
AD-90/2010
22/11/2010 LLICÈNCIA D'OBRA MENOR-CANIGO,50
22/11/2010 LEGITIMACIÓ COMUNICACIÓ
22/11/2010 IMPULS ANNEX III
22/11/2010 SOL·LICITUD NETEJA DE XOC

Departament
POLICIA LOCAL
POLICIA LOCAL
POLICIA LOCAL
POLICIA LOCAL
SECRETARIA
INTERVENCIÓ

INTERVENCIÓ

POLICIA LOCAL
POLICIA LOCAL
BENESTAR
SOCIAL
ACTIVITATS
INTERVENCIÓ

BENESTAR
SOCIAL
BENESTAR
SOCIAL
ACTIVITATS
INTERVENCIÓ
INTERVENCIÓ
INTERVENCIÓ
INTERVENCIÓ
INTERVENCIÓ

URBANISME
ACTIVITATS
ACTIVITATS
BENESTAR
SOCIAL
22/11/2010 DECRET INCOACIÓ CONTRACTE DE SERVEIS SECRETARIA
NETEJA EDIFICIS I SERVEIS MUNICIPALS
22/11/2010 AUGMENT IVA FACTURA CONTRACTE DE
SECRETARIA
DIRECCIÓ OBRES CAMP DE FUTBOL
MUNICIPAL
22/11/2010 SOL·LICITUD DE NETEJA DE XOC
BENESTAR
SOCIAL
22/11/2010 ORDRES DE PAGAMENT P/2010/141
INTERVENCIÓ
22/11/2010 NÒMINA FACTOR ESPECÍFIC NOVEMBRE
RRHH
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Exp.
3/2010 DIVERSOS
172/2010-RH
220/2010 RH
8/2009 SELEC
53/2010-RRHH
EXP. 2010/664
DEVOLUCIÓ IBI 2010
45/10
45.2/10
75/10
76/10
77/10

684/10
2010/147
2009/37

P100282901
P090061674
P100255164
P100283220
P100238911
P100280416
P100303036
P100269643
P100261664
P100254767
2007/68
205/2010 RRHH

26/2010

OFICINA
D'HABITATGE
OFICINA
D'HABITATGE
OFICINA

Data

Descripció

2010
22/11/2010 NÒMINA PRODUCTIVITAT POLICIA
NOVEMBRE 2010
22/11/2010 RECONEIXEMENT TRIENNIS OSCAR CASES
HERRERA
22/11/2010 NÒMINA. DEDUCCIÓ RETRIBUCIONS PERE
PUIGBÒ
19/11/2010 NOMENAMENT SERGENT EN PRÀCTIQUES
FRANCESC VILLENA ROVIRA
19/11/2010 RECTIFICACIÓ RESOLUCIÓ 20/06/2010 SOBRE
PERÍODE LACTÀNCIA
19/11/2010 LLICÈNCIA OBRA MAJOR PLAÇA DE LA VILA
19/11/2010 APROVAR LA DEVOLUCIÓ IBI ANY 2010 REF.
CADASTRAL 9945616DG3594N0001US
19/11/2010 PROPOSTA SANCIÓ
19/11/2010 ACORD INCOACIÓ
19/11/2010 DENEGAR
19/11/2010 DENEGAR
19/11/2010 ANUL·LAR
19/11/2010 DECLARAR CADUCITAT EXP. PER CANVI
TITULARITAT NÍNXOL NÚM. 127 1A. OEST
19/11/2010 VP CAMPANYA ELECTORAL 2010
19/11/2010 SOL·LICITUD DEL SERVEI DE TRANSPORT
ADAPTAT
19/11/2010 SOL·LICITUD DE LA TARGETA
D'APARCAMENT PROVISIONAL PER A
PERSONES AMB DISMINUCIÓ
19/11/2010 ANUL·LAR - DEVOLUCIÓ GRUA
19/11/2010 DENEGAR
19/11/2010 ANUL·LAR
19/11/2010 DENEGAR
19/11/2010 DENEGAR
19/11/2010 DENEGAR
19/11/2010 ANUL·LAR
19/11/2010 ANUL·LAR
19/11/2010 ANUL·LAR
19/11/2010 ANUL·LAR
18/11/2010 SOL·LICITUD NETEJA DE XOC
18/11/2010 NÒMINA. DESCOMPTE QUOTA SINDICAT
PROFESSIONAL DE POLICIES MUNICIPALS
D’ESPANYA
18/11/2010 INICIAR EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE
PRESSUPOST NÚM. 26/2010, PER GENERACIÓ
D'INGRESSOS NO TRIBUTARIS
18/11/2010 INSCRIPCIÓ AL REGISTRE DE SOL·LICITANTS
D'HABITATGES AMB PROTECCIÓ OFICIAL
18/11/2010 INSCRIPCIÓ AL REGISTRE DE SOL·LICITANTS
D'HABITATGES AMB PROTECCIÓ OFICIAL
18/11/2010 INSCRIPCIÓ AL REGISTRE DE SOL·LICITANTS

Departament
RRHH
RRHH
RRHH
RRHH
RRHH
URBANISME
INTERVENCIÓ
POLICIA LOCAL
POLICIA LOCAL
POLICIA LOCAL
POLICIA LOCAL
POLICIA LOCAL
SECRETARIA
ACTIVITATS
BENESTAR
SOCIAL
BENESTAR
SOCIAL
POLICIA LOCAL
POLICIA LOCAL
POLICIA LOCAL
POLICIA LOCAL
POLICIA LOCAL
POLICIA LOCAL
POLICIA LOCAL
POLICIA LOCAL
POLICIA LOCAL
POLICIA LOCAL
BENESTAR
SOCIAL
RRHH

INTERVENCIÓ

URBANISME
URBANISME
URBANISME
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Exp.
D'HABITATGE
OFICINA
D'HABITATGE
OFICINA
D'HABITATGE
OFICINA
D'HABITATGE
29/99-E
6/2010
7/2010-SELEC

5/2010-SELEC

DEVOLUCIÓ IBI
RÚSTIC
5/2010 DIVERSOS
5/2010 DIVERSOS
673-2010
674-2010
678-2010
677-2010
EXP. 2010/631
2010/048

2010/050

ARXIU MPAL.
2008/74
3/98-A
2007/47
2005/49
2003/59
23/97-A

Data

Descripció
D'HABITATGES AMB PROTECCIÓ OFICIAL
18/11/2010 INSCRIPCIÓ AL REGISTRE DE SOL·LICITANTS
D'HABITATGES AMB PROTECCIÓ OFICIAL
18/11/2010 INSCRIPCIÓ AL REGISTRE DE SOL·LICITANTS
D'HABITATGES AMB PROTECCIÓ OFICIAL
18/11/2010 INSCRIPCIÓ AL REGISTRE DE SOL·LICITANTS
D'HABITATGES AMB PROTECCIÓ OFICIAL
17/11/2010 CANVI TITULARITAT
17/11/2010 LLISTA DEFINITIVA ADMESOS/ES I
EXCLOSOS/ES TÈCNIC D'OCUPACIÓ
17/11/2010 LLISTA DEFINITIVA ADMESOS/ES I
EXCLOSOS/ES TÈCNIC FORMACIÓ PEL
TREBALL
17/11/2010 LLISTA DEFINITIVA ADMESOS/ES I
EXCLOSOS/ES TÈCNIC/A PROMOCIÓ
ECONÒMICA
17/11/2010 RECTIFICAR RESOLUCIÓ DEL 26/10/2010 DE
L'APROVACIÓ DEVOLUCIÓ IBI RÚSTIC A
L'EMPRESA GEAX TORELLÓ, S.L.U.
17/11/2010 DISTRIBUCIÓ FONS SOCIAL 2010
FUNCIONARIS
17/11/2010 DISTRIBUCIÓ FONS SOCIAL 2010 PERSONAL
LABORAL
17/11/2010 LLICÈNCIA OBRA MENOR-PUIGDECANET, 28
17/11/2010 LLICÈNCIA OBRA MENOR-VOLTREGA, 2
17/11/2010 LLICÈNCIA D'OBRA MENOR-AV
MONTSERRAT, 38
17/11/2010 LLICENCIA D'OBRA MENOR-ST MIQUEL, 16
17/11/2010 LLICÈNCIA D'OBRES REFORMA EDIFICI PER A
HABITATGE AL CARRER PROGRÉS, 8
17/11/2010 ADJUDICACIÓ CONTRACTE DE
SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ
TENDALS LLAR INFANTS LA CABANYA
17/11/2010 ADJUDICACIÓ CONTRACTE OBRES
URBANITZACIÓ INTERIOR I
ENJARDINAMENT TANATORI MUNICIPAL
17/11/2010 RELACIÓ DE DOCUMENTACIÓ A DESTRUIR
DE L'ARXIU MPAL.
16/11/2010 SOL·LICITUD DE NETEJA DE XOC

Departament
URBANISME
URBANISME
URBANISME
ACTIVITATS
RRHH
RRHH

RRHH

INTERVENCIÓ

RRHH
RRHH
URBANISME
URBANISME
URBANISME
URBANISME
URBANISME
SECRETARIA

SECRETARIA

SECRETARIA

BENESTAR
SOCIAL
16/11/2010 CANVI TITULARITAT
ACTIVITATS
16/11/2010 SOL·LICITUD NETEJA DE XOC
BENESTAR
SOCIAL
16/11/2010 SOL·LICITUD NETEJA DE XOC
BENESTAR
SOCIAL
16/11/2010 SOL·LICITUD NETEJA DE XOC
BENESTAR
SOCIAL
16/11/2010 CANVI TITULARITAT
ACTIVITATS
16/11/2010 CANVI TITULARITAT NÍNXOL 2419 3A. PART SECRETARIA
NOVA
16/11/2010 CANVI TITULARITAT NÍNXOL 2195 3A. PART SECRETARIA
NOVA
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Exp.
2010/147

2000/179
P/2010/140

AD-84/2010
AD-73.1/2010
AD-85/2010
AD-83/2010
AD-82/2010
AD-86/2010
P/2010/139
P/2010/138
P/2010/137
P/2010/136
A/2010/24
682/10
P/2010/134
P/2010/132
AD-81/2010
AD-80/2010
AD-79/2010
P/2010/129
A/2010/22
P/2010/126
120/2010 RH
P/2010/122
A/2010/20
F/2010/370
F/2010/371
F/2010/368

Data
Descripció
16/11/2010 SOL·LICITUD DE LA TARGETA
D'APARCAMENT PROVISIONAL PER A
PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA
16/11/2010 SOL·LICITUD DEL SERVEI DE TRANSPORT
ADAPTAT
16/11/2010 ORDRES DE PAGAMENT P/2010/140
16/11/2010 AJUT ECONÒMIC
16/11/2010 AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE DESPESES
AD-84/2010
16/11/2010 BAIXA AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE
DESPESES AD-73.1/2010
16/11/2010 AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE DESPESES
AD-85/2010
16/11/2010 AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE DESPESES
AD-83/2010
16/11/2010 AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE DESPESES
AD-82/2010
16/11/2010 AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE DESPESES
AD-86/2010
16/11/2010 ORDRES DE PAGAMENT P/2010/139
16/11/2010 ORDRES DE PAGAMENT P/2010/138
16/11/2010 ORDRES DE PAGAMENT P/2010/137
16/11/2010 ORDRES DE PAGAMENT P/2010/136
15/11/2010 BAIXA RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS
A/2010/24
15/11/2010 VP CAMPANYA ELECTORAL 2010
12/11/2010 ORDRES DE PAGAMENT P/2010/134
10/11/2010 ORDRES DE PAGAMENT P/2010/132
10/11/2010 AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE DESPESES
AD-81/2010
10/11/2010 AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE DESPESES
AD-80/2010
10/11/2010 AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE DESPESES
AD-79/2010
08/11/2010 ORDRES DE PAGAMENT P/2010/129
02/11/2010 BAIXA RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS
A/2010/22
02/11/2010 ORDRES DE PAGAMENT P/2010/126
28/10/2010 NÒMINA. AIXECAMENT D'EMBARGAMENT
RETRIBUCIONS
26/10/2010 ORDRES DE PAGAMENT P/2010/122
25/10/2010 BAIXA RECONEIXEMENT D'OBLIGACIÓ
A/2010/20
18/10/2010 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS
F/2010/370
18/10/2010 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS
F/2010/371
14/10/2010 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS
F/2010/368

Departament
BENESTAR
SOCIAL
BENESTAR
SOCIAL
INTERVENCIÓ
BENESTAR
SOCIAL
INTERVENCIÓ
INTERVENCIÓ
INTERVENCIÓ
INTERVENCIÓ
INTERVENCIÓ
INTERVENCIÓ
INTERVENCIÓ
INTERVENCIÓ
INTERVENCIÓ
INTERVENCIÓ
INTERVENCIÓ
ACTIVITATS
INTERVENCIÓ
INTERVENCIÓ
INTERVENCIÓ
INTERVENCIÓ
INTERVENCIÓ
INTERVENCIÓ
INTERVENCIÓ
INTERVENCIÓ
RRHH
INTERVENCIÓ
INTERVENCIÓ
INTERVENCIÓ
INTERVENCIÓ
INTERVENCIÓ
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Exp.
F/2010/365
F/2010/366
F/2010/367
F/2010/369
A/2010/16
A/2010/15
A/2010/13

Data
Descripció
14/10/2010 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS
F/2010/365
14/10/2010 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS
F/2010/366
14/10/2010 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS
F/2010/367
14/10/2010 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS
F/2010/369
09/09/2010 BAIXA RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS
A/2010/16
09/09/2010 BAIXA RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS
A/2010/15
08/09/2010 BAIXA RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS
A/2010/13

Departament
INTERVENCIÓ
INTERVENCIÓ
INTERVENCIÓ
INTERVENCIÓ
INTERVENCIÓ
INTERVENCIÓ
INTERVENCIÓ

4.2 DONAR COMPTE DE LES ACTES DE LA JUNTA DE GOVERN
4.2.1 sessió ordinària del dia 13 de desembre de 2010.
4.2.2 sessió ordinària del dia 20 de desembre de 2010.
4.3 DONAR COMPTE DE DECRETS DE L’ALCALDIA DIVERSOS
4.3.1 Decret del dia 29 de novembre de 2010
Primer. NOMENAR amb caràcter de màxima urgència funcionari interí, Escala
d’Administració Especial, subescala serveis especials, classe policia local, categoria agent
de la policia local, el sr. Antoni Toneu Utrero amb efectes del dia 1 de desembre de 2010
per tal de cobrir la vacant d’agent de policia local que ha quedat deserta al procés
selectiu per cobrir 4 places d’agent de la policia local.
Segon. NOMENAR amb caràcter de màxima urgència funcionària interina, Escala
d’Administració Especial, subescala serveis especials, classe policia local, categoria agent
de la policia local, la Sra.. Sònia Requena Lòpez amb efectes del dia 1 de desembre de
2010 per tal de cobrir les absències del personal de la Policia Local durant el període de
l’1 de desembre de 2010 a 15 de gener de 2011.
Tercer.- Els nomenats tenen dret a percebre el 100 per 100 de les retribucions bàsiques,
corresponents al lloc de treball d’agent de nivell 1, amb nivell 12 de complement de
destí. La jornada de treball serà la jornada completa ordinària i el règim horari serà el que
té assignat el lloc de treball al qual s'incorpori l'interí. Les funcions seran les específiques del
lloc de treball que es desenvolupi dins de la dependència o servei al qual es destini el
nomenat interinament.
Quart.- La relació s'extingirà, en ambdós casos, si es dóna alguna de les circumstàncies
previstes en l'article 7 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament
del personal al servei de les entitats locals o de l’article 33 del Decret 233/2002, de 25 de
setembre, pel qual s’aprova el Reglament d’accés, promoció i mobilitat de les policies
locals. El temps màxim de serveis prestats en virtut d’aquest nomenament és de tres
mesos.
Cinquè.- DISPOSAR l'afiliació de les persones nomenades en el règim general de la
Seguretat Social.
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Sisè.- DONAR COMPTE d'aquest nomenament al Ple de l'ajuntament en la primera sessió
que tingui i publicar-ho en el Butlletí Oficial de la província i en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, d’acord amb l’article 35.2 del Decret 233/2002, de 25 de
setembre.
Setè. NOTIFICAR el contingut d'aquesta resolució a les persones interessades, a les
delegades de personal, al cap de la policia local i als departaments d’intervenció i
recursos humans.
4.3.2 Resolució del 14 de desembre de 2010.
Modificació de crèdits núm. 28/2010.
Consignació de despeses amb crèdits en baixa
Partida inicial

Nom

204-4332160000

Manteniment
equips
informàtics.
Promoció
econòmica

208-9202240003

Assegurança
responsabilitat
civil

Consignació
inicial

Proposta de
baixa

Consignació
definitiva

150,00 €

60,00 €

90,00 €

20.620,00 €

250,00 €

20.370,00 €

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

310,00 €
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Consignació de despeses amb crèdits en alta
Partida inicial

Nom

204-4332260200

Publicitat i
propaganda.
Promoció
econòmica

208-9202200100

Premsa, revistes,
llibres,... règim
intern

Consignació
inicial

Proposta d’alta

Consignació
definitiva

220,00 €

60,00 €

280,00 €

2.500,00 €

250,00 €

2.750,00 €

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

310,00 €

4.4 DONAR COMPTE DE LES NOTES DE REPARAMENT DE LA INTERVENCIÓ MUNICIPAL
En compliment del que disposen els articles 215 i següents del text refós de la Llei
d’Hisendes Locals, es dóna compte al ple corporatiu, i de forma específica, de la nota de
reparament 31-10, vistos els Decrets de l’Alcaldia del 19 de gener de 2010 i del 21 de juny
de 2010 , la nota de reparament 32-10, 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 33-10, 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/2010-144 de 26 de novembre de 2010, en la que consten incloses les
nòmines del personal d’aquesta Corporació del mes de novembre de 2010.
5/ MOCIONS I PROPOSTES D’URGÈNCIA:
Atesos els esdeveniments recents aquesta mateixa setmana, i de conformitat amb el que
es disposa a l’article 82.3 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats locals, a
proposta de l’alcaldia, el ple de l’ajuntament, per unanimitat dels seus membres, acorda
la inclusió per urgència de l’assumpte següent:
5.1.- MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS A L’AJUNTAMENT DE TORELLÓ, DE REBUIG A LA
INTERPRETACIÓ DEL TRIBUNAL SUPREM EN RELACIÓ A LA POLÍTICA LINGÜÍSTICA DE
CATALUNYA:
ACORD:
Els grups municipals a l’Ajuntament de Torelló, volem manifestar el nostre rebuig a la
interpretació que fa el Tribunal Suprem de la sentència del Tribunal Constitucional sobre
l’Estatut de Catalunya, i que posa en qüestió la política lingüística que han aplicat
unànimement i consensuada tots els partits que han estat al Govern de la Generalitat de
Catalunya, amb el recolzament unànime de tots els agents socials, sindicats,
associacions, comunitats educatives, etc.
Per tot això, el ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels seus membres, acorda:
1. Declarar que l’actual model d’immersió lingüística ha portat resultats positius en
l’educació del nostre país, donant lloc a un sistema educatiu que en cap cas ignora el
coneixement del castellà i, per tant, mostrar el nostre convenciment que és el model que
cal continuar aplicant.
2. Reclamar unitat a les forces polítiques i a la societat civil catalana enfront l’enèsim atac
a la llengua, cultura i societat catalana.
3. Comunicar aquest acord a la Presidenta del Parlament de Catalunya; als grups
parlamentaris del Parlament de Catalunya, del Congrés dels Diputats i del Senat; als
presidents de l’Associació Catalana de Municipis i de la Federació de Municipis de
Catalunya.
INTERVENCIONS:
SRA. MONTSE AYATS:
Des d’Iniciativa ciutadans del Ges donarem suport a aquesta moció. Després que durant
el franquisme el català fos perseguit i exclòs de la vida pública i, és clar! També de
l’escola, amb la recuperació de la democràcia es va reinstaurar la Generalitat de
Catalunya i també es va establir el pacte lingüístic; aquest pacte, consensuat per totes les
forces polítiques i amb el suport d’agents socials i sindicats, es va establir amb l’objectiu
de no separar l’alumnat de les nostres escoles en funció de la llengua que parlaven a
casa i fer possible que, d’aquesta manera, en acabar l’ensenyament obligatori els
alumnes del nostre país fossin capaços de fer servir tant el català, com el castellà amb
fluïdesa i així està recollit en el nostre currículum escolar, un currículum sobre el qual tenim
competències des de Catalunya. Aquest model ha estat i és un model d’èxit amb bons
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resultats pedagògics i acadèmics i també amb un important èxit social que no cal
menysprear. Un model que ha estat reconegut i avalat pel Consell d’Europa com a
model, deia, de cohesió social. El comitè d’experts del Consell d’Europa considera, pel
que fa a l’ensenyament de la llengua catalana, que l’únic model respectuós amb els
compromisos de la carta europea a l’Estat espanyo és el que s’aplica al nostre país, a
Catalunya, que està basat en la immersió lingüística i en la no segregació dels alumnes;
en l’últim informe PISA, un estudi que ens permet conèixer el grau d’assoliment dels
aprenentatges dels nostres alumnes en relació amb l’alumnat de l’Estat i d’altres països
d’Europa, ha quedat clar que el coneixement del castellà de l’alumnat de les escoles del
nostre país, de Catalunya, no és pas inferior al de l’alumnat de les escoles de Salamanca,
per posar un exemple.
Tenint en compte, doncs aquests arguments, no podem fer altra cosa que considerar la
interpretació del Tribunal Suprem, com un atac més als nostres trets identitaris, a les nostres
particularitats com a nació; a una decisió política sense cap validesa lingüística, d’un
organisme que no hauria de fer política en el si de l’Estat espanyol. Aquest nou intent mal
intencionat i perpetrat per aquells que pretenen reduir la nostra llengua a l’àmbit del
folklore i en una temptativa que sovint sembla més un genocidi cultural i d’assimilació que
no pas altra cosa, és una constant que la nostra història com a poble, tant al segle passat,
com dèiem no fa gaire del franquisme, però també en els altres cercles. Per tant, avui,
com en altres ocasions, tenim l’obligació i el deure moral d’oposar-nos frontalment a la
interpretació del Tribunal Suprem espanyol i sobretot treballar per què no es trenqui la
convivència lingüística actual, ajudant alhora a què la llengua catalana pugui assolir el
nivell de normalitat i de plenitud que encara no té. Per tant, doncs, des d’Iniciativa
ciutadans del Ges votarem favorablement a la moció que es presenta.
SR. JORDI CASALS:
Des d’Esquerra Republicana donarem suport a aquesta moció que, a més, presentem en
nom de tots els grups municipals i crec que és un missatge clar i positiu cap a la
ciutadania, que tots puguem defensar, i siguem actius en la defensa de la llengua. El
nostre país té una sort: per poder ser català és igual la ideologia que tinguis, és igual el
color de pell que tinguis, és igual la religió que tinguis o si no en tens i l’únic que es
demana és que hi hagi un punt comú de trobada que sigui el de la llengua; no vol dir
que sempre l’hagis de parlar, però si que sigui el punt de trobada entre tots.
Atacar tirant torpede cap a la immersió lingüística, que és el model que ha apostat
Catalunya per fer del català el punt de trobada, és un torpede a la línia de flotació de la
Catalunya que vol ser poble, que vol ser nació i qui llança aquest torpede, segurament és
molt conscient i sap el que està fent, el que passa és que les conseqüències poden ser
bastant nefastes i suposo que per a tots els grups polítics que presentem aquesta moció
ho fem i no és altre que la cohesió i la convivència en aquest país.
Ara més que mai i perquè aquesta sentència del Tribunal Suprem és filla de la retallada
de l’Estatut del Tribunal Constitucional, creiem que hi ha d’haver amb tots els matisos que
hi havia, ara més que mai, hi ha d’haver viu l’esperit de la manifestació del 10 de juliol.
SR. LLUÍS BASSAS:
Nosaltres, evidentment, com a copartíceps en la presentació d’aquesta moció, estem
totalment d’acord amb el que diu el text de la proposta, sobretot en el rebuig que
representa que des del Tribunal Constitucional i des del Tribunal Suprem es fiquin en temes
que, per dos o tres casos dubtosos que han aparegut que no hagin anat bé, es qüestioni
tot un sistema que sabem que està funcionant perfectament i, per tant, nosaltres,
evidentment que votarem a favor de la proposta.
SRA. FLORA VILALTA:
Per anunciar el nostre suport a aquesta moció que presentem totes les forces polítiques
del Consistori. Dir, recollint una mica la idea que apuntava en Lluís Bassas, que aquesta
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Sentència que ha estat motivada per 3 o 4 casos molt particulars, en cap cas podem
admetre que es faci extensiva a tot un model educatiu que té Catalunya, un model que
s’ha consolidat, que tot el model d’immersió lingüística ha estat celebrat, felicitat, per la
Unió Europea i per lingüistes de renom mundial i que per tant, no podem renunciar al que
ha estat això; pensar que el sistema educatiu català pogués segregar els nens i nenes o
els joves per qüestions de llengua és el contrari del que vol dir en realitat l’educació; la
segregació mai dóna igualtats de cohesió social i tampoc igualtats d’oportunitats i, per
tant, nosaltres no volem caure ni volem que el país caigui en un model que seria tot el
contrari. No només aquest model està avalat i ha donat resultats tots aquests anys, si no
que també –i com qualsevol model ha de passar unes avaluacions i el model català les
ha passat amb èxit, com deia la Montse, a través dels informes PISA, però també a través
de les proves d’accés a la Universitat, amb les quals es demostra que evidentment tots els
nois i noies de Catalunya surten preparats en ambdues llengües; per tant, ple suport a la
moció i lluitarem fins al final perquè aquest model no es canviï.
VOTACIÓ:
S’aprova per unanimitat dels membres de la Corporació.
6/ PRECS I PREGUNTES:
SRA. MONTSE AYATS:
6.1.No faré cap prec ni cap pregunta. En tot cas, ja que és el darrer ple de l’any, malgrat tot,
que cada vegada és més feixuc i més carregós de portar, però malgrat tot, que l’any
vinent, l’any 2011 sigui un bon any per a tots els torellonencs i torellonenques.
SR. JORDI CASALS:
6.2.L’Albert Soldevila i en Lluís Sabatés no han dit res, però ja ho faré jo en nom del grup:
desitjar bon any a tots els regidors de l’Ajuntament i també a tota la ciutadania de Torelló.
7/ INFORMACIONS:
SR. PERE BARTÉS:
7.1.Desitjar un bon any a tothom.
SRA. CRISTINA SALA:
7.2.Tots els regidors teniu amb primícia rigorosa el llibre “i tu què fas per Torelló?” que acaba
de sortir de la impremta. És la continuació de l’obsequi que vareu rebre l’any passat de la
regidoria de ciutadania activa, que era el joc de Torelló i que com ja vàrem anar
explicant en alguna ocasió, consisteix en el retorn del retorn: el joc de Torelló es podia
adquirir pel preu d’explicar què feia cadascú per Torelló i aquest llibre intenta recollir les
aportacions que hem rebut fins ara de la gent que ha vingut a recollir el joc; no les recull
totes, perquè encara anem entregant jocs, però jo entenc que recull les més
significatives.
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Aquest és un projecte que va comptar des del principi amb el suport de la Diputació de
Barcelona i, per tant, a l’Ajuntament de Torelló ens ha costat poquíssim econòmicament;
jo n’estic molt orgullosa del treball que hem fet des de la regidoria i em sembla que
d’alguna manera satisfà l’encàrrec que vaig rebre quan vaig assumir aquesta regidoria,
de part de l’alcalde, que era fer alguna cosa, perquè ja veiem venir els temps de crisi en
què vivim i l’encàrrec de l’alcalde era per fer alguna cosa que aixequés l’autoestima dels
torellonencs i em sembla que hem reeixit amb dos projectes que contribueixen a aixecar
l’autoestima dels torellonencs i a veure’ns reflectits. Diu el llibre –ja ho veureu en el
preàmbul- que pretén ser una foto actual del que és el Torelló del 2010; no té més
pretensió que aquesta, però em sembla que Déu ni do!
Dit això, desitjar també a tothom, els regidors i els torellonencs i torellonenques, un bon
any 2011.
SR. JAUME VIVET:
7.3.Només desitjar un bon any a tothom.
SR. LLUÍS BASSAS:
7.4.Jo desitjo igualment un bon any a tothom.
SR. MARC FONTSERÈ:
7.5.La felicitació la farà la portaveu en nom de tothom.
Un dels últims projectes que va treure el S.O.C. abans del canvi de govern, va ser el
projecte “SUMA’T”, que és un projecte encarat als joves de 16 a 25 anys que no tenen el
graduat escolar, que no treballen i que, per tant, no tenen feina; recordem que als joves
és a qui més afecta la crisi i l’atur actual. Era per donar solució, ajudant aquests joves a
treure’s el graduat escolar en una primera part; en una segona part, els formava en
competències transversals i competències per al treball i després ofereix un contracte de
sis mesos, perquè aquests joves puguin treballar en una empresa. Aquest contracte és
bonificat al 70%.
Com que aquest projecte anava destinat a municipis de més de 30.000 habitants, resulta
que a la comarca només podia accedir-hi Vic. Des de Torelló ens vàrem posar en
contacte amb les altres oficines comarcals de promoció econòmica i vàrem arribar a la
conclusió que no podíem deixar passar de llarg aquest projecte, o que se centrés
únicament a la ciutat de Vic i no vàrem poder fer d’oficina de promoció econòmica,
però si que vàrem aconseguir posar-nos d’acord i que el S.O.C. hagi atorgat 77 places
per a joves; d’aquests 77, ens hem reunit totes les oficines d’Osona excepte Vic i en
concret a Torelló, podrem atendre 25 joves a partir del gener.
7.6.En relació a dos convenis que va aprovar la Diputació de Barcelona al ple del 23 de
desembre, per una part per cedir l’equipament del castell de Montesquiu al consorci de
la Vall del Ges, Orís i el Bisaura, perquè el gestioni i el mantingui.
És una molt bona notícia; és un equipament excel·lent que potser –no estic criticant a
Diputació, perquè són ells mateixos que ens ho diuen-, potser no han sabut treure’n el suc
o el potencial que té i hem aconseguit que ens el cedeixin per gestionar-lo i mantenir-lo;
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ens donen els recursos suficients per poder portar a terme aquesta feina i a partir del dia 1
de gener al consorci ens encarregarem de la gestió i de potenciar-lo el màxim possible.
I també en aquest mateix dia, la Diputació va aprovar la cessió de la finca de la Solana.
La fina de la Solana té una casa; està ubicada al parc del Castell de Montesquiu i la
cessió és per arreglar la casa i endreçar el que actualment és el centre de formació
forestal especialitzada; ens permetrà arreglar la casa i fer també un petit centre
d’interpretació home-bosc. Actualment el centre, enguany, ha format a 121 persones,
amb uns resultats excel·lents; està tirant molt fort aquest centre i ve gent a formar-se de
tot Espanya i inclús d’Europa.
El finançament de les obres es fa mitjançant aportacions de Diputació i de la Generalitat
i, per tant, al consorci i als ajuntaments que en formem part no ens costa cap recurs
econòmic.
Bones festes i bon any.
SRA. FLORA VILALTA:
7.7.El proper mes de gener l’escola d’arts plàstiques ja s’haurà traslladat a les noves
instal·lacions situades a la part alta del museu de la torneria i segurament, també, a finals
de gener –s’ha d’acabar de concretar la data amb la direcció de l’escola- es faria una
jornada de portes obertes per tal que tothom la pugui visitar.
7.8.I per acabar, en nom del grup municipal dels socialistes, un bon any a tots els presents a
la sala i a tots els torellonencs i torellonenques.
SR. FRANCESC J. RIVERA:
7.9.Els dies 28 i 29 de desembre, entre les 9 del matí i la una del migdia, el pavelló municipal
d’esports acollirà la vuitena edició del Saló temàtic de bàsquet que organitza el Club
Bàsquet Torelló amb el suport de la regidoria d’esports i l’Àrea d’esports de la Diputació
de Barcelona. Es tracta d’un saló esportiu en què es podran practicar un seguit
d’activitats al voltant de l’esport, pràcticament el bàsquet.
L’activitat estrella del saló és el 3x3, tot i que els participants podran gaudir d’altres
modalitats.
Per als més petits es muntaran diversos circuits i jocs relacionats amb el món del bàsquet i
amb la idea de fer més atractiu i complet el saló, hi haurà altres activitats com ara
bàsquet en cadira de rodes, inflables o tenis taula.
L’objectiu principal d’aquest esdeveniment és la difusió i la promoció de l’esport del
bàsquet.
7.10.D’altra banda, els mateixos dies i també al pavelló, es disputarà el vuitè torneig de Nadal
de basquet vila de Torelló, que aquest any es disputarà en categoria infantil masculina i
cadet femenina. Hi prendran part entre els equips que vindran, a part del Club basquet
Torelló, lògicament, el club bàsquet Caldes, club bàsquet tona, club bàsquet Manlleu,
club bàsquet Llavaneres i Club bàsquet Artés.
Rés mes. Bones festes i bon any a tothom.
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SRA. NÚRIA GÜELL:
7.11.Com heu vist, hi ha la programació del teatre Cirvianum, que el dia de la Comissió
encara no havia sortit d’impremta. Segueix més o menys en la mateixa línia, amb el
pressupost ajustadet, però hi ha alguna obra de teatre que és interessant.
També hi ha una obra per a la mainada, que és per als sords, que és la primera vegada
que ho fem, perquè com que hi ha força canalla a Torelló i se’ns havia demanat més
d’una vegada i com que n’hi ha molt poquetes, ha estat la manera de començar-ho; és
“el món d’Irene” aquest espectacle.
7.12.Molt bona entrada d’any a tothom i fins a la propera.
SR. MANEL ROMANS:
7.13.Des de la regidoria de comerç i de promoció econòmica, aquest cap de setmana –
divendres, dissabte i diumenge- vàrem tornar a organitzar el parc de Nadal. Aquest any,
seguint en la tònica que tenim totes les regidories, de contenció de la despesa, ha estat
gairebé un 50% l’import en relació al que hi havíem destinat l’any anterior i seguint una
mica les directrius que ens havien donat i la valoració que es va fer l’any passat amb
l’Associació de comerciants i rebent les seves propostes, hem intentat buscar una
ubicació per al parc al centre del poble –l’any passat el vàrem fer al pavelló-; aquest any
l’hem fet a l’escola Rocaprevera a qui voldria agrair la bona disposició que han tingut
cedint-nos el teatre i tot el pati i ens sembla que ha anat força bé; no hi ha hagut tanta
gent com l’any passat; encara hem de fer les valoracions exactes; la tècnica de comerç
encara no ho tenia a punt avui; més o menys hi hauran passat unes quatre-centes i
escaig persones i hem vist que, sobretot dijous i divendres, al estar obert matí i tarda hi va
haver una afluència important de gent i, en canvi, dissabte i diumenge que ens
pensàvem que també podria haver força gent, no és tanta l’afluència que hi va haver.
Tot això ho hem d’anar millorant. Suposo que el fet que sigui el segon any tampoc teníem
massa experiència de com fer-ho, però suposo que entre gener i febrer, quan amb en
Marc i l’Associació de comerciants fem la valoració de com ha anat aquest parc, si
convé hi introduirem els canvis oportuns per tal que això sigui un projecte que a Torelló es
vagi consolidant, que serveixi, perquè la gent es quedi a comprar aquí; el comerç és una
activitats econòmica molt important dins del municipi i creiem que des de l’Ajuntament
en la mesura de les nostres possibilitats hem de potenciar-ho.
Per tant, estem força contents de com ha anat tot i esperem que l’any vinent, en la
mesura que puguem fer canvis per l’experiència que ja tenim, ho puguem millorar.
Bones festes i bon any a tothom!
SR. MIQUEL FRANCH:
7.14.Una informació fa referència a l’empresa COVIT. Com tots sabeu, el setembre d’aquest
any va patir un incendi. Tots sabeu quin procediment hi ha hagut, com estan les coses i
vull informar en el sentit positiu que finalment l’empresa propietària, el grup BHI ha entrat
definitivament un projecte a l’Ajuntament per a l’adequació i refer tota l’empresa. Hem
tingut l’oportunitat des de l’Ajuntament, de seguir des del primer dia i estar al costat del
Comitè d’empresa i també de l’empresa, en tot aquest afer, i per tant creiem que les
coses estan ben enfocades en aquests moments; hi va haver moments realment difícils,
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molt complicats, però finalment es va poder encarrilar la cosa i jo penso que la suma
d’esforços de diferents llocs ha donat finalment, jo diria, el que esperàvem tots des d’un
primer moment tot i que les coses apuntaven bastant malament.
Per tant, veiem que les coses estan molt ben enfocades, van molt ben dirigides i esperem
que això no s’aturi i que la cosa continuï endavant. Hi havia el perill que més de 230
treballadors i treballadores de Torelló perdessin el seu lloc de treball; sortosament no ha
estat així; aproximadament uns vuitanta treballadors ja estan treballant en aquests
moments; la resta formen part d’un ERO i confiem que el projecte presentat i les gestions i
actuacions que s’estan fent des de la pròpia empresa i també al costat de diverses
institucions, finalment acabi de funcionar bé.
7.15.Una altra notícia també en aquest sentit: suposo que heu pogut observar i llegir en els
diversos mitjans de comunicació, després de diversos mesos i reunions i contactes amb
l’empresa Solé i Palau, finalment es va arribar a un acord pel qual aquesta empresa es
quedava una de les empreses del grup VEMSA i que finalment aquesta empresa
s’implanta a Torelló.
També hi hem tingut diverses reunions; hi ha intervingut el consorci industrial de Torelló; el
seu gerent no es limita solament al sòl industrial, si no que també té cura d’altres coses i
tenim una nova empresa a Torelló que generarà uns llocs de treball i, per tant, és positiu.
Nosaltres volem agrair la confiança que el grup Solé i Palau ha tingut en Torelló i
evidentment és positiu de cara a la gent del poble.
Espero en propers plens poder donar altres notícies agradables que van per aquest camí.
7.16.Tal com ja s’ha anat dient, en nom dels 17 regidors que estem aquí, que acabeu de
passar unes bones festes, que el proper any sigui magnífic, millor que aquest, si és possible,
i els Reis, sobretot, que ningú ho ha dit, però porteu-vos tan bé com pugueu i el dia de
Reis ja sabeu que esteu invitats a rebre’ls a l’estació.
El president dóna les gràcies als assistents i aixeca la sessió.
Vist i plau,
L’ALCALDE,

EL SECRETARI,
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