ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT EN
PLE, CELEBRADA EL DIA 31 DE GENER DE 2011:
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Òrgan:
Número:
Caràcter:
Data:
Horari:
Lloc:

Ple
01/2011
ordinari
31 de gener de 2011
de les 20:00 a les 20:46
Sala de plens de la casa de la vila

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

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

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

Regidor

Albert Soldevila i Boixader

ERC-AM

Secretària:
Interventora

Montserrat Freixa i Costa
M. Carme Urgell i Barris

Excusen la seva assistència:

ÍNDEX
APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’ECONOMIA I HISENDA, RÈGIM
INTERIOR I SEGURETAT
2.1. Aprovació definitiva de la relació individualitzada i valorada dels béns a ocupar
temporalment per a l’execució del projecte constructiu per a la defensa del
marge esquerre del riu Ter a la zona industrial Matabosch – Pont de Conanglell i
aprovació definitiva de la necessitat d’ocupació
DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I URBANISME, PROMOCIÓ
3.
ECONÒMICA, SOCIETAT DEL CONEIXEMENT I MEDI AMBIENT
3.1. Inici de l’expedient per a la delimitació del terme municipal de Torelló i
nomenament de la Comissió per a la delimitació del terme municipal
Aprovació de la proposta de delimitació de les trames urbanes consolidades
3.2.
(TUC)
CONTROL DE L’ACCIÓ DE GOVERN
4.
Donar compte dels decrets de l’alcaldia
4.1.
1.
2.
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4.2.
Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local
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
5.
Classificació de les ofertes presentades per la licitació del contracte de serveis
5.1.
de neteja de locals i edificis de diversos serveis municipals i requeriment de
documentació al licitador que ha presentat l’oferta econòmica més avantatjosa.
PRECS I PREGUNTES
6.
INFORMACIONS
7.

1/ APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR:
1.1.- APROVACIÓ, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR:
S’aprova per unanimitat dels assistents i sense modificacions, l’acta núm. 12/2010,
corresponent a la sessió ordinària, celebrada el dia 27 de desembre de 2010.
2/ DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’ECONOMIA I HISENDA, RÈGIM INTERIOR I
SEGURETAT:
Atès que és part interessada en la primera proposta que se sotmet a debat i aprovació, el
Sr. Jaume Vivet s’absenta de la sala.
2.1.- APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA RELACIÓ INDIVIDUALITZADA I VALORADA DELS BÉNS A
OCUPAR TEMPORALMENT PER A L’EXECUCIÓ DEL PROJECTE CONSTRUCTIU PER A LA
DEFENSA DEL MARGE ESQUERRE DEL RIU TER A LA ZONA INDUSTRIAL MATABOSCH-PONT DE
CONANGLELL I APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA NECESSITAT D’OCUPACIÓ:
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

2

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.
2.- Per acord del plenari municipal en sessió celebrada el 27 de desembre es va acordar
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 Matabosch-Pont 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.
3.- En el mateix acord del plenari municipal en sessió celebrada el dia 27 de desembre es
va acordar 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 i autoritzar la
despesa per una quantia de 7.388,63 € amb càrrec a la partida 301 459 6090000 del
pressupost municipal de l’exercici 2010. Es va 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 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.
4.- Publicats els anuncis corresponents d’informació pública i notificat l’acord plenari als
interessats, no s’ha presentat cap al·legació ni oposició contra l’ocupació, segons
s’acredita a l’expedient mitjançant l’oportuna certificació de la Secretaria municipal.
Així mateix, dins el termini concedit, els titulars dels diversos béns i drets a expropiar han
presentat els títols justificatius i altra documentació exigida.
Per tant, és procedent acordar l’aprovació definitiva de la relació de béns i drets a
expropiar, i declarar-ne formalment la necessitat d’ocupació, a l’efecte de l’expropiació
forçosa.
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.
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.
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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.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de la Comissió Informativa
d’Economia i Hisenda, Règim Interior i Seguretat, el ple de l’Ajuntament, per unanimitat
dels membres assistents, acorda:
PRIMER.- APROVAR, definitivament, la relació individualitzada i valorada dels béns a
ocupar temporalment, tal com van ésser aprovats en l’acord del plenari municipal en
sessió celebrada en data de 27 de desembre de 2010, 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
SEGON.- DECLARAR la necessitat d’ocupar temporal els béns i drets inclosos a la relació
abans aprovada.
TERCER. COMUNICAR als propietaris i titulars dels béns i drets que s’expropien que, en un
termini de 10 dies hàbils des de la notificació d’aquests acords, poden personar-se a
l’Ajuntament de Torelló per tal de signar el conveni per efectuar el pagament de les
ocupacions temporals, pels imports en què figuren en l’annex de béns i drets aprovat per
acord del plenari municipal en sessió celebrada en data de 27 de desembre de 2010 i
que se’ls va comunicar.
QUART.-. DISPOSAR que es publiquin aquests acords al Butlletí Oficial de la Província i al
tauler municipal d’edictes i que així mateix, siguin notificats personalment als interessats.
VOTACIÓ:
LA PROPOSTA S’APROVA PER UNANIMITAT DELS MEMBRES ASSISTENTS.
Un cop acabada la votació, el Sr. Jaume Vivet es reincorpora a la sessió.
3/ DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I URBANISME, PROMOCIÓ
ECONÒMICA, SOCIETAT DEL CONEIXEMENT I MEDI AMBIENT:
3.1.- INICI DE L’EXPEDIENT PER A LA DELIMITACIÓ DEL TERME MUNICIPAL DE TORELLÓ I
NOMENAMENT DE LA COMISSIÓ PER A LA DELIMITACIÓ DEL TERME MUNICIPAL:
ACORD:

ANTECEDENTS

En data de 10 de desembre de 2010 el Director General d’Administració Local va
trametre escrit a l’Ajuntament de Torelló en el que comunicava que s’havia iniciat
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l’elaboració del mapa municipal de Torelló, juntament amb els de Manlleu, Les Masies de
Voltregà, Orís i Santa Maria de Corcó i ens demanava que adoptéssim l’acord d’inici de
l’expedient de delimitació del terme municipal de Torelló, juntament amb el
nomenament de la comissió municipal de delimitació.
FONAMENTS DE DRET:
L’article 28 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i
demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les
mancomunitats de Catalunya, preveu que l’inici de l’expedient de delimitació correspon
a l’ajuntament o els ajuntaments interessats. Així mateix, el departament de Governació i
Administracions Públiques, en el marc de l’execució del Mapa Municipal de Catalunya
pot instar-ne l’inici. L’acord d’inici de l’expedient de delimitació s’ha d’adoptar per part
del ple dels municipis interessats i s’ha de nomenar una comissió constituïda per l’alcalde,
dos regidors, el secretari de l’ajuntament i un tècnic. Aquest acord s’ha de comunicar a
la resta de municipis afectats els quals han de nomenar, per acord del ple, en el termini
de dos mesos a comptar des de la data de recepció de la comissió, una comissió igual a
l’esmentada anteriorment. Aquests acords s’han de comunicar al Departament de
Governació i Administracions Públiques en el termini de quinze dies a comptar de
l’endemà de la seva aprovació i als propietaris de les finques afectades.
D’acord amb l’esmentat, a proposta de la regidoria d’urbanisme, 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 membres assistents,
acorda::
Primer: INICIAR expedient per la delimitació del terme municipal de Torelló.
Segon: NOMENAR la Comissió que ha de representar a l’Ajuntament de Torelló en les
actuacions de delimitació en el sentit següent:
Alcalde: Sr. Miquel Franch i Ferrés
Regidor: Lluís Bassas i Portús
Regidor: David Forcada i Rifà,
Tècnic Municipal: Melcior Manubens i Hom, arquitecte municipal.
Secretària Ajuntament: Montserrat Freixa Costa
Tercer.- NOTIFICAR el present acord a la Direcció General d’Administració Local del
Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya.
VOTACIÓ:
LA PROPOSTA S’APROVA PER UNANIMITAT DELS MEMBRES ASSISTENTS.
3.2.- APROVACIÓ DE LA
CONSOLIDADES (TUC).

PROPOSTA

DE DELIMITACIÓ DE LES TRAMES URBANES

ACORD:
RELACIÓ DE FETS:
1.En data 28 de juny de 2010, el Ple de l’Ajuntament, va aprovar la proposta de
delimitació de les trames urbanes consolidades (TUC), d’acord amb el Plànol E 1:10000
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realitzat pels Serveis Tècnics Municipals, que delimita gràficament el perímetre
corresponent a les trames urbanes consolidades del municipi, arran de les disposicions de
l’article 8.2.b del Decret Llei 1/2009, de 22 de desembre, d’ordenació dels equipaments
comercials.
2.En data de 16 de setembre del 2010, registre de sortida 2010/4823, es lliurà
l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme de les Comarques Centrals per a la seva
aprovació, i perquè aquest organisme de manera preceptiva pogués sol.licitar informe a
la Direcció General de Comerç, tal i com estableix l’esmentat decret.
3.El 12 de novembre del 2010, i número de registre d’entrada a l’ajuntament
2010/7611, es rep l’informe de Comerç, en el que es fa constar que s’informa
DESFAVORABLEMENT la delimitació en els punts següents:
a) Pel que fa al nucli antic i els eixamples existents i els proposats, aquests
s’ajusten a les determinacions de l’article 7.1 del Decret.
b) Dues illes de parcel.lació industrial, de clau H, indústria entre mitgeres a
l’avinguda del Castell, que admeten un habitatge per indústria quan aquesta
tingui una superfície mínima de 2.100 m²., i respecte l’ús comercial només
admeten la venda de maquinària i materials de manteniment i la venda al
detall vinculada a la producció pròpia. D’aquestes dues peces només
consideren inserida en els usos residencials, la ubicada a ponent de la plaça
Narcís Montoriol.
c) Al sud del carrer del Ter se situen una sèrie de parcel.les amb qualificació
d’indústria aïllada (clau 10), aïllada amb subdivisions interiors (clau L-11), i
comercial aïllat (clau L-12), les quals no admeten l’ús residencial ni es poden
considerar inserides en aquest ús.
d) Al nord del carrer del Ter se situa un equipament privat (clau EP), que no es
pot considerar inserit en l’ús residencial.
e)

Respecte els polígons del Castell I i Castell II, es consideren inserits en el teixit
residencial. S’ajusten a les determinacions de l’article 7.1 del Decret.

f)

Al costat nord-oest del sector Castell I, se situa una peça d’indústria aïllada
(Clau Lc1) ampliació de la nau contigua, situada en sòl urbà, destinada sense
habitatges clau (L-2), que no admeten ús residencial ni es poden considerar
inserides en aquest ús.

g)

El sector La Creu I, residencial, és considera que s’ajusta a les determinacions
de l’article 7.1 del Decret.

h)

El decret no contempla la figura de les concentracions comercials, per la
qual cosa no s’accepten les delimitacions de Matabosch i de Les Vinyes.
Únicament es poden localitzar fora de les TUC els establiments comercials
singulars i les excepcions previstes als apartats dos i tres de l’article 9, del
decret llei 1/2009.

4.- Per acord del plenari municipal en sessió celebrada 29 de novembre de 2010 es va
aprovar les al.legacions a l’informe emès per la Direcció General de Comerç en el sentit
que s’inclogués dins la trama urbana els següents trams:
1L'illa de parcel.lació industrial (clau H) que es localitzen a l’oest de la plaça
de Narcís Montoriol, per sobre de l’Avinguda del Castell.
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2Les parcel.les d’indústria aïllada (clau L.-10), indústria aïllada amb
subdivisions interiors (clau L.-11), comercial aïllat (clau L.-12) i equipaments (clau
EQ), que se situen al sud del carrer del Ter
5.- En data de 1 de desembre de 2010 es torna a trametre a la Comissió Territorial
d’Urbanisme de les comarques centrals per la seva aprovació.
6.- El 19 de gener de 2011 el Subdirector General d’Actuació Territorial tramet a
l’Ajuntament el nou informe emès per la Direcció general de Comerç de 28 de
desembre de 2010 per tal que l’ajuntament procedeixi a la incorporació de les
rectificacions de la trama urbana consolidada (TUC), d’acord a l’informe emès per
la Direcció general de Comerç.
7.- En l’informe emès per la Direcció general de Comerç en data de 28 de
desembre de 2010 és desfavorable a les al.legacions aprovades pel plenari
municipal en sessió celebrada en data de 29 de novembre de 2010 tot i que
s’accepten una part de les al.legacions, en el sentit següent:
S’informen FAVORABLEMENT les propostes següents:
a)

Nucli antic i eixamples, inclosa la zona d’indústria aïllada amb subdivisions
interiors (clau L-11). Queden excloses l’illa de parcel.lació industrial (clau H),
que es localitza a l’est de la plaça Narcís Montoriol; les parcel.les amb la
qualificació d’indústria aïllada (clau L-10) i el comercial aïllat (clau-12), al sud
del carrer del Ter i l’equipament privat (clau EP), al nord del carrer del Ter.

b)

Respecte els polígons del Castell I i Castell II, excepte la peça d’indústria
aïllada (clau Lc1), del sector Castell I i la zona d’indústria sense habitatge
(clau L-2) que se situa més al nord fora del sector.

c)

El sector La Creu I,

S’informen DESFAVORABLEMENT, i per tant queden exclosos de la trama, els punts
següents:
d)
e)
f)

g)
h)

La peça d’indústria sense habitatge (clau L-2) que se situa al nord del
municipi, a l’avinguda del Castell, sobre el sector del Castell I.
La peça d’indústria aïllada (clau Lc1), que se situa al nord-est del sector del
Castell I.
L’illa de parcel.lació industrial (clau H), que es localitza a l’est de la plaça
Narcís Montoriol, per sobre l’avinguda del Castell.
Les parcel.les d’indústria aïllada (clau L-10), comercial aïllat (clau-12), i
equipaments (clau EQ) que se situen al sud del carrer del Ter.
La peça d’equipament privat (clau EP), que es localitza a l’oest del
municipi, entre el carrer del Ter i el barri de Montserrat.
Les concentracions comercials de l’àmbit de Matabosch i de Les Vinyes.

D’acord amb l’esmentat, vist el dictamen favorable de la Comissió informativa de territori
i urbanisme, de promoció econòmica i societat del coneixement, el ple de l’Ajuntament,
per majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, acorda:
Primer.- APROVAR les rectificacions de la trama urbana consolidada (TUC) derivades de
l’informe preceptiu i vinculant de la Direcció General de Comerç de data 28 de
desembre de 2010, d’acord amb el contingut que s’esmenta en la relació de fets del
present acord.
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Segon.- TRAMETRE l’acord del Ple relatiu a la proposta de delimitació de la trama urbana
consolidada, juntament amb el Plànol escala dels àmbits a incloure, a la Comissió
Territorial d’Urbanisme de les comarques centrals, per la seva aprovació.
Tercer.- NOTIFICAR l’acord als Serveis Tècnics Municipals.
INTERVENCIONS:
SRA. MONTSE AYATS:
Des del nostre grup, des d’Iniciativa Ciutadans del Ges no donarem suport a aquesta
delimitació, perquè entenem que no té cap mena de lògica; nosaltres vàrem donar
suport precisament a les al·legacions que havíem presentat des de l’Ajuntament, la
majoria de les quals, o algunes de les quals si que han estat admeses, però la majoria no
han estat admeses per la Direcció General de Comerç.
Els tècnics de l’Ajuntament, a la comissió de la setmana passada, deien que no hi havia
cap altra solució que claudicar a les propostes que fa la Direcció General de comerç,
però des del nostre grup considerem que no té cap mena de sentit que aquesta Direcció
accepti, per exemple, que es puguin proposar comerços a una banda de l’avinguda del
Castell o del carrer del Ter, i no a l’altra, o que no accepti les concentracions comercials
que havíem previst a l’àmbit de Matabosch i les Vinyes. Nosaltres entenem que no
podem recolzar aquesta proposta i això no vol dir que continuarem treballant de ple en
el suport al petit comerç, però entenem que qualsevol llei i qualsevol aprovació ha de
tenir una lògica que aquí no li sabem veure.
SR. JORDI CASALS:
Nosaltres, després de les explicacions que es varen donar a la comissió informativa i
després de veure l’informe en què el tècnic corresponent deia que no estava d’acord
amb les conclusions, però que poca cosa més es podia fer, atès que sembla que ja no
resten accions per fer i sembla que aquesta solució serà la definitiva, però des d’esquerra
volem mostrar que no acabem d’entendre que aquesta solució hagi de ser així i que en
el fons no és una solució i queda una planificació un pèl estranya, després de tot plegat,
és per això que nosaltres ens abstindrem en aquesta aprovació.
SR. MIQUEL FRANCH:
Si bé algunes de les manifestacions que es varen fer ja en l’anterior reunió de la comissió
informativa, costa entendre alguna proposta que fa el departament de comerç, d’altra
banda si que és cert que si no aprovem aquesta consolidació d’aquesta trama urbana,
en aquests moments podem perjudicar de manera important el sector comercial del
nostre municipi. Per què dic això? És molt possible, per les informacions que tenim a
l’Ajuntament, que molt possiblement es modificarà aquesta llei de comerç. Serà de
manera immediata? No, ens consta que no, que pot tardar uns quants mesos abans no
entri al Parlament i es procedeixi al debat de la modificació d’aquesta llei i, per tant,
podem estar un any o una mica més mantenint l’actual llei en vigència. Per tant, no
aprovar-ho, penso que no ajudarà gens el sector comercial del municipi i més, tenint en
compte el que he dit i que se’ns ha manifestat des de la Generalitat, que estan en procés
de revisió d’aquesta llei.
Hem anat una mica més lluny i fins i tot ens hem entrevistat amb la Direcció General de
Comerç; sabíem que ens dirien això i per veure cap on anirien les coses i han manifestat
bastant això que dic jo: que preveuen la redacció d’una nova llei, però amb temps i, per
tant, ens podem trobar que en aquests moments nosaltres no aprovem aquesta trama
amb aquestes condicions, que no són les que voldria l’Ajuntament! L’Ajuntament voldria
tenir competències úniques i no haver d’anar a la Generalitat a demanar el que volem i
que et diguin si o no, però la competència encara la té la Generalitat i no crec que la
nova llei traspassi les competències a nivell municipal.

8

Per tant, nosaltres aprovem aquesta trama urbana consolidada pensant que dins de poc
temps, un any, haurem de modificar-la per adequar-la a la nova llei. Aquest és el motiu
d’aprovació per part de l’equip de govern del TUC.
VOTACIÓ:
SE SOTMET LA PROPOSTA A VOTACIÓ I 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
Abstencions: 2, dels regidors del grup municipal d’ERC-AM
Vots desfavorables: 1, de la regidora del grup municipal d’ICV-CdG

4/ CONTROL DE L’ACCIÓ DE GOVERN:
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

Concepte

Àmbit

EXP. 737/10

21/01/2011 CONCESSIÓ PLACA DE GUAL

Urbanisme

144-2010

21/01/2011 Llicència 1a ocupació Ges Avall, 6

Urbanisme

1/2011-i

21/01/2011 Legitimació comunicació

Activitats

2/2011-i

21/01/2011 Legitimació comunicació

Activitats

54/04-II,2

21/01/2011 Desestimar recurs reposició

Activitats

2008/195

21/01/2011 SOL·LICITUD TRANSPORT ADAPTAT

Benestar
Social

2011/11

21/01/2011 SOL·LICITUD TRANSPORT ADAPTAT

Benestar
Social

12-2011

21/01/2011 LLICÈNCIA D'OBRA MENOR-CONGOST,
62,1,4

Urbanisme

2008/130

21/01/2011 SOL·LICITUD TRANSPORT ADAPTAT

Benestar
Social

La Creu II

20/01/2011 Sol·licitud sala d'actes

Promoció
econòmica

16/2011 RH

20/01/2011 Deducció retribucions Salvador Hidalgo

RRHH

47/01-II,2

20/01/2011 Denegar recurs reposició

Activitats

2010/063

20/01/2011 Adjudicació contracte obres pavimentació Secretaria
pujada a Rocaprevera

AD-1/2011

20/01/2011 AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE DESPESES
AD-1/2011

Intervenció

AD-2/2011

20/01/2011 AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE DESPESES
AD-2/2011

Intervenció

2008/225

20/01/2011 SOL·LICITUD DE LA TARGETA D'APARCAMENT Benestar
INDIVIDUAL PER A PERSONES AMB MOBILITAT Social
REDUÏDA

D-1/2011

20/01/2011 DISPOSICIÓ DE DESPESES D-1/2011

Intervenció
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Exp.

Data

Concepte

Àmbit

15-2011

19/01/2011 LLICÈNCIA D'OBRA MENOR- AV CASTELL, 42- Urbanisme
48

13-2011

19/01/2011 LLICÈNCIA D'OBRA MENOR-MANLLEU, 193

11-01-19 NO
19/01/2011 Decret incoar expedient baixa ofici als NO
ENCSARP
ENCSARP 1er. semestre 2010
1er.semestre 2010

Urbanisme
Secretaria

19/01/2011 Decret resolució de baixa ofici Sr. Moisès
Prados

Secretaria

2008/197

18/01/2011 SOL·LICITUD RENOVACIÓ TARGETA
PROVISIONAL D'APARCAMENT

Benestar
Social

2004/241

18/01/2011 SOL·LICITUD TARGETES D'APARCAMENT PER
A PERSONES AMB DISCAPACITATS

Benestar
Social

2003/124

18/01/2011 SOL·LICITUD TRANSPORT ADAPTAT

Benestar
Social

705-2010

18/01/2011 LLICENCIA D'OBRES MENOR-C. DE LA PAU,
37

Urbanisme

716-2010

18/01/2011 LLICENCIA D'OBRA MENOR-AV POMPEU
FABRA, 36

Urbanisme

696-2010

18/01/2011 LLICENCIA D'OBRA MENOR-RONDA DEL
PUIG, 1

Urbanisme

724-2010

18/01/2011 LLICENCIA D'OBRA MENOR-C. DE LA RIBA, 44 Urbanisme

Oficina
d'Habitatge

18/01/2011 Inscripció al Registre de Sol·licitants
d'Habitatge amb Protecció Oficial de
Catalunya

Urbanisme

Oficina
d'Habitatge

18/01/2011 Inscripció al Registre de Sol·licitants
d'Habitatge amb Protecció Oficial de
Catalunya

Urbanisme

Oficina
d'Habitatge

18/01/2011 Inscripció al Registre de Sol·licitants
d'Habitatge amb Protecció Oficial de
Catalunya

Urbanisme

4/11

18/01/2011 Proposta sanció

Policia Local

4.1/11

18/01/2011 Acord incoació

Policia Local

3/11

18/01/2011 Denegar

Policia Local

Oficina
d'Habitatge

18/01/2011 Inscripció al Registre de Sol·licitants
d'Habitatge amb Protecció Oficial de
Catalunya

Urbanisme

4/11

18/01/2011 Denegar

Policia Local

5/11

18/01/2011 Denegar

Policia Local

Oficina
d'Habitatge

18/01/2011 Inscripció al Registre de Sol·licitants
d'Habitatge amb Protecció Oficial de
Catalunya

Urbanisme

509/2010

18/01/2011 Llicència de 1a ocupació - Habitatges
dotacionals La Carrera

Urbanisme

11-01-18 RuizOsorto i altres

18/01/2011 Decret incoar expedient baixa d'ofici als Srs. Secretaria
Atanasio Ruiz, Lexisy Maria Osorto,Jose Fco.
Avila i Eminson Yair Avila del C. Vallespir, 15B 4art-1a

2009/336

18/01/2011 SOL.LICITUD D'AJUT ECONÒMIC

Benestar
Social
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Exp.

Data

Concepte

Àmbit

2001/69

18/01/2011 SOL.LICITUD D'AJUT ECONÒMIC

Benestar
Social

2010/013

18/01/2011 Decret imposició multa coercitiva per retard Secretaria
obres pàrquing La Vitri

09-2011

17/01/2011 LLICÈNCIA D'OBRA MENOR- NÚRIA, 2

Urbanisme

744-2010

17/01/2011 LLICÈNCIA D'OBRA MENOR-CABRERA, 17

Urbanisme

743-2010

17/01/2011 LLICÈNCIA D'OBRA MENOR-ENRIC PRAT DE
LA RIBA, 9

Urbanisme

8/2011 RH

17/01/2011 Deducció retribucions Jesús Ortega

RRHH

9/2011 RH

17/01/2011 Deducció retribucions Joan Escarrà

RRHH

10/2011 RH

17/01/2011 Deducció retribucions Jissame Lkima

RRHH

11/2011 RH

17/01/2011 Deducció retribucions Mounir Lkima

RRHH

12/2011 RH

17/01/2011 Deducció retribucions Ahmed el Maghfour

RRHH

13/2011 RH

17/01/2011 Deducció retribucions Marçal La Salle

RRHH

14/2011 RH

17/01/2011 Compensació econòmica vacances Albert RRHH
Subirats

2010/061

17/01/2011 Adjudicació contracte de serveis direcció
obres Plaça Nova

2010/062

17/01/2011 Decret adjudicació coordinació seguretat i Secretaria
salut obres plaça Nova

15/2011 RH

17/01/2011 Compensació econòmica vacances Pla
d'Ocupació

RRHH

53/08-III

17/01/2011 Acceptar denúncia

Activitats

29/01-i

17/01/2011 Canvi titular

Activitats

21/05-III

17/01/2011 Canvi titular

Activitats

CIU

14/01/2011 Sol·licitud Sala actes

Promoció
econòmica

ART / RI / 002/11

14/01/2011 RESPONSABILITAT PATRIMONIAL

Règim Intern

2007/209

14/01/2011 SOL·LICITUD TARGETA D'APARCAMENT
PROVISIONAL PER A PERSONES AMB
MOBILITAT REDUÏDA

Benestar
Social

2003/136

14/01/2011 SOL.LICITUD DE SERVEI DE NETEJA DE XOC A Benestar
LA LLAR
Social

1997/110

14/01/2011 SOL.LICITUD DE SERVEI DE NETEJA DE XOC A Benestar
LA LLAR
Social

2004/201

14/01/2011 SOL.LICITUD DEL SERVEI DE NETEJA DE XOC A Benestar
LA LLAR
Social

2010/271

14/01/2011 SOL.LICITUD DE SERVEI DE NETEJA DE XOC A Benestar
LA LLAR
Social

2003/265

14/01/2011 SOL.LICITUD DE SERVEI DE NETEJA DE XOC A Benestar
LA LLAR
Social

2005/204

14/01/2011 SOL.LICITUD DEL SERVEI DE NETEJA DE XOC A Benestar
LA LLAR
Social

2005/48

14/01/2011 SOL.LICITUD DEL SERVEI DE NETEJA DE XOC A Benestar
LA LLAR
Social

Exped. 5 i 7/2011RRHH

14/01/2011 Nomenament via urgència funcionaris
interins

RRHH

2010/049

13/01/2011 Adjudicació contracte de serveis

Secretaria

Secretaria
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Exp.

Data

Concepte

Àmbit

implantació oficina virtual atenció
ciutadana
REF. CADASTRAL
13/01/2011 APROVAR LA SUSPENSIÓ DE L'IBI DELS ANYS
9951019DG3595SDEL 2007 AL 2009 I LA TAXA DE
0001/WF
CLAVEGUERAM DE L'ANY 2007 DE LA REF.
CADASTRAL 99951019DG3595S-0001/WF

Intervenció

11-01-13 Moumen 13/01/2011 Decret incoar expedient baixa d'ofici del
padró mpal. Habitants al Sr. Abdeslam
Moumen del C. Sant Bartomeu, 11 1er-2a.

Secretaria

2009/310

13/01/2011 SOL·LICITUD TRANSPORT ADAPTAT

Benestar
Social

2008/90

13/01/2011 SOL·LICITUD TARGETA D'APARCAMENT PER A Benestar
PERSONA AMB MOBILITAT REDUÏDA
Social

exp. 2011-7

13/01/2011 Llicència de parcel·lació carrer Nou (PP La
Creu 1)

2009/299

13/01/2011 SOL·LICITUD DE LA RENOVACIÓ DE LA
Benestar
TARGETA D'APARCAMENT PROVISIONAL PER Social
A PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA

01-2011

10/01/2011 Escola Rocaprevera, activitats esportives
segon trimestre

Joventut

1/11

12/01/2011 Proposta sanció

Policia Local

1.1/11

12/01/2011 Acord incoació

Policia Local

2/11

12/01/2011 Proposta sanció

Policia Local

2.1/11

12/01/2011 Acord incoació

Policia Local

3/11

12/01/2011 Proposta sanció

Policia Local

3.1/11

12/01/2011 Acord incoació

Policia Local

1/11

12/01/2011 Denegar

Policia Local

2/11

12/01/2011 Denegar

Policia Local

Peri Torrentera II

12/01/2011 Aprovació inicial PMU Torrentera II

Urbanisme

4 life

12/01/2011 Sol·licitud Sala d'actes

Promoció
econòmica

Exp. 721/2010

12/01/2011 Llicència obra major C. Puigbacó, 12

Urbanisme

DEVOLUCIÓ IBI
2010

12/01/2011 APROVAR LA DEVOLUCIÓ IBI ANY 2010 REF.
CADASTRAL 9262002DG3596S-0015YL

Intervenció

ART / /RI / 012/10

12/01/2011 RESPONSABILITAT PATRIMONIAL

Règim Intern

Urbanisme

EXP.
11/01/2011 RENÚNCIA PART SUBVENCIÓ EXP.
2008Y1G320436/03
2008Y1G320436/03 ACTUACIÓ "SUPORT AL
PROGRAMA DE LA GENT GRAN"

Intervenció

EXP.
11/01/2011 RENÚNCIA PART SUBVENCIÓ EXP.
2008Y1G320436/07
2008Y1G320436/07 ACTUACIÓ "PROJECTE
D'ELABORACIÓ D'INSTRUMENTS PER A
L'ACCÉS I RECUPERACIÓ DE
DOCUMENTACIÓ DE L'AMT"

Intervenció

EXP.
11/01/2011 RENÚNCIA PART SUBVENCIÓ EXP.
2008Y1G320436/09
2008Y1G320436/09 ACTUACIÓ "ATENCIÓ,
ACOMPANYAMENT I DINAMITZACIÓ DE
JOVES AMB RISC SOCIAL"

Intervenció

2003/169

Benestar
Social

11/01/2011 SOL·LICITUD RENOVACIÓ DE LA TARGETA
D'APARCAMENT PROVISIONAL PER A
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Exp.

Data

Concepte

Àmbit

PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA
2006/49

11/01/2011 SOL·LICITUD DEL SERVEI DE TRANSPORT
ADAPTAT

Benestar
Social

2010/244

11/01/2011 SOL.LICITUD D'AJUT ECONÒMIC

Benestar
Social

2004/105

11/01/2011 SOL.LICITUD D'AJUT ECONÒMIC

Benestar
Social

Exp 736/10

11/01/2011 CONCESSIÓ PLACA DE GUAL

Urbanisme

10-09 Baixa per no 10/01/2011 Decret declarar caducitat inscripcions i
RN
aprovar baixa en el padró mpal. habitants
del setembre-09

Secretaria

2010-196

10/01/2011 SOL·LICITUD RENOVACIÓ DE LA TARGETA
D'APARCAMENT PROVISIONAL PER A
PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA

Benestar
Social

10-12-13 Leon

10/01/2011 Decret deixar sense efectes expedient
Secretaria
baixa d'ofici del Sr. Diego Leon Sánchez del
C. Ausias March, 66

2008/146

10/01/2011 SOL.LICITUD DEL SERVEI DE NETEJA DE XOX A Benestar
LA LLAR
Social

2010/94

10/01/2011 SOL.LICITUD DEL SERVEI DE NETEJA DE XOC A Benestar
LA LLAR
Social

2006/105

10/01/2011 SOL.LICITUD DEL SERVEI DE NETEJA DE XOC A Benestar
LA LLAR
Social

2004/207

10/01/2011 SOL.LICITUD DEL SERVEI DE NETEJA DE XOC A Benestar
LA LLAR
Social

2001/246

10/01/2011 SOL.LICITUD DEL SERVEI DE NETEJA DE XOC A Benestar
LA LLAR
Social

Exp.2010-707

10/01/2011 Sol.licitud certificació sector Can Pous

Urbanisme

10/01/2011 Decret incoació rectificació inventari any
2010

Secretaria

10/01/2011 Inscripció al Registre municipal de Parelles
de Fet

Secretaria

10/01/2011 Inscripció al Registre municipal de Parelles
de Fet

Secretaria

742/10

07/01/2011 Denegar v/p

Activitats

1996-52

07/01/2011 SOL·LICITUD RENOVACIÓ DE LA TARGETA
D'APARCAMENT INDIVIDUAL PER A
PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA

Benestar
Social

Exp 700/10

04/01/2011 CONCESSIÓ OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA

Urbanisme

PIOC

04/01/2011 Sol·licitud Sala d'actes

Promoció
econòmica

VARGAS

04/01/2011 Baixa d’ofici padró habitants Henry Vargas

Secretaria

El Habsati

03/01/2011 Expedient resolució Baixa d’Ofici habitatge Secretaria
C. Indústria, 33

55/2010

04/01/2011 Contractació Liliana Vilanova

RRHH

Exp. 698/2010

03/01/2011 Llicència instal.lació Solar Fotovoltaica

Activitats

1996/200

03/01/2011 Sol.licitud targeta aparcament

Benestar
Social

31/12/2010 Concedir dret funerari del nínxol núm. 2340

Secretaria
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Exp.

Data

Concepte

Àmbit

4a. Part Nova
CENTRE ACCIÓ
SOCIAL LA
CARRERA

30/12/2010 APROVAR LA CERTIFICACIÓ NÚM. 6 OBRA
"PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DEL CENTRE
D'ACCIÓ SOCIAL I COMUNITARI LA
CARRERA"

Intervenció

MILLORA CANAL
CAN BASSAS

30/12/2010 APROVAR LA CERTIFICACIÓ NÚM. 6 OBRA
"PROJECTE DE MILLORA I RECUPERACIÓ DE
L'ESPAI PROTEGIT DEL CANAL DE CAN
BASSAS"

Intervenció

LLERA TER A
MATABOSCH

30/12/2010 APROVAR LA CERTIFICACIÓ NÚM. 6 OBRA
"PROJECTE DE RECUPERACIÓ I
REHABILITACIÓ DE L'ESPAI FLUVIAL DEM LA
LLERA DEL TER A LA ZONA MATABOSCH"

Intervenció

1/2010-CP

30/12/2010 Legitimació comunicació

Activitats

39/01-II,2

30/12/2010 Control inicial

Activitats

2009/131

30/12/2010 SOL·LICITUD DE TRANSPORT ADAPTAT

Benestar
Social

2010/068

30/12/2010 Decret adjudicació subministrament
ordinadors per a Oficina Pla de Barris

Secretaria

40/2009 RH

30/12/2010 Mantenir contractació Gemma Parés

RRHH

2010/067

30/12/2010 Decret adjudicació subministrament
mobiliari per a Oficina Pla de Barris

Secretaria

2010/051

30/12/2010 Decret aprovació expedient contractació,
despesa i plecs clàusules contracte serveis
direcció facultativa obres Plaça Nova

Secretaria

2010/052
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30/12/2010 Decret aprovant expedient contractació,
Secretaria
despesa i plecs clàusules direcció execució,
control qualitat i coordinació seguretat
obres Plaça Nova
29/12/2010 Nomenar secretaria acctal. vacances

Secretaria

265/2010 RH

29/12/2010 Revisió Montserrat Magro

RRHH

55/2010 diversos

29/12/2010 Contractació Pla de Barris

RRHH

266/2010 RH

29/12/2010 Valoració prova psicotècnica ús d'armes

RRHH

1/2010

29/12/2010 MODIFICACIÓ DESTÍ PART CRÈDIT LLARG
TERMINI FINANÇAMENT D'INVERSIONS
PRESSUPOST 2010

Intervenció

2/2010-CP

29/12/2010 Legitimació comunicació

Activitats

10-07-07 KolevIlieva

29/12/2010 Decret resolució expedient baixa ofici Srs.
Nikolay Atanasov Kolev i Ivanka Slavchova
Ilieva de la Rda. Del Puig, 201 1er

Secretaria

10-07-23 Ren

29/12/2010 Decret resolució expedient baixa ofici als
Secretaria
menors Kevin Ren Mesai Estefania Ren Mesa
del C. Collsacabra, 34 2-1

10-08-30 HenkeOrewa

29/12/2010 Decret resolució expedient baixa ofici Srs.
Ninja Henke i Ekene Johnson Orewa del
Camí del Canal, 1

Secretaria

10-09-07 Fallouh

29/12/2010 Decret resolució expedient baixa ofici Sr.
Mohamed Fallouh del C. Sant Jordi, 21 3-1

Secretaria

10-09-07 El Edrissi

29/12/2010 Decret resolució expedient baixa ofici Sr. El
Hachmi El Edrissi del C. dels Pins, 18 1-2

Secretaria

Exp.

Data

Concepte

Àmbit

10-09-16 Ni-Zhu

29/12/2010 Decret resolució expedient baixa ofici Srs.
Jiawei Ni, Qiwei Ni i Guofeng Zhu de l'av.
Pirineus, 89 1-2

Secretaria

10-09-16 ChenJiang

29/12/2010 Decret resolució expedient baixa ofici Srs.
Secretaria
Xue Chen i Haishan Jiang del C. Cerdanya,
17 2-2

10-09-27 Zohri

29/12/2010 Decret resolució expedient baixa ofici Sr.
Hakim Zohri del C. Nou, 25 1-2

Secretaria

10-09-28 NO
ENCSARP 20042009

29/12/2010 Decret resolució expedient baixa ofici als
estrangers comunitaris assimilats o
permanents que no han confirmat la
residència dels anys 2004 al 2009

Secretaria

AD-116/2010

28/12/2010 AUTORITZAR I DISPOSAR LES DESPESES AD116/2010

Intervenció

7/2010-i

28/12/2010 Desistiment sol·licitud

Activitats

28/12/2010 Comparèixer al Contenciós núm. 6 exp.
562/10-B PP Matabosch

Secretaria

10-06-09 Alexandru 28/12/2010 Decret resolució expedient baixa ofici Sra.
Andreica Alexandru de la Pl. Nova, 6 2-2

Secretaria

2010/68

27/12/2010 Contractació menor per adquisició de
monitors i equips HP

Secretaria

2010/67

27/12/2010 Contractació menor per adquisició de
mobles d'oficina

Secretaria

P/2010/167

27/12/2010 ORDRES DE PAGAMENT P/2010/167

Intervenció

P/2010/166

27/12/2010 ORDRES DE PAGAMENT P/2010/166

Intervenció

P/2010/168

27/12/2010 ORDRES DE PAGAMENT P/2010/168

Intervenció

P/2010/165

27/12/2010 ORDRES DE PAGAMENT P/2010/165

Intervenció

AD-110/2010

27/12/2010 AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE DESPESES
AD-110/2010

Intervenció

AD-111/2010

27/12/2010 AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE DESPESES
AD-111/2010

Intervenció

AD-112/2010

27/12/2010 AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE DESPESES
AD-112/2010

Intervenció

AD-113/2010

27/12/2010 AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE DESPESES
AD-113/2010

Intervenció

AD-114/2010

27/12/2010 AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE DESPESES
AD-114/2010

Intervenció

AD-115/2010

27/12/2010 AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE DESPESES
AD-115/2010

Intervenció

41/07-II,2

27/12/2010 Estimació al·legació

Activitats

13/07-I

27/12/2010 Denegar al·legació

Activitats

2010/065

27/12/2010 Decret adjudicació subministrament 36 ml
canonada d'aigua

Secretaria

2010/064

27/12/2010 Decret adjudicació subministrament
lluminàries edifici la Cooperativa

Secretaria

2003/88

27/12/2010 SOL·LICITUD DE LA TARGETA D'APARCAMENT Benestar
PROVISIONAL PER A PERSONES AMB
Social
MOBILITAT REDUÏDA

2005/129

23/12/2010 SOL·LICITUD NETEJA DE XOC

Benestar
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Exp.

Data

Concepte

Àmbit
Social

P/2010/163

23/12/2010 APROVAR ORDRE DE PAGAMENT P/2010/163 Intervenció

2007/48

23/12/2010 SOL·LICITUD DE RENOVACIÓ TARGETA
PROVISIONAL

Benestar
Social

2010/049

23/12/2010 Decret aprovació expedient contractació
oficina virtual atenció ciutadana

Secretaria

EXP 738/10

23/12/2010 CONCESSIÓ PLACA DE GUAL

Urbanisme

23/12/2010 Concedir dret funerari del nínxol núm. 118
3a. Est-Central

Secretaria

P/2010/158

22/12/2010 ORDRES DE PAGAMENT P/2010/158

Intervenció

AD-109/2010

22/12/2010 AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE DESPESES
AD-109/2010

Intervenció

250/2010 RH

22/12/2010 Acceptació renúncia relació laboral Joan
Fabregó Casas

RRHH

AMORTITZACIÓ
ANTICIPADA
PRÉSTEC 9654721
DEL BBVA

22/12/2010 APROVAR L'AMORTITZACIÓ ANTICIPADA DEL Intervenció
PRÉSTEC NÚM. 9654721 DEL BANCO BILBAO
VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., EN
COMPLIMENT DEL RDL 8/2010, DE 20 DE
MAIG.

710-2010

22/12/2010 PRORROGA LOMAJ-CAL FEINER, 13

78/2010 diversos

22/12/2010 Nòmina. Imputació subvenció Pla d'Igualtat RRHH

2010/065

22/12/2010 Decret incoació subministrament canonada Secretaria
aigua

2010/062

22/12/2010 Decret incoació contracte coordinació
seguretat i salut obres construcció defensa
marge esquerra riu Ter zona Matabosch

2010/061

22/12/2010 Decret incoació direcció obres construcció Secretaria
defensa marge esquerra riu Ter zona
Matabosch

AD-108/2010

22/12/2010 AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE DESPESES
AD-108/2010

Intervenció

2010/223

22/12/2010 SOL·LICITUD D'APARCAMENT PROVISIONAL
PER A PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA

Benestar
Social

2005/226

22/12/2010 SOL·LICITUD DEL SERVEI DE TRANSPORT
ADAPTAT

Benestar
Social

2001/54

22/12/2010 SOL·LICITUD D'APARCAMENT PROVISIONAL
PER A PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA

Benestar
Social

2009/152

22/12/2010 SOL·LICITUD NETEJA DE XOC

Benestar
Social

2004/239

22/12/2010 SOL·LICITUD NETEJA DE XOC

Benestar
Social

Urbanisme

Secretaria

MILLORA CAMP DE 21/12/2010 APROVAR LA CERTIFICACIÓ NÚM. 5 OBRA
FUTBOL
"PROJECTE DE MILLORA DEL CAMP DE
FUTBOL"

Intervenció

729/2010

21/12/2010 Denegar ocupació via pública

Activitats

732/10

21/12/2010 Denegar venda ambulant

Activitats

EXP 728/10

21/12/2010 CONCESSIÓ PLACA DE GUAL

Urbanisme

236/2010 RH

21/12/2010 Acceptar renúncia relació laboral Xavier
Lozano

RRHH
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Exp.

Data

Concepte

Àmbit

608-2010

21/12/2010 Llicencia 1a ocupació - pau, 37

Urbanisme

P2010/159

21/12/2010 ORDRES DE PAGAMENT P/2010/159

Intervenció

P/2010/160

21/12/2010 ORDRES DE PAGAMENT P/2010/160

Intervenció

P/2010/161

21/12/2010 ORDRES DE PAGAMENT P/2010/161

Intervenció

P/2010/157

21/12/2010 ORDRE DE PAGAMENT P/2010/157

Intervenció

1/2010 diversos

20/12/2010 Nòmina. Aprovació factors de l’específic
nòmina mes de desembre de 2010

RRHH

2/2010 diversos

20/12/2010 Nòmina. Aprovació de gratificacions i hores RRHH
extres

3/2010 diversos

20/12/2010 Nòmina. Assignació complement de
productivitat absentisme policia local

RRHH

242/2010 RH

20/12/2010 Pere Puigbò Expósito. Nòmina. Deducció
retribucions desembre

RRHH

243/2010 RH

20/12/2010 Jesús Ortega Parramon. Nòmina. Deducció RRHH
retribucions desembre

244/2010 RH

20/12/2010 Eva Aguayo Blanes. Nòmina. Deducció
retribucions desembre

RRHH

228/2010 RH

20/12/2010 Reconèixer condició laboral Carme Aligué

RRHH

229/2010 RH

20/12/2010 Reconèixer condició laboral Carme
Camprubí

RRHH

230/2010 RH

20/12/2010 Reconèixer condició laboral Montserrat
Martí

RRHH

231/2010 RH

20/12/2010 Reconèixer condició laboral Rosario López

RRHH

232/2010 RH

20/12/2010 Reconèixer condició laboral Alfred Paz

RRHH

72/2010 RH

20/12/2010 Mantenir contractació Marta Bofill

RRHH

233/2010 RRHH

20/12/2010 Contractació Assumpta Llimós

RRHH

654/2010

20/12/2010 Llicencia 1a ocupació - Portal de la Carrera Urbanisme
28

50.2/10

20/12/2010 Acord incoació

Policia Local

87/10

20/12/2010 Denegar

Policia Local

88/10

20/12/2010 Denegar

Policia Local

20/10-III

20/12/2010 Control inicial

Activitats

722-2010

20/12/2010 LLICENCIA D'OBRA MENOR-NOU, 114

Urbanisme

723-2010

20/12/2010 LLICENCIA D'OBRA MENOR-TER, 148

Urbanisme

2009/37

20/12/2010 SOL·LICITUD DE LA TARGETA D'APARCAMENT Benestar
INDIVIDUAL PER A PERSONES AMB MOBILITAT Social
REDUÏDA

2006/154

17/12/2010 SOL·LICITUD DEL SERVEI DE TRANSPORT
ADAPTAT

Benestar
Social

P100272162

17/12/2010 Anul·lar

Policia Local

P100288795

17/12/2010 Anul·lar

Policia Local

P100263379

17/12/2010 Anul·lar

Policia Local

P100283218

17/12/2010 Anul·lar

Policia Local

P100296061

17/12/2010 Anul·lar

Policia Local

P100305702

17/12/2010 Denegar

Policia Local

P100304378

17/12/2010 Anul·lar

Policia Local

10029610

17/12/2010 Continuar

Policia Local
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Exp.

Data

Concepte

Àmbit

P100273316

17/12/2010 Anul·lar

Policia Local

84/10

17/12/2010 Anul·lar

Policia Local

85/10

17/12/2010 Denegar

Policia Local

86/10

17/12/2010 Anul·lar

Policia Local

48/10

17/12/2010 Proposta sanció

Policia Local

48.2/10

17/12/2010 Acord incoació

Policia Local

48.2.1/10

17/12/2010 Acord incoació

Policia Local

49/10

17/12/2010 Proposta sanció

Policia Local

49.2/10

17/12/2010 Acord incoació

Policia Local

686/2010

17/12/2010 Llicència 1a ocupació - C/Cal Feiner, 18 A

Urbanisme

AIGUA-B/12

17/12/2010 CONCESSIÓ INCREMENT 1er. TRAM TAXA
AIGUA POTABLE

Intervenció

AIGUA-B/13

17/12/2010 CONCESSIÓ INCREMENT 1er. TRAM TAXA
AIGUA POTABLE

Intervenció

AIGUA-B/14

17/12/2010 CONCESSIÓ INCREMENT 1er. TRAM TAXA
AIGUA POTABLE

Intervenció

AIGUA-B/15

17/12/2010 CONCESSIÓ INCREMENT 1er. TRAM TAXA
AIGUA POTABLE

Intervenció

AD-100/2010

17/12/2010 AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE DESPESES
AD-100/2010

Intervenció

AD-101/2010

17/12/2010 AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE DESPESES
AD-101/2010

Intervenció

AD-102/2010

17/12/2010 AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE DESPESES
AD-102/2010

Intervenció

AD-103/2010

17/12/2010 AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE DESPESES
AD-103/2010

Intervenció

AD-104/2010

17/12/2010 AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE DESPESES
AD-104/2010

Intervenció

AD-105/2010

17/12/2010 AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE DESPESES
AD-105/2010

Intervenció

AD-106/2010

17/12/2010 AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE DESPESES
AD-106/2010

Intervenció

AD-107/2010

17/12/2010 AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE DESPESES
AD-107/2010

Intervenció

311-2010

17/12/2010 PRORROGA LLICENCIA D'OBRA -MAS
COMALLONGA

Urbanisme

2010/060

17/12/2010 Decret incoació obres reparació planta 3a
Baixada de l'Arxiu

Secretaria

SUBM. AIGUA 3er.
TRIMESTRE 2010

17/12/2010 APROVAR LIQUIDACIÓ TAXA
Intervenció
SUBMINISTRAMENT AIGUA 3er. TRIMESTRE DE
2010

Oficina
d'Habitatge

16/12/2010 Inscripció al Registre de Sol·licitants
d'Habitatges amb Protecció

Urbanisme

29/2010

16/12/2010 INICI EXPEDIENT MODIFICACIÓ PRESSUPOST
NÚM. 29/2010, PER TRANSFERÈNCIES DE
CRÈDITS

Intervenció

Oficina
d'Habitatge

16/12/2010 Inscripció al registre de Sol·licitants
d'Habitatges amb protecció Oficial

Urbanisme
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Exp.

Data

Concepte

Àmbit

Oficina
d'Habitatge

16/12/2010 Inscripció al Registre de Sol·licitants
d'Habitatges amb Protecció

Urbanisme

Oficina
d'Habitatge

16/12/2010 Inscripció al Registre de Sol·licitants
d'Habitatges amb Protecció

Urbanisme

713/2010

16/12/2010 Llicència 1a ocupació- C. Santa Llúcia, 1

Urbanisme

2010/056

15/12/2010 Decret adjudicació obres adequació
dipòsits aigua

Secretaria

2010/059

15/12/2010 Decret incoació contracte obres
Secretaria
construcció defensa marge esquerra riu Ter

2010/058

15/12/2010 Adjudicació contracte subministrament tela Secretaria
per protecció sostre de la carpa municipal

2010/055

15/12/2010 Decret adjudicació obres construcció
caseta annexa Museu de la Torneria

Secretaria

15/12/2010 AJUTS ECONÒMICS

Benestar
Social

714-2010

15/12/2010 LLICÈNCIA D'OBRA MENOR-NURIA, 37

Urbanisme

77/2010 diversos

15/12/2010 Nòmina. Imputació subvenció diversitat i
ciutadania

RRHH

2004/6

15/12/2010 SOL·LICITUD DE LA TARGETA D'APARCAMENT Benestar
INDIVIDUAL PER A PERSONES AMB MOBILITAT Social
REDUÏDA

1998/136

15/12/2010 NETEJA DE XOC

Benestar
Social

2003/191

15/12/2010 SOL·LICITUD NETEJA DE XOC

Benestar
Social

2005/34

15/12/2010 SOL·LICITUD NETEJA DE XOC

Benestar
Social

2009/260

15/12/2010 SOL·LICITUD NETEJA DE XOC

Benestar
Social

2003/201

15/12/2010 SOL·LICITUD NETEJA DE XOC

Benestar
Social

600-2010

15/12/2010 DENEGACIÓ PRORROGA LOMAJCALFEINER, 27

Urbanisme

264/2010-RH

14/12/2010 Alta a la S.S. Flora Vilalta

RRHH

2010/063

14/12/2010 Decret incoació contractació obres
pavimentació Pujada Rocaprevera

Secretaria

P/2010/154

14/12/2010 ORDRES DE PAGAMENT P/2010/154

Intervenció

P/2010/153

14/12/2010 ORDRES DE PAGAMENT P/2010/153

Intervenció

P/2010/152

14/12/2010 ORDRES DE PAGAMENT P/2010/152

Intervenció

14/12/2010 Expedient d'expropiació per utilitat pública Secretaria
per la construcció defensa esquerra marge
riu Ter
P/2010/155

14/12/2010 ORDRES DE PAGAMENT P/2010/155

Intervenció

Oficina
d'Habitatge

14/12/2010 Inscripció al Registre de Sol·licitants
d'Habitatges amb Protecció

Urbanisme

Oficina
d'Habitatge

14/12/2010 Inscripció al Registre de Sol·licitants
d'Habitatges amb Protecció

Urbanisme

Oficina
d'Habitatge

14/12/2010 Inscripció al Registre de Sol·licitants
d'Habitatges amb Protecció

Urbanisme
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Exp.

Data

Concepte

Àmbit

Oficina
d'Habitatge

14/12/2010 Inscripció al Registre de Sol·licitants
d'Habitatges amb Protecció

Urbanisme

2010/064

14/12/2010 Decret incoació subministrament material i
lluminàries per La Cooperativa

Secretaria

Oficina
d'Habitatge

14/12/2010 Inscripció al Registre de Sol·licitants
d'Habitatges amb Protecció

Urbanisme

P/2010/156

14/12/2010 ORDRE DE PAGAMENT P/2010/156

Intervenció

AD-98/2010

13/12/2010 AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE DESPESES
AD-98/2010

Intervenció

AD-99/2010

13/12/2010 AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE DESPESES
AD-99/2010

Intervenció

AD-74/2010.1

13/12/2010 BAIXA AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE
DESPESES AD-74/2010.1

Intervenció

Exp. 2010/243

13/12/2010 Denegació LOMEN C. Ter, 165

Urbanisme

Exp.2010/649

09/12/2010 Denegació pròrroga LOMAJ C. Giravolt, 45
B

Urbanisme

EL PLE DE L’AJUNTAMENT ES DÓNA PER ASSABENTAT DELS DECRETS QUE S’HAN RELACIONAT
A LA TAULA QUE PRECEDEIX.
4.2 DONAR COMPTE DE LES ACTES DE LA JUNTA DE GOVERN
•
•
•
•

Sessió ordinària del dia 10 de gener de 2011.
Sessió ordinària del dia 17 de gener de 2011.
Sessió extraordinària urgent del dia 19 de gener de 2011.
Sessió ordinària del dia 24 de gener de 2011.

EL PLE DE L’AJUNTAMENT ES DÓNA PER ASSABENTAT DE LES ACTES QUE S’HAN RELACIONAT
AL PARÀGRAF QUE PRECEDEIX.
4.3 DONAR COMPTE EXPRESSA D’UN DECRET
4.3.1 DECRET DE DATA 14 DE GENER DE 2011
Primer. 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 López a partir del dia 16 de gener de 2011, i
adscriure-la a la vacant d’agent de policia local generada amb la modificació de
plantilla de personal funcionari per a l’any 2011.
Segon. 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.. Albert Font Corredera a partir del dia 17 de gener de 2011, per tal
de cobrir la vacant d’agent de policia local generada pel nomenament de caporal interí
al Sr.. José Gómez Fernández.
Tercer.- El personal nomenat té dret a percebre el 100 per 100 de les retribucions
bàsiques, corresponents al lloc de treball d’agent de nivell 1, amb nivell 12 de
complement de destí. La jornada de treball serà la jornada completa ordinària i el règim
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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 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.
Quart. Disposar l'afiliació de les persones nomenades en el règim general de la Seguretat
Social.
Cinquè: 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.
Sisè. Notificar el contingut d'aquesta resolució a les persones interessades, a les delegades
de personal, al cap de la policia local i als departaments d’intervenció i recursos humans.
EL PLE DE L’AJUNTAMENT ES DÓNA PER ASSABENTAT DEL DECRET QUE S’HA TRANSCRIT AL
PARÀGRAF QUE PRECEDEIX.
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:
a) De la nota de reparament 34-10, vistos els Decrets de l’Alcaldia del 19 de gener
de 2010 i del 21 de juny de 2010, de la nota de reparament 35-10, 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 de la nota de reparament 36-10, 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 les ordres de pagament
núm. P/2010-157 i P/2010-163 de 21 de desembre de 2010 i 22 de desembre de
2010, respectivament, en la que consten incloses les nòmines del personal
d’aquesta Corporació del mes de desembre de 2010.
b) De la nota de reparament 37-10, vista la concessió de subvenció a l’AMPA del
CEIP Dr. Fortià Solà, per acord de la Junta de Govern Local del dia 20/12/2010.
c) De la nota de reparament 38-10, vista la concessió de subvenció a l’AMPA del
CEIP Vall del Ges, per acord de la Junta de Govern Local del dia 20/12/2010.
d) De la nota de reparament 39-10, vista la concessió de subvenció a l’AMPA de l’IES
Cirvianum, per acord de la Junta de Govern Local del dia 20/12/2010.
e) De la nota de reparament 40-10, vista la concessió de subvenció a l’AMPA de
l’Escola Rocaprevera, per acord de la Junta de Govern Local del dia 20/12/2010.
f) De la nota de reparament 41-10, vista la concessió de subvenció a l’AMPA de
l’Escola Sagrats Cors, per acord de la Junta de Govern Local del dia 20/12/2010.
EL PLE DE L’AJUNTAMENT ES DÓNA PER ASSABENTAT DE LES NOTES DE REPARAMENT QUE
S’HAN RELACIONAT AL PARÀGRAF QUE PRECEDEIX.
5/ MOCIONS I PROPOSTES D’URGÈNCIA:
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INTERVENCIONS:
SR. MIQUEL FRANCH:
Aquesta proposta fa referència al contracte del servei de neteja de locals i
dependències de diversos serveis municipals, ja que aquest dilluns passat es va reunir la
mesa nomenada a aquest efecte, per obrir el sobre número dos, que era el que contenia
l’oferta econòmica, i va semblar, aprofitant que hi havia aquest ple –i així es va plantejar
a la mesa- aprofitar-ho i entrar aquesta proposta per urgència i així ja es podria procedir
a declarar vàlida la licitació i poder començar tot el procés reglamentari.
SRA. MONTSE AYATS:
Entenc que simplement és una qüestió per agilitzar més el procés, no? Que si no, hauríem
d’esperar al ple del proper mes per poder començar el procés i si avui entra per urgència
ja es pot iniciar avui, oi?
SRA. MONTSERRAT FREIXA:
És per fer la proposta d’adjudicació, perquè hi ha dos mesos per fer l’adjudicació des de
l’obertura dels sobres. Prèviament s’ha de fer la proposta d’adjudicació, donar 10 dies
perquè presentin la documentació i després en 5 dies cal fer l’adjudicació. Aquests
terminis no es poden complir si cada acord ha de passar pel ple que es reuneix un cop al
mes.
VOTACIÓ DE LA URGÈNCIA:
De conformitat amb el que es disposa a l’article 82.3 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic
de les Entitats locals, a proposta de l’alcaldia, el ple de l’ajuntament, per unanimitat dels
membres assistents, acorda la inclusió per urgència de l’assumpte següent:

5.1.- CLASSIFICACIÓ DE LES OFERTES PRESENTADES PER LA LICITACIÓ DEL CONTRACTE DE
SERVEIS DE NETEJA DE LOCALS I EDIFICIS DE DIVERSOS SERVEIS MUNICIPALS I REQUERIMENT
DE DOCUMENTACIÓ AL LICITADOR QUE HA PRESENTAT L’OFERTA ECONÒMICA MÉS
AVANTATJOSA
ACORD:
Antecedents de fet
El Ple municipal, en la sessió ordinària del dia 29 de novembre de 2010 va aprovar
l’expedient de contractació mitjançant procediment obert, subjecte a regulació
harmonitzada, oferta econòmicament més avantatjosa utilitzant diversos criteris
d’adjudicació, per a la realització del servei de neteja de locals i edificis de diversos
serveis municipals i va aprovar la convocatòria del procés de licitació, amb un pressupost
base de licitació de 778.841,59 euros, IVA no inclòs. En la mateixa sessió es va aprovar els
plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques i es va
comprometre crèdit del pressupost de l’exercici 2011 per una quantia de 218.925,92 euros
per fer front a les despeses derivades del contracte per a l’any 2011.

22

Es van publicar anuncis de la licitació en el DOUE de data 07/12/2010, núm. referència
2010-161656, en el BOE núm. 308 de 20/12/2010, en el BOP de data 30 de desembre de
2010, núm. de registre 022010037648, en el tauler d’edictes i en el perfil de contractant.
Vist el certificat de la Secretaria municipal, s’han presentat 11 ofertes, dins el termini legal.
La Mesa de Contractació es va reunir el dia 24 de gener de 2011 i, una vegada valorada
la documentació inclosa en el sobre núm. 1 va acordar requerir a l’empresa Neteges
Osona, SL l’acreditació de la classificació empresarial, tal i com exigia la clàusula novena
del plec de clàusules administratives particulars amb l’advertiment que seria exclosa de la
licitació si no acreditava la classificació en els tres dies naturals següents.
La Mesa de Contractació es va reunir el dia 28 de gener de 2011 i, atès que el licitador
Neteges Osona, SL no va acreditar la classificació empresarial exigida, va proposar per
unanimitat declarar-la exclosa. Es va procedir a l’obertura del sobre núm. 2 que conté els
aspectes econòmics i tècnics objecte de valoració i la Mesa de Contractació va acordar
demanar un informe valorant les propostes presentades a l’assessor d’organització i
projectes de l’alcaldia.
La Mesa de Contractació s’ha reunit el dia 31 de gener de 2011 i vist l’informe de
l’assessor d’organització i projectes de l’alcaldia fixant la puntuació obtinguda pels
licitadors d’acord amb les ofertes presentades i els plecs de clàusules administratives
particulars ha formulat proposta d’adjudicació a favor de l’empresa Unión Internacional
de Limpieza, S.A., per ser el licitador que ofereix l’oferta més avantatjosa per l’Ajuntament
de Torelló.
Fonaments de dret
La Llei 34/2010, de 5 d’agost, ha modificat la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes
del sector públic (en endavant LCSP). El nou redactat de l’article 135 de la LCSP preveu
que l’òrgan de contractació classificarà per ordre decreixent les proposicions
presentades i requerirà al licitador que hagi presentat l’oferta econòmicament més
avantatjosa que presenti la documentació acreditativa de trobar-se al corrent del
compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i d’haver
constituït la garantia definitiva.
Examinada la documentació i vista la Disposició Addicional segona de la LCSP, el Ple
municipal és l’òrgan competent per aprovar la contractació al tractar-se d’un contracte
amb una previsió de durada superior als quatre anys.
A proposta de l’alcaldia, el ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels membres assistents,
acorda:
Primer.- Declarar vàlida la licitació i aprovar, de conformitat amb el contingut de la
proposta d’adjudicació de la mesa de Contractació, la següent classificació de les
ofertes presentades en la licitació del contracte de serveis de neteja de locals i edificis de
diversos serveis municipals:
EMPRESA

PUNTUACIÓ OFERTA PUNTUACIÓ
ECONÒMICA
NECESSARIS
ASSUMPCIÓ
ACTIVITAT

UNIÓN
INTERNACIONAL DE 8
LIMPIEZA, S.A

2

DIES PUNTUACIÓ TOTAL
PLENA
10
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LIMSERCO, SL
LD
EMPRESA
DE
LIMPIEZA
Y
DESINFECCIÓN, SA
CLECE, S.A.
RUBATEC, S.A.
LA BRUIXA NETEGES
GENERALS
I
MANTENIMENTS,SL
PULIT, S.A. DE NETEJA
I CONSERVACIÓ
ISS
FACILITY
SERVICES, S.A.
INNOVACIÓ
I
TÈCNIQUES
DE
CONSERVACIÓ, S.A.
AMBILIM
PROFESSIONAL
SERVICES, S.A.

6.01

2

8,01

5,47

2

7,47

4,55
4,32

2
2

6,55
6,32

3,89

2

5,89

3,50
3,14

2
2

5,50
5,14

2,81

2

4,81

1,90

2

3,90

Segon.-. Requerir a l’empresa UNIÓN INTERNACIONAL DE LIMPIEZA, S.A., com a licitador
que ha presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa perquè en el termini de deu
dies hàbils, a comptar des del dia següent a la notificació d’aquest acord, presenti la
documentació següent:
-

Certificats acreditatius de trobar-se al corrent de les seves obligacions tributàries i
amb la Seguretat Social.
Garantia definitiva, dipositada a la Tresoreria Municipal per import de 8.069,57
euros, corresponent al 5% del preu d’adjudicació del contracte, exclòs l’IVA.

L’article 135.2 de la LCSP preveu que si no es complimenta adequadament el
requeriment en el termini assenyalat, s’entendrà que el licitador ha retirat la seva oferta,
procedint-se en aquest cas a sol·licitar la mateixa documentació al licitador següent per
l’ordre de classificació de les ofertes.
Tercer.- Delegar l’adjudicació del present contracte a l’alcalde atès que la mateixa s’ha
de dur a terme en el termini de cinc dies hàbils següents a la recepció de la
documentació per part de l’empresa proposada i publicar al BOP aquesta delegació.
Quart.- Notificar aquest acord a l’empresa Unión Internacional de Limpieza, S.A. i al
departament de Tresoreria.
INTERVENCIONS:
SR. JORDI CASALS:
Només un petit comentari: veient la proposta i les conclusions en què el guanyador ha fet
una oferta econòmica molt bona, és a dir, ha fet una rebaixa important i sobretot
respecte a la mitjana de la resta d’empreses. El que demanaríem –i suposo que serà aixíés que es vetlli que aquesta millora oferta no sigui en contraposició a un bon servei o a les
condicions laborals dels treballadors.
VOTACIÓ:
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LA PROPOSTA S’APROVA PER UNANIMITAT DELS MEMBRES ASSISTENTS.

6/ PRECS I PREGUNTES:
SRA. MONTSE AYATS:
6.1.Per al regidor d’urbanisme: és en relació a les obres del carrer del Pont, 23, on hi havia la
banca Subirachs, o el Tse-Tse antic –perquè tothom es pugui ubicar-. Aquestes obres
estaven aturades des de feia molt temps, jo diria que des de 2006, quan es va enderrocar
l’edifici.
De cop i volta, hem vist i també ens ho ha notificat el setmanari Torelló, que hi ha hagut
moviment i s’han tornat a reactivar aquestes obres.
L’Ajuntament de Torelló tenim aprovat un catàleg del patrimoni històric, arquitectònic i
paisatgístic, en què aquest espai hi era inclòs.
Sabem que en les excavacions –i així ens ho feia saber també el setmanari- posteriors a
l’enderroc, hi varen aparèixer les restes d’una fàbrica de tints dels segles XVI i XVII; un
exemple gairebé únic a Catalunya.
El que voldríem demanar al regidor és: quina informació ens pot facilitar sobre la situació
actual d’aquestes obres; quines gestions s’han fet com Ajuntament; què diu l’informe dels
Serveis Territorials, un informe que si no ens equivoquem és preceptiu després de qualsevol
intervenció arqueològica i si s’han buscat suports i quins, per tal que la propietat privada
pugui preservar aquests jaciments o aquestes instal·lacions.

Respon el Sr. Lluís Bassas: les obres del carrer del Pont, s’han recomençat –perquè era un
edifici que ja s’havia començat en el seu moment-; quan es varen trobar les restes de la
fàbrica es varen aturar les obres. En aquell moment, des de cultura es va començar tot un
treball d’investigació i excavació i es varen anar destapant les runes i amb els del
Departament de Cultura es va arribar a la conclusió que s’havien de preservar aquelles runes,
perquè tal com deies tu Montse molt bé, es tracta d’unes ruïnes que n’hi ha molt poques, o cal
altra en tot Catalunya, i que és un tipus d’arqueologia industrial no gaire coneguda i que, per
tant, seria molt bo poder-ho preservar.
El que s’ha estat fent fins ara era destapar-les, netejar-les i tota aquesta part; mentre, es va
canviar el projecte que tenien els promotors de l’edifici, per tal que el columnar de l’edifici no
molestés les runes. Cultura va fer un projecte nou del que era el pilotatge de tota la part
baixa de l’edifici, per preservar les runes precisament i, per tant, s’han canviat les columnes
per tal que quedi net tot el que són les runes. Una vegada fet aquest projecte, aquesta gent
tenien uns crèdits demanats i volien tirar endavant; nosaltres també vàrem insistir en l’inici de
les obres, atès que aquell edifici té dues cases –una a cada banda, evidentment- que no és que
perillin, però sempre és dolent que quedin descobertes unes parets i, per tant, d’alguna manera
és bo que l’edifici pugui i se segueixi en la seva construcció.
Amb cultura hem tingut contactes últimament. Els propietaris comencen les obres. Cultura,
crec que aquesta setmana, protegeix les obres: hi posen sorra de protecció per tal que mentre
durin les obres no es pugui malmetre res del que hi ha sota; per tant, es posa una capa
protectora que permet treballar tranquil·lament a sobre.
Una vegada fet això, nosaltres hem estat treballant aquesta setmana passada amb el
Departament de cultura per veure què s’ha de fer amb tot això; des de Cultura diuen que
nosaltres ens hauríem de fer càrrec de l’adquisició dels baixos, o d’una part dels baixos –
perquè nosaltres tampoc tenim diners per a fer-ho, i menys en aquests moments que les coses
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van malament- i ara anirem a diferents departaments i, si més no, arribarem fins a la direcció
general, per veure si ens poden ajudar, -perquè la intenció és preservar-ho, evidentment- per
veure si ens poden ajudar a finançar aquesta operació i que els baixos poguessin ser visitables.
Hi ha diferents fórmules: una fórmula seria tapar-ho; conservar-ho; pot ser d’ús privat i el dia
que l’Ajuntament o més endavant, quan hi hagi disponibilitat ho vulgui comprar, ho pot comprar
i les runes estan impecables, perquè han quedat conservades.
Una altra opció seria trobar recursos per comprar els baixos, s’hi posa un vidre i que fossin
visibles,. I amb aquestes opcions s’està treballant, en funció de si hi ha diners o no hi ha diners
i poder fer alguna de les dues actuacions. En cas de no trobar diners, l’opció és deixar-ho
preservat i tapat, i en un futur, si l’Ajuntament té diners i disponibilitat, ajuntar-ho amb el
museu de la torneria o la fórmula que sigui i poder-ho fer visitable.
Sra. Montse Ayats: Per tant, els contactes amb cultura hi són, pel fet que ells són
coneixedors del projecte a fons; en aquests moments l’estan protegint i el que entenc és
que cultura diu que toca a l’Ajuntament, però en molts altres casos hi ha hagut
subvencions des de la Conselleria de Cultura. Això no està pas descartat, encara? Tot i
que sigui propietat privada, hi ha aquesta possibilitat?

Sr. Lluís Bassas: No. Mirarem que sigui així i que d’alguna manera, tot i que sigui propietat
privada... és que d’alguna manera depèn del tipus d’activitat que es faci a sobre; si l’activitat és
de tipus comercial o una entitat bancària, es podria posar el vidre a sobre i l’activitat
comercial es pot fer igualment i la gent ho pot anar a veure.
En aquests moments això és més complicat: el tema urbanístic, el tema d’obres i de
promocions és molt complex i, per tant, pot ser que això no sigui tan fàcil de trobar-ho.
El que és cert, és que la intenció és preservar-ho de tots maneres, sigui visitable d’aquí a un
any o ho sigui d’aquí a vuit.
Sra. Montse Ayats: El que passa és que aquestes coses, quan no es fan i s’han fet les
obres, és un tema que llavors s’aparca i costarà molt de tornar-ho a recuperar; jo crec
que s’han d’exhaurir totes les possibilitats ara.

Sr. Lluís Bassas: El que estem fent ara són moviments –precisament la persona de cultura
que va venir l’altre dia, ens va dir que esperéssim uns mesos, perquè des de cultura se
situessin i veiessin les coses clares- i que llavors es mantinguin contactes de cara a veure què
podem treure d’aquí o d’allà on sigui i poder aconseguir diners per poder-ho tirar endavant. La
situació, avui, és aquesta.
6.2.El segon tema té relació amb seguretat ciutadana: des del nostre grup, des d’Iniciativa
Ciutadans del Ges som plenament conscients que els temes de seguretat ciutadana són
realment complexos, que no tenen solucions fàcils, i també sabem que és un tema que
pot ser utilitzat fàcilment per algun grup polític irresponsable o amb poca voluntat de
treballar per a la cohesió social. Nosaltres, sempre que hem fet intervencions en aquest
ple sobre aquest tema, han anat sempre en la línia de buscar la implicació de la
població per trobar solucions consensuades si és que hi són i, per tant, sempre hem
reclamat que es reuneixi el Consell de seguretat ciutadana per buscar solucions, o
consensos o, en tot cas, per evitar crear falsos o determinats alarmismes.
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Darrerament s’han tornat a produir alguns robatoris; hi torna a haver a Torelló una certa
sensació d’inseguretat; dic sensació d’inseguretat i això es palpa parlant amb la gent, o
veient algunes convocatòries que s’estan gestant a través de les xarxes socials. Per tant,
demanem a l’equip de govern que faci un treball seriós en aquest tema i un treball que,
al nostre parer, s’hauria de vincular a través del Consell de seguretat ciutadana; un
consell que no entenem, per què no es convoca amb una certa regularitat, si tenim en
compte que aquest i altres temes són a la taula, segurament, de la regidoria, molt sovint i,
per tant, ens sembla que la manera o una de les maneres de vehicular solucions és a
través d’aquest consell de seguretat ciutadana.

Respon la Sra. Cristina Sala: Jo entenc que el prec era que convoquem el consell municipal,
posarem fil a l’agulla.
Sra. Montse Ayats: Si. L’única cosa és que crec que l’hem de convocar si estem
convençuts que és útil i que realment pot ajudar-nos a resoldre problemes.

Sra. Cristina Sala: Jo estic convençuda que des de la regidoria i des de l’alcaldia i des
d’altres regidories, ham fet tot el que és possible per treballar en els robatoris, que són
innegables; que malgrat la sensació –com tu bé has dit- ja hem recollit fruits, perquè és cert
que hem baixat en números; l’any passat, malgrat tot, vàrem baixar en el que fa a robatoris; és
cert que han rebrotat, no en la mateixa modalitat, durant aquest Nadal, si no en un altre tipus
de robatoris, no amb força, si no amb intimidació o amb violència a les persones, i és cert que
aquest cap de setmana hi ha tornat a haver un rebrot. Però malgrat tot, et dic que els
esforços estic convençuda que hi són; per tant, si que em sembla que aquest tema ja va sortir
en un consell municipal; t’asseguro que s’ha treballat en totes les instàncies possibles; evitarho... no ho sé. Convocarem el consell, evidentment, perquè qualsevol solució o qualsevol
proposta de solució és benvinguda.
6.3.I la tercera pregunta és per a la regidoria de cultura: és com pensa enfocar el festus la
regidoria, aquest any. Quan vàrem fer la valoració de l’any passat des del Patronat, es
deia que era absolutament inviable fer un nou festus amb el mateix pressupost de l’any
passat; allà es parlava de precarització de la cultura i que no podíem continuar exigint als
grups i a la gent que treballés a qualsevol preu i també es parlava de les dificultats de
mantenir un festus amb aquell pressupost. Si no ens equivoquem, el pressupost que es
pensa destinar –almenys el que està aprovat en el pressupost d’enguany- és el mateix i,
per tant, ens agradaria que se’ns expliqués què es pensa fer.

Respon la Sra. Núria Güell: Com deies, a la valoració del festus de l’any passat es va
comentar que 50.000 euros era molt poqueta cosa; s’han fet mans i mànigues per poder dotar
el festus ja d’entrada amb els 50.000 € que hi posa l’Ajuntament; no per això deixem de banda
demanar subvencions a altres institucions i encara que retallades, pensem que alguna cosa més
ens arribarà.
Tal com està ara, el 17 de gener vàrem tenir una primera reunió amb totes les comissions; es
va convocar; es va posar sobre la taula com està tot plegat i es va demanar que comissió per
comissió, tothom comencés a treballar en buscar sistemes per no perdre’l, però és evident que
no es pot fer ni amb la llargada ni amb la magnitud d’altres anys; si l’any passat era de crisi,
encara serà, potser, una mica més de crisi. S’està estudiant si es redueix algun escenari; s’està
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estudiant si s’ubiquen els grups en els mateixos espais, perquè així també és més econòmic pel
que fa a equips de música. Per altra banda, també s’està treballant amb els de peu de carrer,
que també es farà una mica diferent: es demanarà als grups que s’apuntin per saber més o
menys quina quantitat seran i poder-los ubicar i repartir millor i així aconseguir que hi hagi
més ambient sense valer tants diners.
S’està treballant en aquest sentit. Dins de quinze dies hi haurà la propera reunió i us aniré
informant a mesura que avanci.
SR. LLUÍS SABATÉS:
6.4.Jo voldria treure el tema que ja s’ha parlat alguna vegada, referent al mus que s’ha
esfondrat a la zona esportiva. Ja sabem que heu anat informant a les comissions
informatives que se segueix el contacte amb l’ACA per veure si es pot solventar el tema,
però degut als danys i perjudicis que està ocasionant a la població de Torelló, sobretot a
aquella zona i als usuaris de la zona esportiva, ens agradaria saber una mica on és el límit
de la paciència o què més es pot fer per agilitzar tot aquest tema.
I aprofitant una mica, proposar si fos possible, ja que això està ocasionant aquests danys i
perjudicis, si no recordem malament, en l’ordenació urbanística hi havia la construcció
d’una passarel·la que travessés la bardissa i es podria aprofitar que ja que s’han
ocasionat aquests danys i perjudicis, a l’hora de projectar l’arranjament d’aquest mur, ja
es pogués preveure que l’ACA intervingués en la construcció d’aquesta passarel·la.

Respon el SR. Miquel Franch: Faré una mica d’història ràpida, per situar-nos una mica:
aquest mur cau el dia 12 d’octubre, arran de les pluges i la quantitat d’aigua que porta el riu
Ges; era un mur en què l’Agència Catalana de l’Aigua feia aproximadament uns dos anys que hi
tenia pendent una intervenció i ja hi havia el projecte fet, però per ics motius no s’hi havia
intervingut. Cau i, a més, el fet de caure fa que es produeixin molts altres desperfectes dels
que s’haurien d’haver resolt si s’hi hagués actuat en el seu moment; concretament, cau el mur
uns 30 metres, aproximadament, la vorera s’ensorra, trenca i genera un problema en un cable
de mitja tensió i també en el col·lector de la banda dret del riu Ges.
Immediatament, l’endemà mateix, varen venir els tècnics de l’Agència Catalana de l’Aigua i
també d’una empresa especialitzada, per posar fil a l’agulla i se’ns va dir que es faria una
actuació d’emergència, que ells en diuen; emergència vol dir memòria valorada, petit projecte,
adjudicació i començar les obres; concretament, a l’ajuntament se’ns va dir que en 15 dies hi
podria haver la maquinària treballant. Anem arribant a finals d’octubre; s’hi va treballant tot
el mes de novembre per veure quan s’adjudica; resulta que no es dóna autorització per fer-ho
pel sistema d’emergència i els exigeixen fer un projecte –es pot pensar el que es vulgui, però
jo dic el que m’expliquen-. De cop i volta, diuen que no es pot fer res, perquè hi ha eleccions i
s’ha d’esperar, s’ha de nomenar el nou govern i el que hi ha actualment no vol prendre decisions
sobre aquest tema.
El procés ha estat aquest. Potser hem tingut 10 o 12 entrevistes i reunions amb l’Agència
catalana de l’aigua; l’última avui, perquè avui hem sabut que ja s’ha nomenat la persona
responsable de la qüestió econòmica; tot està fet, el projecte està llest i només queda que el
polític corresponent digui que aquesta inversió es fa; per tant, el polític ha de prendre aquesta
decisió. A mi se’m ha dit que si que s’ha de fer; que la situació econòmica és la que és, que els
deixi alguns dies per acabar-ho d’estudiar i que em diran alguna cosa. Encara avui hem tramès
un correu directament al Secretari general de Territori i sostenibilitat, per tal que tingués
constància no solament d’aquest problema, si no de l’altre que és més greu del que acabés de
dir i que és el de la contaminació de l’aigua. I t’explico la contaminació de l’aigua: exactament
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és el mateix; s’havia d’adjudicar també el mes d’octubre; arriben les eleccions, canvis en el
govern,... aquest mateix secretari de territori i sostenibilitat és el que ha d’autoritzar que es
torni a posar en funcionament l’estació de bombeig que hi ha als jardins. L’ACA ho va fer tan
malament que la va tenir pràcticament un any sense funcionari i ara resulta que s’ha de posar
tota nova, perquè tot està enferrogat. Ens consta que tot ho tenen a punt i que inclús se sap a
quina empresa s’ha d’adjudicar, però fins que no signi el polític corresponent, no va endavant.
L’única cosa que puc dir és que amb l’anterior govern, que són els que he pogut parlar
directament, perquè m’han concedit entrevistes i amb l’actual, fa tres o quatre dies tot just
que el van nomenar, l’anterior govern em consta que en el traspàs van advertir que aquestes
dues obres havien d’executar-se amb caràcter d’urgència. Per tant, estem pendents que ens
diguin quan i a qui s’adjudica. S’estan generant greus prejudicis i els ho he manifestat als
polítics i als tècnics. I quins són aquests prejudicis? No cal que t’expliqui el problema de
l’aigua: actualment estem subministrant amb un sol pou, que dóna pel 40% de l’aigua, i estem
subministrant a tota la població. Sortosament estem a l’hivern i els consums són baixos, però
si no s’actua ràpid en el termini de 3 o 4 mesos, hi pot haver importants problemes de
subministrament d’aigua potable a la població de Torelló, perquè el pou de la zona esportiva
que està aturat, dóna aproximadament el 60% del consum de l’aigua potable de Torelló, tant
als habitatges, com a indústria. Això, l’Agència Catalana ho sap i esperem que en el seu
moment digui alguna cosa. Si no es fa ràpid alguna cosa, malament. A part, la potabilitzadora
d’Osona nord no es fa, com sabeu, per problemes econòmics i, per tant, encara s’ha de posar
més interès en això i estem treballant en aquest sentit.
En el tema del mur, també molts prejudicis, perquè tenim tancats dos carrers de sortida de la
zona esportiva i això obliga que els vehicles entrin i surtin tots pel mateix carrer. Fins i tot
s’havia parlat que les obres previstes durarien dos mesos i mig, aproximadament; ens havien
assegurat que començarien abans de Nadal, de tal manera que de cara al Carnaval ja
estiguessin acabades. Un problema ja ens l’han deixat sobre la taula, que és aquest i haurem
de buscar solucions, que seran complicades, però s’hauran de buscar.
Per tant, estem picant a tots les portes que trobem. També hem parlat amb el secretari
general de territori i sostenibilitat fa una mica més de tres setmanes, i estem esperant que a
qui pertoqui prendre la decisió digui ja. Tot està fet, projectes, plànols, ... només falta dir que
es faci.
La passarel·la: imagina't amb tots els problemes que tenim amb tot això... no ho podem pas
lligar, entre altres coses, perquè no té res a veure la passarel·la amb això que ha passat,
perquè la passarel·la és un projecte aprovat per al pla de barris i està planificat, si no ho
recordo malament, el 2013. A part que no serà una passarel·la com la que ens hem acostumat a
veure, serà diferent.
Sr. Lluís Sabatés: I els danys i perjudicis que està ocasionant a la població, de quina
manera poden exigir...

Sr. Miquel Franch: Nosaltres vetllem per tal que aquesta situació tan complicada que t’he
explicat que podria passar, no passi. No puc explicar públicament què he dit i què he deixat de
dir al Departament, perquè no seria educat per part meva, però és el que ens queda: anar
exigint i demanant que es faci i que ens posin l’obra com a prioritària.
Sr. Lluís Sabatés: I jurídicament no s’hi pot fer res?
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Sr. Miquel Franch: No. La competència és exclusiva de l’Agència Catalana de l’aigua; és una
obra hidràulica i l’han de fer ells i ja l’haurien d’haver fet fa temps. Esperem resposta i jo
confio que s’ho miraran i aviat diran endavant, tot i que no en els temps que ens pensàvem.
SR. JORDI CASALS:
6.5.La primera qüestió és un dels temes que ja es va comentar a la comissió informativa, en
què el company Albert Soldevila –que avui no pot assistir al ple- va preguntar per unes
cartelleres que anuncien uns restaurants; després, a la premsa, hem pogut veure una
explicació del regidor d’obres i serveis.
Aquest Ajuntament ja té experiència en cartells amb senyals que apareixen i a vegades
no se sap qui les posa, però aquestes si que se sap qui les posa i és el mateix Ajuntament, i
sembla que el cost l’assumeix el restaurant que s’hi anuncia.
En la informació, el regidor d’obres i serveis deia que això ara s’obriria a la resta
d’establiments disposats també a assumir-ne els costos.
Des d’Esquerra creiem que si s’havia de fer una actuació com aquesta, el que s’hauria
de fer davant d’una proposta interessant que surt del mateix sector, és estudiar-ho i
treballar-ho i obrir-ho a tothom, per tal que tinguin les mateixes possibilitats a la mateixa
hora i creiem que aquí la iniciativa no hauria de ser d’obres i serveis, que segurament el
que ha hagut de fer la regidoria és donar sortida a una cosa que no li pertoca, si no que
segurament ho haurien d’haver entomat conjuntament les regidories de comerç i de
promoció econòmica i que haurien d’haver establert una línia de promoció de la
restauració i dels equipaments que hi ha a Torelló.
Ens agradaria saber si al marge de les explicacions que s’hagin pogut donar a la premsa,
si se’ns pot explicar si realment es crea una línia de treball, de promoció d’aquests
establiments de la restauració i com es farà, si és que es farà, la possibilitat d’obertura i
senyalitzar els diferents establiments, si l’Ajuntament serà reactiu o si s’esperarà a una
petició per part dels negocis.

Respon el Sr. Jaume Vivet: Jo diria que són les cartelleres, més que publicitàries són
informatives, perquè volien posar-hi més coses de les que diuen, però ens hi vàrem negar i
vàrem permetre només el nom del restaurant. Tot va començar, perquè dos o tres restaurants
van fer la seva petició, es va acordar que ells assumirien el cost i a partir d’aquí és el que hem
fet. Penso que el que hem fet és el que ells ens demanen.
Sr. Jordi Casals: Segurament no està mal fet. El que nosaltres demanem és que més que
ser reactius siguem proactius...

Sr. Jaume Vivet: Potser els restaurants s’haurien d’haver adreçat a la regidoria de comerç i
no a la d’obres i serveis.
Sr. Jordi Casals: Però suposo que hi ha canals de comunicació dins l’equip de govern,
però bé; nosaltres agrairem que se sigui proactiu i no només reactiu en aquest tema, sigui
la regidoria que finalment acabi encarregant-se’n.
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Sr. Jaume Vivet: parlant d’això, hem tingut més peticions de restaurants; potser al final hi
haurà manca de pals...
6.6.I el segon tema està relacionat amb un punt anterior, el de les notes de reparament:
s’esmenta les subvencions a les AMPA. Nosaltres creiem que les coses que comencen
malament acostumen a acabar malament i aquesta segurament no ha acabat de la
millor manera. L’equip de govern i la regidoria en especial, va modificar les subvencions a
les AMPA, passant de fer-ho tot a través d’un conveni, com amb la resta de les entitats, a
fer-ho una part a través del conveni i en una altra part, per concurrència competitiva.
Nosaltres no vàrem estar d’acord amb aquesta modificació i, a més, el que
recomanàvem és que hi hagués consens, perquè nosaltres crèiem que no hi havia
consens. Des de la regidoria se’ns va dir que si, però finalment hem pogut veure que no
era així. Ara ens trobem en un carreró sense sortida, en què l’equip de govern se salta les
regles i l’ordenament jurídic –això diu la nota de reparament-. Nosaltres lamentem molt
que s’hagi arribat a aquesta situació, més per l’encaparrament de la regidoria de no
voler veure l’evidència, i és que les modificacions d’aquestes subvencions no tenien el
consens i segurament no eren la cosa més correcta per fer, i el que demanaríem és que
es doni una solució a través de la negociació dels convenis de 2011, perquè no ens
tornem a trobar en un carreró sense sortida com ens trobem ara.

Respon la Sra. Flora Vilalta: Informar que evidentment la regidoria i les AMPA varen
arribar a un acord i aquest és l’acord que es tira endavant, que no hi ha cap problema i que si
que voldria dir a Esquerra republicana que quan d’una manera subjectiva algú vol treure profit
en temes d’educació o rendiment polític, sempre és perillós, perquè l’educació és una cosa molt
sensible, molt important, i la gent que des del voluntariat està treballant a les AMPA moltes
vegades se sent manipulada.
Dit això, no entraré en cap més polèmica; crec que tothom ja ha entès el que havia d’entendre.
Sr. Jordi Casals: Lamento aquesta insinuació i la trobo absolutament fora de lloc, sobretot
veient on ha acabat tot plegat. Nosaltres sempre hem estat molt clars aquí; no estàvem
d’acord en la mesura i a més, demanàvem consens. No estar d’acord en la mesura,
cada grup té el seu punt de vista, però demanar el consens, em sembla que si s’ha
arribat aquí és per alguna cosa. Si no estar-hi d’acord i dir les coses que creiem que no es
fan bé és “manipular a la ciutadania”, trobo que és un argument molt pervers.
7/ INFORMACIONS:
SR. JAUME VIVET:
7.1.La informació és conjunta amb en David Forcada: avui s’ha acabat la campanya de
recollida de residus; l’hem donat per acabada avui, perquè és el dia que s’ha fet
entrega dels premis del sorteig. El sorteig es va fer dimecres passat; constava del sorteig
de dos robots escombra. La campanya ha estat molt participativa; hi ha hagut 433
butlletes de retorn i en principi ha estat molt participativa.
Donar les gràcies a la regidoria de joventut, perquè ens va cedir el punt 16 per fer
aquesta recollida, ja que és l’únic punt que tenim que doni servei a la tarda, per poder
fer un horari més ampli de recollida.
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SRA. NÚRIA GÜELL:
7.2.Ja s’ha obert la quarta convocatòria de la beca Segimon Serrallonga. Es va fer la
presentació el 17 de gener i el termini és el 8 d’abril d’aquest mateix any.
7.3.El dia 12 de febrer hi ha la presentació del carnaval de terra endins a les 8 del vespre, al
foier del teatre Cirvianum i hi esteu tots invitats.
SR. MIQUEL FRANCH:
7.4.Fa un parell de setmanes, aproximadament, l’àrea d’infraestructures de la Diputació de
Barcelona ens va venir a presentar el projecte que vàrem encarregar ja fa més o menys
un any, per fer una actuació global al Club i, concretament, ampliació de la biblioteca i,
a més, habilitar els espais que actualment hi ha allà i altres actuacions noves. Total que
ens varen venir a presentar el projecte al regidor Manel Romans i a mi, fa un parell o tres
de setmanes; hem d’acabar de dir-hi alguna cosa i farem una presentació a tots els
grups municipals i a tothom qui vulgui, suposo que a finals del mes de febrer, si no hi ha
res de nou, per tal que es pugui veure els equipaments que s’han previst: hi haurà bucs
d’assaig i el tema de joventut també hi aniria, el punt d’informació, ampliació de la
biblioteca i cultura. Per tant, d’aquí a poques setmanes farem la presentació del
projecte.
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El president dóna les gràcies als assistents i aixeca la sessió.
Vist i plau,
L’ALCALDE,

EL SECRETARI,

