ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT EN
PLE, CELEBRADA EL DIA 28 DE FEBRER DE 2010:
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Òrgan:
Número:
Caràcter:
Data:
Horari:
Lloc:

Ple
02/2011
ordinari
28 de febrer de 2011
de les 20:00 a les 20:50
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:

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
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
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. Adhesió al conveni de model integrat d’atenció al ciutadà en l’àmbit territorial
de Catalunya, entre el Ministeri d’Administracions Públiques i el Departament de
Presidència de la Generalitat de Catalunya.
2.2. Delegació de la competència per la classificació de les ofertes i adjudicació del
contracte d’obres del projecte constructiu per a la defensa del marge esquerre
del riu Ter a la zona industrial de Matabosch – pont de Conanglell.
2.3. Aprovació del compte de la gestió recaptatòria de l’Organisme de Gestió
Tributària durant l’exercici 2010.
2.4. Aprovació del compte de la gestió recaptatòria de multes de circulació
imposades per l’Ajuntament de Torelló durant l’any 2010, que ha estat rendida
per l’Organisme de Gestió Tributària.
2.5. Aprovació de la baixa de vehicles amb matrícules antigues, del padró de
l’impost de vehicles de tracció mecànica de l’any 2011.
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3.

4.

5.

6.

2.6. Proposta de modificació del destí de part del crèdit d’inversions concertat amb
UNNIM (Caixa d’Estalvis comarcal de Manlleu), aprovat pel ple de l’Ajuntament
de 28 de juny de 2010.
2.7. Aprovació de la modificació de pressupost de l’Ajuntament de Torelló, exp.
Núm. 1/2011, per transferències de crèdits.
2.8. Aprovació de la modificació de pressupost de l’Ajuntament de Torelló, exp.
Núm. 2/2011, per generació d’ingressos no tributaris.
2.9. Aprovació de la concertació d’una pòlissa de crèdit a curt termini per al
patronat municipal del teatre Cirvianum.
2.10. Moció de suport a Acció Cultural del País Valencià i a l’arribada de les
emissions de TV3 al País Valencià.
DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I URBANISME, PROMOCIÓ
ECONÒMICA, SOCIETAT DEL CONEIXEMENT I MEDI AMBIENT
Acceptació de les ajudes i normativa d’aprovació del projecte i d’existència
3.1.
de la consignació pressupostària per a l’obra inclosa en el PUOSC 2009 titulada
rehabilitació de l’edifici de la casa de la vila, coberta i façanes.
Aprovació provisional de la 25a modificació puntual de la revisió del Pla
3.2.
General d’Ordenació per procedir a l’esmena de les alçades reguladores de les
tipologies i de les plantes soterrani per adequar-les al decret d’habitabilitat i al
codi tècnic de l’edificació.
Declaració de caducitat de l’expedient d’aprovació del Pla Parcial “La Creu
3.3.
II”.
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
Aprovació de la modificació del pressupost de l’Ajuntament de Torelló, exp.
5.1.
Núm. 4/2011, per transferència de crèdits.
Aprovació de la modificació de pressupost de l’Ajuntament de Torelló,
5.2.
exp.núm. 5/2011, per generació de crèdits no tributaris.
PRECS I PREGUNTES

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. 01/2011,
corresponent a la sessió ordinària, celebrada el dia 31 de gener de 2011.

2/ DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’ECONOMIA I HISENDA,
RÈGIM INTERIOR I SEGURETAT:
2.1.- ADHESIÓ AL CONVENI DE MODEL INTEGRAT D’ATENCIÓ AL CIUTADÀ EN L’ÀMBIT
TERRITORIAL DE CATALUNYA, ENTRE EL MINISTERI D’ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I EL
DEPARTAMENT DE PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA:
ACORD:
ANTECEDENTS:
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Vist l’informe emès per la Cap de l’OAC en què informa favorablement l’adhesió al
conveni model integrat d’Atenció al Ciutadà en l’àmbit territorial de Catalunya.
MARC NORMATIU
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa d’Economia i Hisenda, Règim intern i
seguretat, el ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels seus membres, acorda:
Primer.- Aprovar l’adhesió al conveni de model integrat d’Atenció al Ciutadà en l’àmbit
territorial de Catalunya, entre el Ministeri d’Administracions Públiques i el Departament de
Presidència de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el text que consta a
l’expedient.
Segon.- Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari l’alcalde, per al més eficaç
desenvolupament d’aquest acord, inclusiva la signatura de l’adhesió al conveni.
Tercer.- Notificar aquest acord a les parts interessades.
VOTACIÓ:
LA PROPOSTA S’APROVA PER UNANIMITAT DELS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ.
2.2.- DELEGACIÓ DE LA COMPETÈNCIA PER LA CLASSIFICACIÓ DE LES OFERTES I
ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE D’OBRES DEL PROJECTE CONSTRUCTIU PER A LA DEFENSA
DEL MARGE ESQUERRE DEL RIU TER A LA ZONA INDUSTRIAL DE MATABOSCH-PONT DE
CONANGLELL:
ACORD:
RELACIÓ DE FETS
1.Per acord del plenari municipal en sessió celebrada en data de 27 de
desembre de 2010 es va 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.
En el mateix plenari es va acordar 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 ” i es va 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.
2.En el BOP de data de gener de 2011 es va publicar l’obertura del procediment de
licitació per prendre part en la licitació 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”.
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3.-

El termini per la presentació de pliques va finalitzar el dia 7 de febrer.

4.El dia 14 de febrer de 2011 es va procedir a l’obertura del sobre núm. 1 referent a
la documentació administrativa de les empreses que han presentat pliques per prendre
part en la licitació de les obres i el sobre núm. 2 referent als criteris que depenen d’un
judici de valor està previst que s’obri el dia 21 de febrer.
FONAMENTS DE DRET
PRIMER.- L’article 135 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic,
modificada per la Llei 34/2010, de 5 d’agost, preveu que l’òrgan de contractació
classificarà per ordre decreixent les proposicions presentades i que no han estat
declarades desproporcionades o anormals. L’òrgan de contractació requerirà a
l’empresa que presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa perquè, dins del
termini de 10 dies hàbils, presenti la documentació justificativa de trobar-se al corrent de
les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i d’haver-se constituït la garantia
definitiva. Rebuda la documentació requerida l’òrgan d’adjudicació haurà d’adjudicar
el contracte dins dels 5 dies hàbils següents a la recepció de la documentació.
L’article 145 de la Llei 30/2007 preveu que quan per l’adjudicació del contracte hagin de
tenir-se en compte una pluralitat de criteris, el termini màxim per efectuar l’adjudicació
serà de dos mesos a comptar des de l’obertura de proposicions, excepte que se
n’hagués establert un altre en els plecs de clàusules administratives.
Atès que l’òrgan de contractació en aquest procediment és el plenari municipal, es fa
necessari delegar en un altre òrgan municipal la proposta de classificació de les ofertes
així com l’adjudicació del contracte als efectes de poder donar compliment als terminis
fixats en la Llei de contractes.
SEGON.- L’article 13 DE LA Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic i procediment
administratiu comú, preveu que els òrgans de les diferents administracions públiques
podran delegar l’exercici de les competències que tinguin atribuïdes en altres òrgans de
la mateixa administració. La delegació de competències haurà de publicar-se al butlletí
de la província.
D’acord amb l’esmentat, vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa
d’Economia i Hisenda, Règim intern i seguretat, el ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels
seus membres, acorda:
PRIMER.- DELEGAR a l’Alcaldia la competència per classificar per ordre decreixent les
proposicions presentades i que no han estat declarades desproporcionades o
anormals i l’adjudicació del 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.
SEGON.- PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la Província per a general
coneixement.
TERCER.- NOTIFICAR el present acord a Secretaria pel seu coneixement.
INTERVENCIONS:
SRA. MONTSE AYATS:
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Nosaltres hi estem d’acord. Entenem que el que se’ns demana és poden agilitzar el
procés. Quin seria el calendari previst a partir d’aquest acord d’avui?
SRA. MONTSERRAT FREIXA:
S’hauria de tenir adjudicat en el termini d’un mes o un mes i mig.
SRA. MONTSE AYATS:
Adjudicat i, per tant, a punt per començar les obres?
SRA. MONTSERRAT FREIXA:
Si. Després hi ha 10 dies per fer la signatura de contracte i iniciar les obres.
VOTACIÓ:
LA PROPOSTA S’APROVA PER UNANIMITAT DELS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ.
2.3.- APROVACIÓ DEL COMPTE DE LA GESTIÓ RECAPTATÒRIA DE L’ORGANISME DE GESTIÓ
TRIBUTÀRIA DURANT L’EXERCICI 2010:
ACORD:
Vist el Compte de la Gestió Recaptatòria realitzada per l’Organisme de Gestió Tributària
durant l’exercici 2010 i corresponent a les liquidacions d’ingrés per rebut i liquidacions
d’ingrés directe, així com a certificacions de descobert de tributs i preus públics liquidats
per l’Ajuntament de Torelló.
Havent-se verificat que els ingressos que es reflecteixen en el Compte coincideixen amb
els fons transferits a l’Ajuntament de Torelló.
Vista la relació nominativa de deutors que configura l’estat demostratiu dels drets a
cobrar, com estableix l’article 209.2 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes
Locals aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març, i que importa les quanties següents:
Pendent de cobrament en període voluntari en data 31 de desembre de 2010:
Rebuts .......................................................................
Liquidacions ...............................................................

00,00 €
611.636,29 €

Pendent de cobrament en període executiu en data 31 de desembre de 2010:
Rebuts .........................................................................
Certificacions .................................................................

456.716,60 €
381.714,67 €

Comprovat que l’aplicació de càrrecs, devolucions d’ingressos indeguts i compensacions
a favor de l’ORGT s’ha practicat correctament, vist el dictamen favorable de la Comissió
Informativa d’Economia i Hisenda, Règim intern i seguretat, el ple de l’Ajuntament, per
unanimitat dels seus membres, acorda:
Primer.- APROVAR el Compte de la Gestió Recaptatòria de 2010 presentada per
l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.

5

Segon.- NOTIFICAR el present acord a l’ORGT i als departaments d’Intervenció i Tresoreria,
Municipals.
VOTACIÓ:
LA PROPOSTA S’APROVA PER UNANIMITAT DELS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ.
2.4.- APROVACIÓ DEL COMPTE DE LA GESTIÓ RECAPTATÒRIA DE MULTES DE CIRCULACIÓ
IMPOSADES PER L’AJUNTAMENT DE TORELLÓ DURANT L’ANY 2010, QUE HA ESTAT RENDIDA
PER L’ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA:
Vist el Compte de la Gestió Recaptatòria de Multes de Circulació per sancions
imposades per l’Ajuntament de Torelló, que ha estat rendida per l’Organisme de Gestió
Tributària de la Diputació de Barcelona i corresponent a l’exercici 2010.
Vista la liquidació practicada pel concepte d’equilibri financer, que es considera
correcta segons els termes del conveni subscrit entre aquest Ajuntament i la Diputació de
Barcelona.
Vista la relació nominativa de deutors que configura l’estat demostratiu dels drets a
cobrar, com estableix l’article 209 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals i que importa les quantitats següents:
Pendent de cobrament en data 31 de desembre de 2010, per import de 172.154,47 euros.
Comprovat que l’aplicació de càrrecs, devolucions d’ingressos indeguts i compensacions
a favor de l’ORGT s’ha practicat correctament, vist el dictamen favorable de la Comissió
Informativa d’Economia i Hisenda, Règim intern i seguretat, el ple de l’Ajuntament, per
unanimitat dels seus membres, acorda:
Primer.- APROVAR el Compte de Gestió Recaptatòria de multes de circulació de 2010
presentada per l’ORGT.
Segon.- NOTIFICAR el present acord a l’ORGT i als departaments d’Intervenció i Tresoreria,
Municipals.
VOTACIÓ:
LA PROPOSTA S’APROVA PER UNANIMITAT DELS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ.
2.5.- APROVACIÓ DE LA BAIXA DE VEHICLES AMB MATRÍCULES ANTIGUES, DEL PADRÓ DE
L’IMPOST DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA DE L’ANY 2011:
Vista la relació de vehicles amb matrícules molt antigues, algunes d’elles difícilment estan
circulant actualment i els propietaris ja no tenen els vehicles i als que s’ha tramitat
expedient de fallit.
Atès que per això és necessari portar a terme una neteja del padró fiscal de vehicles, el
regidor d’hisenda i plans estratègics de desenvolupament, vist el dictamen favorable de
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la Comissió Informativa d’Economia i Hisenda, Règim intern i seguretat, el ple de
l’Ajuntament, per unanimitat dels seus membres, acorda:
Primer.- APROVAR la baixa del padró de l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica de
l’any 2011, i futurs exercicis, dels vehicles que es relacionen tot seguit:

NIF

NOM

MATRÍCULA MARCA I MODEL

33958271J
77306602Z
32033472S
77086344G
33937955Y

GARRIDO CHAVETE, EDUARDO
EXPOSITO ORTEGA, ANTONIO
CABEZAS ORTIZ, ALFONSO
CUNILL DEVESA, JUAN
MONTILLA LOPEZ, MARTA

C9269BJJ
B8300GS
B4829SC
B6180MM
B7068LY

DERBI VARIANT START
RENAULT R-9 GTD
HYUNDAI LANTRA 1.6 GLS
YAMAHA SR250
FIAT TIPO 16V

Segon.- COMUNICAR la part dispositiva dels esmentats acords a l’Organisme de Gestió
Tributària de la Diputació de Barcelona, perquè practiqui les baixes del Padró Fiscal de
l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica dels vehicles abans esmentats.
VOTACIÓ:
LA PROPOSTA S’APROVA PER UNANIMITAT DELS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ.
2.6.- PROPOSTA DE 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.
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 de destí d’una
part del crèdit per import de 67.695,66 €.
4. Per acord del Ple del 27 de desembre de 2010 es va aprovar el canvi de destí d’una
part del crèdit per import de 16.399,70 €.
5. A proposta de l’Alcaldia és precís canviar el finançament de diverses inversions.
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
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operacions de crèdit.
2. L’Ajuntament de Torelló té aprovat el pressupost de l’exercici corrent.
Per tota això, el regidor d’hisenda i plans estratègics de desenvolupament, vist el
dictamen favorable de la Comissió Informativa d’Economia i Hisenda, Règim intern i
seguretat, el ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels seus membres, acorda:
1. Desafectar l’import de 12.739,46 € 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

Import

306-164-6190000

Millores cementiri Municipal

5.856,50 €

306-171-6190000

Adequació jardins i parcs municipals

6.688,56 €

306-431-6320000

Millores Mercat Municipal

194,40 €

2. Afectar l’import especificat en el punt primer d’aquesta resolució a les inversions
següents:
Partida
306-155-6190000

Concepte
Rehabilitació Plaça Nova

Import
12.739,46 €

3. Comunicar aquest acord Unnim i a la tresoreria municipal.
INTERVENCIONS:
SRA. MONTSE AYATS:
A nosaltres, davant d’aquesta modificació, que ja és la tercera en la destinació dels
diners obtinguts amb aquesta operació de crèdit amb UNNIM, no hi donarem suport. Per
què? Perquè en la primera que vàrem aprovar el mes de novembre, tot i que pensem
que era un exemple més de la mala planificació i de la improvisació de l’equip de
govern, des del nostre grup d’Iniciativa Ciutadans del Ges, vàrem votar-hi favorablement,
perquè compartíem les prioritats de les obres en què es volien destinar els recursos. A la
del desembre, si ho recordeu, ja hi vàrem votar en contra, perquè s’hi afegien els errors
en la comptabilització de les obres de la plaça Nova i ara hi tornem a votar en contra,
perquè no sols els recursos continuen essent necessaris per esmenar els errors de la partida
destinada a la plaça Nova, com es pot veure, si no que, a més, es treuen de partides que
ja de per si són esquifides, com és l’adequació de parcs i jardins, una partida a la qual,
d’aquest crèdit s’hi volien destinar 6.688 euros per a inversions i es destinaran a la plaça
Nova; l’altra partida és la de millores al cementiri municipal i, per tant, nosaltres des
d’Iniciativa ciutadans del Ges no hi donarem suport.
SR. JORDI CASALS:
Nosaltres, com ja hem fet altres vegades, no donem suport a l’obra que es realitza a la
plaça Nova, que té unes modificacions en aquest punt, a més del fet que modificacions
que es fan també afecten a partides interessants i nosaltres no hi donarem suport.
VOTACIÓ:
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SE SOTMET LA PROPOSTA A VOTACIÓ I S’APROVA PER MAJORIA ABSOLUTA DEL NOMBRE
LEGAL DE MEMBRES DE LA CORPORACIÓ, ATÈS EL 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.- APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT DE TORELLÓ, EXP.
NÚM. 1/2011, PER TRANSFERÈNCIES DE CRÈDITS:
Expedient número 1/2011, 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 febrer de 2011 s’inicia l’expedient per a
l’aprovació de la modificació de crèdits mitjançant transferències de crèdit.
2. Per poder atendre les despeses que es detallen a continuació, per a les quals la
consignació en el pressupost actual és insuficient, s’ha de tramitar l’expedient de
modificació de crèdit per mitjà de transferències de crèdit amb subjecció a les
disposicions vigents.
3. S'han examinat els crèdits del pressupost esmentat que es poden reduir sense
pertorbació del servei, i s’ha proposat la modificació de crèdit mitjançant:
Consignació de despeses amb crèdits en baixa
Partida inicial
207-4912260200

Nom
Publicitat i
propaganda
societat de la
informació

Consignació
inicial
16.150,00 €

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

Proposta de
baixa
320,62 €

Consignació
definitiva
15.829,38 €

320,62 €

Consignació de despeses amb crèdits en alta
Partida inicial
207-9434660001

Nom
Aportació
Federació de
Municipis de
Catalunya

Consignació
inicial
2.300,00 €

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

Proposta
d’alta
320,62 €

320,62 €

Consignació
definitiva
2.620,62 €
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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 han estat incrementades mitjançant
suplements o altres transferències. Tampoc procedeixen de crèdits incorporats com a
conseqüència de romanents no compromesos procedents de pressupostos tancats, ni
han estat objecte de cap minoració com a resultat de transferències anteriors.
3. No hi ha cap compromís de despesa que impedeixi la modificació de les partides que
es proposa minorar.
4. Es compleixen l’article 180 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals i l’article 41 del Reial decret 500/1990.
Per tot això, vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa d’Economia i Hisenda,
Règim intern i seguretat, el ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels seus membres,
acorda:
1. Aprovar l’expedient de modificació de crèdit 1/2011 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, donarem suport a aquesta modificació de la partida. Estem parlant, entenem,
a una ampliació per fer front a la quota que hem de pagar com a Ajuntament a la
Federació de Municipis de Catalunya; el que si que voldríem deixar constància en aquest
ple és reclamar als polítics, als partits, per tal que en el pròxim mandat municipal, no als
partits de Torelló, si no, en general, als partits del país, que es faci un treball seriós per a
fusionar les dues associacions: l’Associació Catalana de municipis i la Federació de
municipis de Catalunya i, d’altra banda, si no aconseguim que els partits polítics es posin
d’acord per arribar a una única associació, el que si que demanaríem al pròxim equip de
govern d’aquest Ajuntament, és que opti per aquella associació que faciliti i ajudi més en
el seu desenvolupament de suport –que per això serveixen aquestes associacions-, però
que es decanti per una i deixem de pagar dues quotes que, al cap i a la fi, suposen cap
a 6.000 euros que, tot i que no són molts diners en el conjunt del pressupost, tenint en
compte la situació econòmica general, rebaixant una mica d’aquí i d’allà, també es va
aconseguint un estalvi. Per tant, la petició seria aquesta i hi donarem suport.
SR. MIQUEL FRANCH:
Em sembla que ho hem demanat com quatre o cinc vegades, que jo recordi, això que
acabes de plantejar, i bé... sempre diuen que intentaran fer-ho, però jo dubto que si
s’ajunten paguem menys; no crec que el tema econòmic vagi per aquí. Els serveis, els
rebem tant d’una, com de l’altra i jo diria que correctament; una altra cosa és que
alguns dels serveis que ens presenten interessin o no; per exemple, recentment, en tema
d’assegurances, molt interessant, no ens hi hem acollit, perquè ja teníem un bon acord
tancat amb una companyia d’assegurances; però tant ens interessa un o l’altre. No
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donen les mateixes prestacions i penso que aquest és un altre tema important. Penso que
seria bo que intentessin unificar prestacions i, a partir d’aquí, si es volen ajuntar, que ho
faci, però penso que no rebaixaran la quota.
SRA. MONTSE AYATS:
Bé. Jo entenc que si hi ha voluntat d’estalviar hem de mirar de procurar-ho tots plegats.
Entenc que la decisió, segur que no ve del nostre Ajuntament, malauradament, però si
que penso que el nou equip de govern ha de tenir clar si cal mantenir la quota a aquests
dos organismes.
VOTACIÓ:
LA PROPOSTA S’APROVA PER UNANIMITAT DELS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ.

2.8.- APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT DE TORELLÓ, EXP.
NÚM. 2/2011, PER GENERACIÓ D’INGRESSOS NO TRIBUTARIS:
Expedient número 2/2011, referent a la modificació de crèdits en el pressupost de
despesa mitjançant la generació de crèdits per ingressos no tributaris
ANTECEDENTS
1. Pel Decret de l’Alcaldia de data 16 de febrer de 2011 s’inicia l’expedient per a
l’aprovació de la modificació de crèdit mitjançant la generació de crèdits per ingressos
no tributaris.
2. Per atendre les despeses necessàries que es detallen a continuació, que no es poden
ajornar fins al següent exercici, s’ha de tramitar l’expedient de generació de crèdit a
finançar per mitjà d’aportacions o compromisos ferms d’aportació de nous ingressos no
tributaris afectats a una finalitat, que requereix el reconeixement del dret o l’existència
formal del compromís ferm d’aportació.
Nous ingressos no tributaris afectats a una finalitat, que requereixen el reconeixement del
dret o existència formal del compromís ferm d’aportació:
Número

Partida

1

39800

Nom

Previsió

Indemnitzacions
d’assegurances no de vida

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

647,85 €

647,85 €

Despeses a finançar amb majors i/o nous ingressos
Número

Partida

Nom

Consignació
inicial

Proposta
d’increment

Consignació
definitiva
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1

204-4332120000

Manteniment
edifici La
Cooperativa

1.500,00 €

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

4.

647,85 €

2.147,85 €

647,85 €

La secretaria i la intervenció han emès els informes favorables.

FONAMENTS DE DRET
1. D'acord amb l'article 181 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i l’article 43 del RD
500/90, poden generar crèdit en els estats de despeses dels pressupostos, i en la forma
que reglamentàriament s'estableixi, els ingressos de naturalesa no tributària derivats de
les operacions següents:
a) Aportacions o compromisos ferms d'aportació de persones físiques o jurídiques per
finançar, juntament amb l'entitat local o amb alguns dels seus organismes autònoms,
despeses que per la seva naturalesa estiguin compreses en els seus objectius
b) Alienacions de béns de l'entitat local o dels seus organismes autònoms
c) Prestació de serveis
d) Reemborsaments de préstecs
e) Reintegraments de pagaments indeguts a càrrec del pressupost actual, pel que fa a la
reposició del crèdit en la quantia corresponent.
2. L’article 22 de la LGEP estableix que les entitats locals que no hagin assolit l’objectiu
d’estabilitat pressupostària previst a l’article 19 de la Llei, estaran obligades a elaborar, en
el termini dels tres mesos següents a l’aprovació o la liquidació del pressupost en situació
de desequilibri, un pla econòmic financer corrector a mitjà termini.
L’article 19 de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, general d’estabilitat pressupostària
(LGEP) determina que les entitats locals, en l’àmbit de les seves competències, ajustaran
els seus pressupostos al compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària en els termes
previstos a l’article 3.2 d’aquesta Llei.
Per tot això, vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa d’Economia i Hisenda,
Règim intern i seguretat, el ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels seus membres,
acorda:
1. Aprovar l’expedient de modificació de crèdit número 2/2011 mitjançant la generació
de crèdit finançat amb majors i/o nous ingressos no tributaris, del pressupost vigent per un
import de 647,85 €, segons es determina a l’apartat d’antecedents, i disposar que es
tramiti d'acord amb les bases d'execució del pressupost.
2. Exposar-lo al públic durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils, mitjançant un
edicte al tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de la Província.
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3. En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm i es transferiran els crèdits de
les partides que s’han indicat.
VOTACIÓ:
LA PROPOSTA S’APROVA PER UNANIMITAT DELS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ.
2.9.- APROVACIÓ DE LA CONCERTACIÓ D’UNA PÒLISSA DE CRÈDIT A CURT TERMINI PER AL
PATRONAT MUNICIPAL DEL TEATRE CIRVIANUM:
ACORD:
Pel decret de la Presidència de data 31 de gener de 2010 s’inicia l’expedient per
concertar una operació de tresoreria o préstec a curt termini pel Patronat Municipal del
Teatre Cirvianum.
El descompassament en la recaptació dels ingressos i el pagament de les despeses
determina una manca de liquiditat a la tresoreria. A més, per fer efectius els pagaments
ineludibles programats, cal concertar una operació de tresoreria o préstec a curt termini
per un import màxim de 75.000,00€.
S’han demanat propostes a la Caixa d’estalvis unió de caixes de Manlleu, Sabadell i
Terrassa (Unnim), la Caixa d’estalvis i pensions de Barcelona i al Banc Bilbao Vizcaya SA,
amb les següents condicions financeres:
•
•
•
•
•

Crèdit màxim autoritzat:
Tipus d’interès i marge:
Termini:
Sense comissions de cap tipus
Fedatari públic:

75.000,00 euros.
Variable, amb referència a l’euribor.
Fins a 31 de desembre de 2.011.
El secretari del Patronat.

La intervenció ha emès el corresponent informe relatiu a la procedència, condicions i
legalitat de l’operació que s’ha de concertar.
D’acord amb l’article 51 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, per atendre necessitats
transitòries de tresoreria cal concertar una operació de crèdit a curt termini.
El Patronat i l’Ajuntament té aprovat el pressupost de l’exercici en curs.
L’operació de tresoreria o préstec a curt termini no està sotmesa a la Llei 30/2007, de 30
d’octubre, de contractes del sector públic, segons especifica l’article 4.1l) d’aquesta
mateixa Llei. La concertació amb una entitat o altra és facultat discrecional de l’òrgan
competent, en aquest cas l’alcalde de l’Ajuntament, que podrà fer-ho directament,
sense cap més condicionament que el respecte als principis generals d’igualtat, no
discriminació i bona administració i economia de mitjans.
L’import acumulat de les operacions de crèdit a curt termini vigents, inclosa la nova
operació, és del 27,64% i, per tant, supera el 10% dels recursos corrents liquidats en
l’exercici 2009; per la qual cosa, d’acord amb l’article 52.2 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, l’òrgan competent per aprovar l’operació de crèdit a curt termini és el Ple de
l’Ajuntament i en l’article 114.3 especifica que cal el vot favorable de la majoria absoluta
del nombre legal de membres del Ple.

13

Per tot això, vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa d’Economia i Hisenda,
Règim intern i seguretat, el ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels seus membres,
acorda:
Primer.- Concertar una operació de crèdit, en la modalitat de préstec a curt termini,
amb Caixa d’estalvis unió de caixes de Manlleu, Sabadell i Terrassa (Unnim), per un import
de 75.000,00€, que s’ha de cancel·lar a 31 de desembre de 2011.
Segon.- Aprovar les condicions financeres, respecte a l’operació esmentada en el punt
primer del present acord, següents:
•
•
•
•
•
•
•

Crèdit màxim autoritzat:
Tipus d’interès i marge:
Termini:
Comissió d’obertura:
Comissió d’estudi:
Comissió disponibilitat:
Fedatari públic:

75.000,00 euros.
6,50% fix.
Fins a 31 de desembre de 2.011.
0,85%.
0,25%.
0,40% trimestral.
El secretari del Patronat.

Tercer.- El pagament de les obligacions derivades d’aquesta operació de crèdit a curt
termini resta garantit per l’ajuntament de Torelló.
Quart.- Comunicar aquest acord a la Direcció General de Política Financera del
Departament d’economia i fiances de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb
l’article 3 de l’ordre de 28 de juny de 1999, en el termini dels deu primers dies del mes
següent a la formalització.
Cinquè.- Facultar l’alcalde per formalitzar l’operació de préstec amb l’entitat financera
adient.
VOTACIÓ:
LA PROPOSTA S’APROVA PER UNANIMITAT DELS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ.
2.10.- MOCIÓ DE SUPORT A ACCIÓ CULTURAL DEL PAÍS VALENCIÀ I A L’ARRIBADA DE LES
EMISSIONS DE TV3 AL PAÍS VALENCIÀ:
PROPOSTA D’ACORD:
Les emissions de TV3 al País Valencià s’han pogut veure gràcies a l’esforç i al treball que
han fet molts ciutadans a través d’Acció Cultural del País Valencià.
Ara, però, després d’un llarg procés de setge per part del govern de la Generalitat
Valenciana format pel Partit Popular i encapçalat pel seu president Francisco Camps,
aquests han aconseguit el seu objectiu pel qual ACPV s’ha vist obligada a deixar de
reemetre el senyal que permetia les emissions de TV3 en aquest territori.
Tal i com declara Acció Cultural del País Valencià (ACPV): ”Reunida la Junta Directiva
d’Acció Cultural del País Valencià el dijous 17 de febrer del 2011, ha pres la decisió de
cessar les emissions de TV3 al País Valencià. Això és provocat per les renovades
amenaces de noves multes del govern valencià. La nostra entitat ja ha pagat una
primera multa de 126.943,9 euros i ara ha de fer efectives dues multes més que sumen
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600.000 euros. La data límit per a fer-ho és el 20 de març, si no volem que s’inicie el procés
de constrenyiment i embargament de comptes corrents, ajudes i propietats, com
l’Octubre Centre de Cultura Contemporània. Ara, a més, se’ns amenaça amb noves
multes que significarien 120.000 euros més cada mes.”
La continuïtat d’aquestes emissions són de vital importància per a la normalització del
català en el conjunt del seu àmbit lingüístic, i de les relacions entre Catalunya i el País
Valencià. D’altra banda, davant del fet que cada dia tenim accés a més televisions en
llengües i continguts ben diversos, la resposta d’un govern no pot ser mai la censura d’un
canal en particular, sinó garantir l’accés dels ciutadans a la més àmplia oferta, com a
mostra de pluralitat informativa i de llibertat d’expressió.
És per tots aquests motius, que, vist el dictamen favorable de la Comissió informativa
d’economia i hisenda, règim intern i seguretat, el grup municipal d’Esquerra, proposa al
ple l’aprovació dels següents acords:
1. Manifestar el nostre rebuig a les pressions exercides per part del Govern valencià
sobre Acció Cultural del País Valencià.
2. Expressar el nostre convenciment que les emissions de TV3 al País Valencià són
una mostra de normalitat en l’exercici de la llibertat d’expressió, la pluralitat
informativa i la promoció de la llengua.
3. Refermar el nostre suport a l’arribada d’un acord entre els governs de Catalunya i
el País Valencià perquè tots els respectius canals autonòmics de ràdio i televisió
arribin als dos territoris amb normalitat, i demana al Govern de Catalunya que
consideri una prioritat el tancament d’aquest acord el més aviat possible.
4. Fer arribar aquest acord al Ministeri d’Indústria, al Govern de Catalunya, al de la
Generalitat Valenciana i a ACPV.
INTERVENCIONS:
SR. JORDI CASALS:
Nosaltres presenten aquesta moció després que es tallés el senyal de TV3, fa un parell de
setmanes al País Valencià; un senyal que ja es donava a través de repetidors que sortien
de la iniciativa privada d’Acció Cultural del País Valencià i que han estat perseguits i
coaccionats, fins i tot econòmicament per part del govern de la Generalitat del País
Valencià, que a vegades, per tapar les vergonyes pròpies dels seus dirigents, en aquest
cas del Partit Popular, ho fan abrandant una bandera anticatalana.
Nosaltres creiem que això a més de ser un atac al que és normalització lingüística i a una
eina de comunicació i de cultura d’un espai comú com és el de la llengua catalana
compartit per a Catalunya i el País Valencià i les Illes Balears, també és un atac contra la
llibertat d’expressió.
Aquesta moció, no és només una declaració, si no que el que es demana és que hi hagi
un tracte de reprocitat i que el País Valencià pugui emetre el canal 9 aquí, i al País
Valencià es pugui veure TV3 i tots plegats compartir les televisions, les nostres expressions
culturals i fer més fort aquest espai cultural que compartim. I segurament, més enllà,
potser podrem compartir objectius econòmics i socials i d’infraestructures, que per a
nosaltres, això és més fàcil, però... bé... sempre es cau en la temptació, com hem dit
abans, segurament per tapar vergonyes i vestits una mica tacats, abanderant aquesta
bandera anticatalana.
SRA. MONTSE AYATS:
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Des del nostre grup, sempre hem estat implicats en aquest tema des de diversos nivells,
tant al Parlament espanyol, com al Parlament català, com al grup municipal; és increïble
que a l’era de la informació i la comunicació no es garanteixi un dret com és el de la
informació, i també ho és com alguns continuen posant obstacles per a la normalització
de la nostra llengua al llarg dels territoris de parla catalana.
En aquest sentit, la darrera actuació del nostre grup municipal, la vàrem fer l’any 2009,
quan ens vàrem adherir a un manifest de la ILP Televisió sense fronteres, i vàrem recollir
signatures de suport a aquesta ILP; se’n varen recollir unes 200 a Torelló. Aquesta ILP seria
una mesura que permetria solucionar aquest tema que s’arrossega des de fa anys –
l’intent constant del govern valencià de tancar TV3 al País Valencià- i que nosaltres
pensem –ja ho hem dit en altres ocasions- que no pot ser una responsabilitat que hagin
d’assumir les entitats privades, com ha fet Acció Cultural; és a dir: està molt bé l’esforç
que estan fent, però és evident que avui no té cap mena de sentit que les garanties de
TV3 al País Valencià passin per una entitat.
Per tant, nosaltres continuem demanant que es tiri endavant aquesta ILP. Si h recordeu,
em sembla que ja se’n va parlar en aquest ple: aquesta iniciativa legislativa popular
també reivindica el dret al reconeixement de les realitats lingüístiques de tot l’Estat i als
seus espais de comunicació i el dret a accedir-hi dels diferents canals. En aquest moment,
entre finals del 2009 i principis del 2010, es van recollir prop de 650.000 i se’n necessitaven
500.000 a tot l’Estat espanyol i es va poder tramitar aquesta iniciativa legislativa popular;
el que passa, diguem que el PSOE la va aturar, perquè el que argumenta és el suposat alt
cost de la seva implementació. Per tant, ara està pendent de ser debatuda, perquè com
a tal iniciativa legislativa popular que ha recollit la quantitat suficient de firmes, no es pot
dir que no es debat, i mentre, s’han anat succeint fets com el que avui comentem.
Per tant, nosaltres donem suport a la moció que avui es presenta, que avui presenta
Esquerra Republicana. Però ens agradaria que, tenint en compte que la moció es va
presentar amb urgència, perquè els fets havien ocorregut just el cap de setmana anterior
a les comissions, si fos possible afegir un punt quart en què es demani “emplaçar el
govern de l’Estat espanyol a tramitar la ILP televisió sense fronteres, que resoldria de forma
definitiva el conflicte”. Si es considera oportú afegir-ho com a punt quart, l’actual punt
quart passaria a ser el cinquè.
SR. JORDI CASALS:
Per part d’Esquerra Republicana no hi hauria cap problema a incloure aquest punt.
SR. LLUÍS BASSAS:
Per part nostra, segurament tampoc hi hauria problema i també subscrivim tot el que s’ha
dit respecte a l’actuació del govern del País Valencià, tenint en compte que en l’època
de la informació que estem ara, com ha dit la Montse, que no hi ha fronteres per a la
informació i que es pot veure per internet i que es pot veure per altres vies, hi hagi un
govern que estigui entestat en privar que pugui funcionar la normalització lingüística.
Per tant, nosaltres estem totalment d’acord i hi donarem suport.
SRA. FLORA VILALTA:
No tenim cap inconvenient en l’addició d’aquest punt i manifestem el nostre suport a la
moció.
ACORD:
Les emissions de TV3 al País Valencià s’han pogut veure gràcies a l’esforç i al treball que
han fet molts ciutadans a través d’Acció Cultural del País Valencià.
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Ara, però, després d’un llarg procés de setge per part del govern de la Generalitat
Valenciana format pel Partit Popular i encapçalat pel seu president Francisco Camps,
aquests han aconseguit el seu objectiu pel qual ACPV s’ha vist obligada a deixar de
reemetre el senyal que permetia les emissions de TV3 en aquest territori.
Tal i com declara Acció Cultural del País Valencià (ACPV): ”Reunida la Junta Directiva
d’Acció Cultural del País Valencià el dijous 17 de febrer del 2011, ha pres la decisió de
cessar les emissions de TV3 al País Valencià. Això és provocat per les renovades
amenaces de noves multes del govern valencià. La nostra entitat ja ha pagat una
primera multa de 126.943,9 euros i ara ha de fer efectives dues multes més que sumen
600.000 euros. La data límit per a fer-ho és el 20 de març, si no volem que s’inicie el procés
de constrenyiment i embargament de comptes corrents, ajudes i propietats, com
l’Octubre Centre de Cultura Contemporània. Ara, a més, se’ns amenaça amb noves
multes que significarien 120.000 euros més cada mes.”
La continuïtat d’aquestes emissions són de vital importància per a la normalització del
català en el conjunt del seu àmbit lingüístic, i de les relacions entre Catalunya i el País
Valencià. D’altra banda, davant del fet que cada dia tenim accés a més televisions en
llengües i continguts ben diversos, la resposta d’un govern no pot ser mai la censura d’un
canal en particular, sinó garantir l’accés dels ciutadans a la més àmplia oferta, com a
mostra de pluralitat informativa i de llibertat d’expressió.
És per tots aquests motius, que, vist el dictamen favorable de la Comissió informativa
d’economia i hisenda, règim intern i seguretat, a proposta del grup municipal d’Esquerra,
el ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels seus membres, acorda:
1. Manifestar el nostre rebuig a les pressions exercides per part del Govern valencià
sobre Acció Cultural del País Valencià.
2. Expressar el nostre convenciment que les emissions de TV3 al País Valencià són
una mostra de normalitat en l’exercici de la llibertat d’expressió, la pluralitat
informativa i la promoció de la llengua.
3. Refermar el nostre suport a l’arribada d’un acord entre els governs de Catalunya i
el País Valencià perquè tots els respectius canals autonòmics de ràdio i televisió
arribin als dos territoris amb normalitat, i demana al Govern de Catalunya que
consideri una prioritat el tancament d’aquest acord el més aviat possible.
4. Demanem emplaçar el Govern de l’Estat espanyol a tramitar la ILP Televisió sense
fronteres, que resoldria de forma definitiva el conflicte.
5. Fer arribar aquest acord al Ministeri d’Indústria, al Govern de Catalunya, al de la
Generalitat Valenciana i a ACPV.
VOTACIÓ:
LA PROPOSTA S’APROVA PER UNANIMITAT DELS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ.

3/ DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I URBANISME,
PROMOCIÓ ECONÒMICA, SOCIETAT DEL CONEIXEMENT I MEDI AMBIENT:
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3.1.- ACCEPTACIÓ DE LES AJUDES I NORMATIVA, D’APROVACIÓ DEL PROJECTE I
D’EXISTÈNCIA DE LA CONSIGNACIÓ PRESSUPOSTÀRIA PER L’OBRA INCLOSA EN EL PUOSC
2009 TITULADA REHABILITACIÓ DE L’EDIFICI DE LA CASA DE LA VILA, COBERTA I FAÇANES:
ACORD:
Vista la normativa aprovada per al desenvolupament del Pla únic d’obres i serveis de
Catalunya 2008-20011.
Vista la Resolució de 1 de desembre de 2010 de la Direcció General d’Administració
Local, d’acceptació de la renuncia a l’execució de l’actuació 2009/1169 Rehabilitació
de l’edifici del Jardí de Can Parrella per a oficina d’habitatge i de gestió del pla integral
de barris, inclosa en el Pla únic d’obres i serveis de Catalunya, any 2009, i d’aplicació dels
romanents econòmics produïts, de 81.272,09 euros, a l’actuació 2009/1288 titulada
Rehabilitació de l’edifici de la Casa de la Vila, coberta i façanes, que té un pressupost de
contracta de 135.453,27 euros.
A proposta de la Regidoria d’Urbanisme, vist el dictamen favorable de la comissió
informativa de territori i urbanisme, i de promoció econòmica, societat del coneixement i
medi ambient, el ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels seus membres, acorda:
Primer.- Acceptar les ajudes incloses en el Programa General per finançar l’obra descrita,
i la normativa aprovada per desenvolupar el Pla.
Segon.- Considerar garantida la seva capacitat de gestió administrativa i tècnica perquè
les obres s’executin amb normalitat i designar les persones següents:
-

Melcior Manubens i Hom, Arquitecte, Director facultatiu de les obres.
Climent Panicot i Bonet, Arquitecte Tècnic, tècnic col·laborador.

Tercer.- Es compromet a solucionar, al seu càrrec exclusiu, qualsevol incidència que
sobrevingui abans de l’inici de les obres o durant la seva execució.
Quart.- Que el projecte tècnic o la documentació tècnica corresponent a aquesta
actuació s’ha sotmès a la tramitació reglamentària i, s’ha aprovat amb caràcter definitiu.
Cinquè.- Que aquesta corporació disposa en ferm dels terrenys, i dels serveis, així com
també de les autoritzacions i concessions administratives necessàries per a l’inici i
execució de l’actuació, així com la posada en servei.
Sisè.- Que de conformitat amb l’informe d’Intervenció, en la partida pressupostària
301.920.6320001 de l’any 2011 hi ha consignació suficient per atendre el finançament
d’aquesta actuació
VOTACIÓ:
LA PROPOSTA S’APROVA PER UNANIMITAT DELS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ.
3.2.- APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA 25ena. MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LA REVISIÓ DEL
PLA GENERAL D’ORDENACIÓ PER PROCEDIR A L’ESMENA DE LES ALÇADES REGULADORES DE
LES TIPOLOGIES I DE LES PLANTES SOTERRANI PER ADEQUAR-LES AL DECRET D’HABITABILITAT I
AL CODI TÈCNIC DE L’EDIFICACIÓ:

18

ACORD:
RELACIÓ DE FETS:
1.En data 29 de novembre de 2010, el ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària va
aprovar inicialment la 25 ena. Modificació Puntual de la Revisió del Pla General, per
procedir a l’esmena de les alçades reguladores de les tipologies i de les plantes soterrani
per adequar-les al Decret d’Habitabilitat i al Codi Tècnic de l’edificació, tal com consta a
l’expedient.
2.L’acord d’aprovació inicial de la modificació es va sotmetre a informació pública
pel termini d’un mes de durada mitjançant els edictes publicats al Butlletí Oficial de la
Província, de data 20/12/2010, al diari El Periódico del dia 11/12/2010 i al tauler municipal i
web, pel període establert entre el 22/12/2011 i el 22/01/2011, ambdós inclosos, sense que
en l’esmentat termini s’hagin presentat al.legacions al respecte.
FONAMENTS DE DRET:
PRIMER.- L’article 96 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei d’urbanisme, preveu que les modificacions de qualsevol figura de
planejament se subjecta a les mateixes disposicions que en regeixen la formació.
L’aprovació inicial i l’aprovació provisional dels plans d’ordenació urbanística municipal
correspon al plenari municipal que l’ha d’adoptar amb el quòrum de la majoria absoluta
del nombre legal de membres de la Corporació. Un cop adoptat l’acord d’aprovació
inicial s’ha de posar a informació pública pel termini d’un mes a través d’edictes que
s’inseriran al butlletí oficial de la província i a un dels diaris de premsa periòdica de més
divulgació en l’àmbit municipal.
L’aprovació inicial dels instruments de planejament urbanístic obliga l’administració
competent a acordar la suspensió l’atorgament de llicències de parcel.lació de terrenys,
d’edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d’instal.lació o
ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes
establertes per legislació sectorial en els àmbits en què les noves determinacions
comportin una modificació del règim urbanístic. El termini de suspensió és com a màxim
per un termini de 2 anys i, en tot cas, finalitza amb l’aprovació definitiva del pla. Els acords
de suspensió s’han de publicar en el butlletí oficial de la província de Barcelona i s’ha de
referir a àmbits identificats gràficament.
D’acord amb l’esmentat, a proposta de la Regidoria d’Urbanisme, vist el dictamen
favorable de la comissió informativa de territori i urbanisme, i de promoció econòmica,
societat del coneixement i medi ambient, el ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels seus
membres, acorda:
Primer.- APROVAR PROVISIONALMENT la 25 ena. Modificació Puntual de la Revisió del Pla
General, per procedir a l’esmena de les alçades reguladores de les tipologies i de les
plantes soterrani per adequar-les al Decret d’Habitabilitat i al Codi Tècnic de l’edificació,
tal com consta a l’expedient.
Segon.- TRAMETRE en el termini de 10 dies, l’acord i còpia de l’expedient administratiu,
junt amb el projecte 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.
VOTACIÓ:
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LA PROPOSTA S’APROVA PER UNANIMITAT DELS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ.
3.3.- DECLARACIÓ DE CADUCITAT DE L’EXPEDIENT D’APROVACIÓ DEL PLA PARCIAL “LA
CREU II:
ACORD:
RELACIÓ DE FETS:
1. Per acord del plenari municipal en sessió celebrada en data de 29 de juny de 2009 es
va aprovar definitivament el projecte modificat del Pla Parcial LA CREU II, presentat a
l’ajuntament pel tècnic redactor Ramon Colomer i Oferil, que inclou el PPU i el
projecte d’Urbanització, d’acord amb l’art. 82.1, del Decret 305/2006 de 18 de juliol,
del Reglament de la Llei d’urbanisme. En el mateix acord es va condicionar la
publicació de l’anunci de l’Acord i les Normes Urbanístiques del referit Pla parcial, al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al tauler d’anuncis de l’ajuntament, a la
presentació de la garantia del 12 % del total del cost d’implantació dels serveis i
l’obra urbanitzadora, mitjançant la constitució d’un aval bancari, tal com estableixen
els articles 101.3 i 100.3 del Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el
text refós de la Llei d’urbanisme. Aquest aval respondrà en primer terme de l’execució
de la meitat de la urbanització de la Ronda del Puig, que caldrà executar-se en el
termini d’un any des de l’aprovació definitiva del projecte de reparcel·lació, i de
l’aprovació del projecte complementari d’urbanització.
2. En data de 14 d’octubre de 2009, registre d’entrada núm. 6468, el senyor Xavier
Figueras Claret, advocat, actuant en nom i representació –en la seva qualitat de
Secretari- de la Junta de Compensació del Pla Parcial de “LA CREU II”, presenta una
instància en la que sol·licita que l’ajuntament li atorgui prorrogar el termini per la
constitució de l’aval bancari, com a garantia del 12% de les obres d’urbanització del
Pla parcial de La Creu II.
3. Per decret de l’Alcaldia de data 5 de novembre de 2009 es va acordar prorrogar el
termini per la presentació de l’aval bancari, per un mes i mig més, des de la
notificació de l’acord. El termini per la presentació de l’aval acabava el 3 de febrer
de 2010 sense que s’hagi aportat a l’Ajuntament.
4. Per acord del plenari municipal en sessió celebrada en data de 29 de novembre de
2010 es va incoar expedient per declarar la caducitat de l’expedient tramitat per
l’aprovació del Pla Parcial “La Creu II” i deixar sense efectes la seva tramitació. En el
mateix acord es va atorgar un tràmit d’audiència de 10 dies als interessats, perquè
presentessin les al.legacions que estimessin pertinents.
5. L’acord esmentat es va notificar a tots els propietaris del Pla Parcial.
6. En data de 5 de gener de 2011 el Sr. Xavier Figueras i Claret, advocat, en qualitat de
secretari de la Junta de Compensació del Pla Parcial La Caseta va presentar una
al.legació en relació al Pla Parcial La Creu II.
7. En data de 21 de gener de 2011 el Sr. Xavier Figueras i Claret, advocat actuant com a
Secretari de la Junta de Compensació del Pla Parcial “La Creu II”presenta una còpia
d’un aval atorgat per l’Entitat Caja Rural de Teruel a favor de Kyesa Gestió
Immobiliaria S.L per una quantia de 134.883,87 € per respondre del 12% de les obres
d’urbanització del Pla Parcial “La Creu II”.
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8. En data de 9 de febrer de 2011 set propietaris del Pla Parcial han presentat escrit a
l’Ajuntament, Registre d’entrada núm. 698/2011, en el que manifesten que estan
d’acord amb què es declari la caducitat de l’expedient del Pla Parcial “La Creu II”.
9. En data de 31 de gener de 2011 l’arquitecte municipal ha emès informe en relació a
les al.legacions presentades en data de 5 de gener de 2011 en relació a la incoació
de caducitat del pla Parcial La Creu II.
10. En data de 15 de febrer de 2011 la Secretària municipal ha emès informe a les
al·legacions presentades a l’expedient per la incoació de la caducitat del Pla Parcial
La Creu II.
FONAMENTS DE DRET:
S’incorporen els fonaments de dret de l’informe de la Secretària emès en data de 15 de
febrer de 2011 que són del tenor literal següent:
PRIMER.- En relació a l’al.legació presentada per part del Sr. Xavier Figueras i Claret, com
a Secretari de la Junta de Compensació del Pla Parcial “La Caseta” .
En relació la segona al.legació presentada pel Sr. Xavier Figueras en relació a la manca
de fonament per la declaració de caducitat de l’expedient d’aprovació del Pla Parcial.
En aquest escrit el Sr. Xavier Figueras , manifesta que el propietari majoritari del Pla Parcial
que és el grup Kyesa Gestió Immobiliària S.L va adquirir els terrenys inclosos dins del Pla
Parcial de l’empresa Akasvayu i un tercer (Fextiplan) ha inscrit una anotació preventiva
d’embargament sobre aquestes finques per un deute pendent de Akasvayu. Manifesta
que aquest fet ha impedit l’atorgament de l’aval per part de l’entitat de crèdit. Així
mateix, es manifesta que hi ha un judici pendent que es dirimirà el mes de gener entre
Akasvayu i Fextiplan i que com que és evident que la demanada no prosperarà es
concedirà l’aval.
Amb aquests raonaments no es fa sinó que manifestar les greus dificultats del propietari
majoritari per poder obtenir l’aval del 12% de la urbanització del Pla Parcial la Creu II que
implica el reconeixement de la impossibilitat de tirar endavant les obres d’urbanització
del Pla Parcial La Creu II. L’Ajuntament no pot deixar de caducar l’expedient en base a
què el propietari majoritari té un judici pendent que “no prosperarà”. Els problemes
particulars del propietari majoritari del Pla Parcial no poden condicionar l’aportació de
l’aval del 12% de les despeses d’urbanització del Pla Parcial.
Per altra banda, el Sr. Xavier Figueras manifesta que la declaració de caducitat
constituirà un acte de temeritat que pot comportar responsabilitat patrimonial per
l’Ajuntament a banda de la responsabilitat personal que es pugui incórrer pels motius
que han impulsat aquest acord atès que sorprèn que es caduqui un expedient d’un Pla
Parcial,” quan tants altres romanen oberts durant anys sense que ningú s’hi preocupi”.
Entenem que no es cap raó jurídica la no declaració de caducitat de la tramitació d’un
Pla Parcial en base al fet que “quants d’altres romanen oberts durant anys sense que
ningú s’hi preocupi”. El no compliment de les prescripcions legals per altres entitats no
justifica que l’Ajuntament de Torelló hagi de seguir el mateix exemple. Precisament
entenem que la llei preveu que es garanteixi el 12% de les obres d’urbanització del Parcial
per garantir la seva posterior execució. Si no s’arriba a dipositar l’aval del 12% dels costos
d’urbanització difícilment es podrà executar la urbanització del sector.
Garantia Alternativa
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Es menciona que se suspengui qualsevol resolució fins que la Junta de Compensació hagi
acordat el que estimi pertinent en relació al dipòsit de les garanties, com pot se la
presentació de garanties alternatives.
En aquest punt, cal destacar que l’Ajuntament de Torelló no pot estar a l’espera del què i
quan decideixi la Junta de Compensació del Pla Parcial de La Creu II quan ha tingut més
d’un any per pronunciar-se sobre el dipòsit de les garanties.
Conclusions
En aquest apartat el Sr. Xavier Figueras manifesta que la majoria de propietaris del Pla
Parcial estan d’acord amb l’execució del mateix i l’obligació d’aportar el 12% d’aval dels
costos d’urbanització ha estat aportada per ells, excepte pel propietari majoritari (KYESA),
i es troben expectants pel que fa al manteniment dels seus drets.
En aquest apartat cal mencionar que a l’Ajuntament de Torelló no s’ha dipositat cap aval
per garantir el 12% dels costos d’urbanització del Pla Parcial “La creu II”.
Per altra banda l’afirmació que els propietaris majoritaris, a banda de KYESA, estan
d’acord amb l’execució del pla i no estan d’acord amb la declaració de caducitat de
l’expedient no és certa si tenim en compte que en data de 9 de febrer de 2011, Registre
d’entrada núm. 698/11, set propietaris del Pla Parcial han presentat escrit a l’Ajuntament
en el que exposen que se’ls va convocar a una reunió de l’assemblea general de la
Junta de Compensació del Pla Parcial la Creu II el dia 27 de gener de 2011 en el que no
els va quedar clar que la propietària principal, Kyesa, pogués fer front a la urbanització
del sector de La Creu II. Per altra banda, manifesten que demanen que l’Ajuntament
declari la caducitat de l’expedient d’aprovació del Pla Parcial “La Creu II”.
Per les raons esmentades en aquest punt entenc que s’ha de desestimar les al.legacions
presentades pel Sr. Xavier Corominas en data de 5 de gener de 2011.
Representació amb la que actua el Sr. Xavier Figueras i Claret.
El Sr. Xavier Figueras no ha acreditat la representació amb la que actua ja que per
presentar al.legacions en nom de la Junta de Compensació del Pla Parcial La Creu II
caldria haver aportat l’acord de l’assemblea de la Junta de Compensació aprovant les
al.legacions a l’acord adoptat pel plenari municipal en sessió celebrada en data de 29
de novembre de 2010.
L’article 32.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic i procediment
administratiu comú, preveu que per formular sol.licituds, recursos, desistir d’accions i
renunciar a drets en nom d’una altra persona haurà d’acreditar-se la representació amb
la que actua per qualsevol mitjà vàlid en dret que deixi constància fidedigne. Pels actes i
gestions de mer tràmit es presumirà aquella representació. Podem entendre que la
presentació al.legacions és un acte de tràmit, i per aquest motiu, no s’ha sol.licitat
l’acreditació de la representació amb la que actua.
SEGON.- En relació a l’escrit presentat per part del Sr. Xavier Figueras i Claret actuant en
nom i representació de la Junta de Compensació del Pla Parcial de “La Creu II” en data
de 31 de gener de 2011, Registre d’entrada núm. 435/11, en el que esmenta que
complementa l’escrit presentat en data de 5 de gener de 2011.
En aquest escrit aporta còpia d’un aval Caja Rural de Teruel a favor de Kyesa Gestió
Immobiliaria S.L per una quantia de 134.888,87 € per respondre del 12% de les despeses
d’urbanització del Pla Parcial “La Creu II”. En aquest apartat cal destacar que, per un
costat, no s’ha dipositat a la Tresoreria municipal aquest aval aportant únicament una
còpia del mateix.
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En segon lloc, destacar que l’aval corresponent al 12% de les obres d’urbanització del Pla
Parcial “La Creu II” ha d’ascendir a una quantia total de 456.851,93 €.
TERCER.- L’art. 107.3 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei d’Urbanisme preveu que per la publicació de l’acord d’aprovació
definitiva dels plans urbanístics derivats i dels projectes d’urbanització d’iniciativa privada,
és requisit previ que s’asseguri l’obligació d’urbanitzar mitjançant la constitució de la
garantia corresponent, per l’import del 12% de les obres d’urbanització.
L’article 106.3 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, preveu que la constitució de la
garantia és condició d’eficàcia de l’executivitat dels plans urbanístics derivats i dels
projectes d’urbanització d’iniciativa privada. El termini per a la constitució de la garantia
és de tres mesos des de la notificació de l’acord d’aprovació, i es prorroga per la meitat
del termini si la persona promotora ho sol.licita abans que no fineixi. Si un cop exhaurits els
terminis, no s’ha constituït la garantia, la tramitació del pla resta sense cap efecte.
QUART.- L’article 22.2 c) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de les bases del règim
local en concordança amb l’article 52.2 c) 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 atorga la
competència al ple per l’aprovació que posa fi a la tramitació dels plans. Per aquest
motiu, entenc que també és competent per declarar-ne la caducitat.
D’acord amb l’esmentat, a proposta de la Regidoria d’Urbanisme, vist el dictamen
favorable de la comissió informativa de territori i urbanisme, i de promoció econòmica,
societat del coneixement i medi ambient, el ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels seus
membres, acorda:
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PRIMER.- DESESTIMAR les al·legacions presentades per part del Sr. Xavier Figueras i Claret
actuant en nom i representació de la Junta de Compensació del Pla Parcial La Creu II de
Torelló, en qualitat de Secretari de la Junta, en data de 5 de gener de 2011 i
complementades per escrit presentat en data de 31 de gener de 2011.
SEGON.- CADUCAR l’expedient tramitat per l’aprovació del Pla Parcial la Creu II i deixarlo sense efectes per no haver constituït la garantia del 12% de les despeses d’urbanització
del Pla Parcial.
TERCER.- NOTIFICAR el present acord als propietaris del sector del Pla Parcial “La Creu II” i
a la Comissió Territorial d’Urbanisme de les comarques centrals pel seu coneixement i
efectes oportuns.
INTERVENCIONS:
SR. JORDI CASALS:
Des del nostre grup, no ens posarem en contra d’aquest punt, hi donarem suport, i
tampoc entrarem en les al·legacions, però si que voldríem fer dues preguntes:
La primera: vàrem fer un prec fa uns mesos en un ple: en aquesta zona hi ha uns forats
amb aigua estancada, que pot generar una problemàtica en temes de seguretat; no sé
fins i tot si també de salubritat. Si ara que es caduca aquest procés, es descarta fer algun
tipus d’actuació més a curt termini?
I l’altra, és si el fet de caducar aquest procés, si tindrà conseqüències en el Pla Parcial
Adjacent de La Creu I, o tot seguirà igual.

I, per acabar, quin calendari podem preveure en tot plegat, amb aquesta retardança? Si
no anem errats, per exemple la ronda del Puig quedarà afectada per la Creu II i sempre
hem parlat que la ronda del Puig és una vàlvula d’escapament i per solucionar alguns
temes de circulació de Torelló.
SR. MIQUEL FRANCH:
No tindria res a veure els problemes que hi ha amb l’embassament d’aigua amb el fet
que es doni per caducat l’expedient que es va tramitar ja fa molt temps. Per tant, és una
actuació que s’ha de fer igualment i no té res a veure una cosa amb l’altra.
Pel que fa a la segona qüestió, el motiu pel qual caduquem aquest expedient: fent una
mica de resum, el pla parcial La Creu I, és l’últim pla parcial que es tramita abans d’entrar
en aquesta situació de crisi important a nivell del sector immobiliari. En aquest pla parcial
hi ha diferents empreses amb interessos per tirar-lo endavant, però també hi ha dos
sectors més de propietaris, amb qui, que per part de l’Ajuntament, sempre hi hem estat
molt sensibles: en primer lloc, els veïns de l’entorn, que pràcticament estan tocant el final
de la urbanització i, en segon lloc, la cooperativa agrària. Des de fa temps que es va
darrere d’intentar desenvolupar això i, de fet, els que ho han de desenvolupar són els
mateixos propietaris de la zona; alguns ho varen intentar, però a altres els semblava que
no havia de ser així. L’Ajuntament hem escoltat a totes les parts i hem cregut que hi ha
alguna cosa que no ens sembla suficientment clara, el més important, i és que dipositessin
l’aval, que és obligatori; no l’han dipositat i a l’Ajuntament hem tingut molta paciència
per intentar arribar a algun tipus d’acord i, l’Ajuntament teníem uns interlocutors coneguts
–perquè la part majoritària dels propietaris ha canviat diverses vegades- i quan teníem
uns interlocutors coneguts i que hi podíem parlar, els vàrem proposar que la primera
actuació que havia de fer la Junta de compensació era la part que quedava per fer i
que afectava aquesta urbanització, de la ronda del Puig.
L’Ajuntament no podem obligar-los a fer això, però ho podem demanar. I en el seu
moment hi havia un acord pràcticament tancat, però hi va tornar a haver canvi de
propietaris, hi varen entrar altres entitats amb altres expectatives, expectatives que ara
hem vist: la cosa no ha tirat endavant i, per tant, l’Ajuntament hem decidit caducar
aquest expedient, això si! Escoltant els veïns i escoltant la cooperativa agrària i tenint en
compte el que ens diran uns i el que ens han dit altres, hem procedit a la caducitat
d’aquest expedient.
Què vol dir tot això? Això quedarà aturat? Ja no tirarà mai més endavant? No, no vol dir
això. Vol dir que quan hi hagi interès en tornar a tirar això endavant, caldrà tornar a
començar altra vegada tot el procés; s’hauran d’asseure amb l’Ajuntament, caldrà
pactar unes condicions, caldrà pactar també el sòl que anirà destinat a habitatge de
promoció pública i, a partir d’aquí, l’Ajuntament farà tot el tràmit corresponent, però de
moment, els propietaris majoritaris que haurien pogut tirar això endavant per ells mateixos,
no han presentat els avals ni han presentat els requisits indispensables per tirar-ho
endavant, i d’aquí ve la caducitat d’aquest expedient.
VOTACIÓ:
LA PROPOSTA S’APROVA PER UNANIMITAT DELS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ.

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:
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EXPEDIENT

DATA

DESCRIPCIÓ

DEPARTAMENT

78-2011

15/02/2011 LLICENCIA D'OBRA MENOR-ENRIC PRAT URBANISME
DE LA RIBA, 7

73-2011

15/02/2011 LLICÈNCIA D'OBRA MENOR-RDA MANEL URBANISME
COLOMER, 3,BX, 2

OFICINA
D'HABITATGE

15/02/2011 INSCRIPCIÓ AL REGISTRE DE
SOL·LICITANTS D'HABITATGE AMB
PROTECCIÓ OFICIAL

URBANISME

ADHESIÓ SERVEI
E.FACT

15/02/2011 ADHESIÓ NOU PROTOCOL CONVENI
ASGEL, PER TENIR ACCÉS AL SERVEI
E.FACT

INTERVENCIÓ

OFICINA
D'HABITATGE

14/02/2011 INSCRIPCIÓ AL REGISTRE DE
SOL·LICITANTS D'HABITATGE AMB
PROTECCIÓ OFICIAL

URBANISME

OFICINA
D'HABITATGE

14/02/2011 INSCRIPCIÓ AL REGISTRE DE
SOL·LICITANTS D'HABITATGE AMB
PROTECCIÓ OFICIAL

URBANISME

OFICINA
D'HABITATGE

14/02/2011 INSCRIPCIÓ AL REGISTRE DE
SOL·LICITANTS D'HABITATGE AMB
PROTECCIÓ OFICIAL

URBANISME

8/11

14/02/2011 PROPOSTA SANCIÓ

POLICIA LOCAL

8.1/11

14/02/2011 ACORD INCOACIÓ

POLICIA LOCAL

P100233422

14/02/2011 ANUL·LAR

POLICIA LOCAL

72-2011

14/02/2011 LLICENCIA D'OBRA MENOR- SANT FELIU, URBANISME
29

2001/54

11/02/2011 TARGETA D'APARCAMENT MR

BENESTAR
SOCIAL

547/2010

11/02/2011 BONIFICACIÓ ICIO

INTERVENCIÓ

JVA/SECRETARIA

11/02/2011 RENOVACIÓ DEL CONTRACTE DE
RISCOS LABORALS

SECRETARIA

71-2011

11/02/2011 LLICENCIA D'OBRA MENOR-PUIGCERDÀ, URBANISME
9, 2

63-2011

11/02/2011 INICI EXPEDIENT CADUCITAT LLICENCIA- URBANISME
PL VELLA, 3
11/02/2011 CONCEDIR CANVI TITULARITAT NÍNXOL
NÚM. 385 4A. OEST

SECRETARIA

2008/158

11/02/2011 RENOVACIÓ TARGETA D'APARCAMENT BENESTAR
MR
SOCIAL

DEIXALLES 2011

11/02/2011 DENEGAR EXEMPCIÓ TAXA PER LA
INTERVENCIÓ
RECOLLIDA, TRACTAMENT I ELIMINACIÓ
D'ESCOMBRARIES

2011/02

09/02/2011 DECRET INCOACIÓ CONTRACTE OBRES SECRETARIA
REHABILITACIÓ CASA DE LA VILA

17/2011 RH

09/02/2011 RECONEIXEMENT ANTIGUITAT M. ONA
SADURNÍ

68-2011

09/02/2011 LLICÈNCIA D'OBRA MENOR-JAUME I, 24 URBANISME

67-2011

09/02/2011 LLICÈNCIA D'OBRA MENOR-SANT ROC,
15

URBANISME

AD-6/2011

09/02/2011 AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE

INTERVENCIÓ

RRHH
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EXPEDIENT

DATA

DESCRIPCIÓ

DEPARTAMENT

DESPESES AD-6/2011
09/02/2011 ADJUDICAR CONTRACTE DIRECCIÓ
OBRES PLAÇA NOVA

SECRETARIA

2005/146

09/02/2011 AJUT ECONÒMIC

BENESTAR
SOCIAL

2010/16

09/02/2011 AJUT ECONÒMIC

BENESTAR
SOCIAL

2005/160

09/02/2011 AJUT ECONÒMIC

BENESTAR
SOCIAL

2010/100

09/02/2011 AJUT ECONÒMIC

BENESTAR
SOCIAL

2003/124

09/02/2011 NETEJA DE XOC A LA LLAR

BENESTAR
SOCIAL

2008/197

09/02/2011 NETEJA DE XOC A LA LLAR

BENESTAR
SOCIAL

2007/242

09/02/2011 NETEJA DE XOC A LA LLAR

BENESTAR
SOCIAL

2005/45

09/02/2011 NETEJA DE XOC A LA LLAR

BENESTAR
SOCIAL

2005/37

09/02/2011 NETEJA DE XOC A LA LLAR

BENESTAR
SOCIAL

2010/95

09/02/2011 NETEJA DE XOC A LA LLAR

BENESTAR
SOCIAL

2005/117

09/02/2011 NETEJA DE XOC A LA LLAR

BENESTAR
SOCIAL

78/2010 RH

09/02/2011 MODIFICACIÓ IMPUTACIÓ SUBVENCIÓ
PLA D'IGUALTAT D'OPORTUNITATS

RRHH

AD-98/2010.1

08/02/2011 BAIXA AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE
DESPESES AD-98/2010.1

INTERVENCIÓ

AD-1/2011.1

08/02/2011 BAIXA AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE
DESPESES AD-1/2011.1

INTERVENCIÓ

AD-5/2011

08/02/2011 AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE
DESPESES AD-5/2011

INTERVENCIÓ

EXP. 2010/437

08/02/2011 RENÚNCIA OBRES CARRER LLEVANT, 2

URBANISME

509/2009

08/02/2011 LLICÈNCIA 1A OCUPACIÓ RAFAEL
CASANOVA 2

URBANISME

23/2011 RH

08/02/2011 CONTRACTACIÓ ALBA VILA ORÓ

RRHH

ART / RI / 047/09

08/02/2011 DESIGNA ADVOCAT RECURS
RÈGIM INTERN
CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 670/2010V
- MONTSERRAT ROVIRA

EXP. 2010/507

07/02/2011 RENÚNCIA OBRES CARRER SANT JOSEP, URBANISME
5-7-9

7.1/11

07/02/2011 ACORD INCOACIÓ

POLICIA LOCAL

7.2/11

07/02/2011 PROPOSTA INCOACIÓ

POLICIA LOCAL

12/11

07/02/2011 DENEGAR

POLICIA LOCAL

2008/158

07/02/2011 TARGETA D'APARCAMENT MR

BENESTAR
SOCIAL

2008/158

07/02/2011 SOL·LICITUD TRANSPORT ADAPTAT

BENESTAR
SOCIAL
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EXPEDIENT

DATA

DESCRIPCIÓ

DEPARTAMENT

2009/31

07/02/2011 SOL·LICITUD TRANSPORT ADAPTAT

BENESTAR
SOCIAL

260/2010

07/02/2011 BONIFICACIÓ ICIO

INTERVENCIÓ

388

07/02/2011 CANVI TITULAR

ACTIVITATS

AD-4/2011

07/02/2011 AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE
DESPESES AD-4/2011

INTERVENCIÓ

04/02/2011 ADJUDICACIÓ DELS HORTS SOCIALS

SECRETARIA

8/2009-SELECCIÓ

04/02/2011 NOMENAMENT FUNCIONARI DE
CARRERA

RRHH

6/2008-SELECCIÓ

04/02/2011 NOMENAMENTS FUNCIONARIS DE
CARRERA

RRHH

260

04/02/2011 CANVI TITULARITAT

ACTIVITATS

2008/209

04/02/2011 RENOVACIÓ TARGETA D'APARCAMENT BENESTAR
PROVISIONAL
SOCIAL

271/2010 RH

04/02/2011 NÒMINA. AIXECAMENT
D'EMBARGAMENT DE RETRIBUCIONS.

RRHH

2009/168

04/02/2011 SOL.LICITUD DE NETEJA DE XOC A LA
LLAR

BENESTAR
SOCIAL

1998/54

04/02/2011 SOL.LICITUD DE NETEJA DE XOC A LA
LLAR

BENESTAR
SOCIAL

2003/212

04/02/2011 SOL.LICITUD DE NETEJA DE XOC A LA
LLAR

BENESTAR
SOCIAL

2010/126

04/02/2011 SOL.LICITUD DE NETEJA DE XOC A LA
LLAR

BENESTAR
SOCIAL

2006/176

04/02/2011 SOL.LICITUD DE NETEJA DE XOC A LA
LLAR

BENESTAR
SOCIAL

2006/86

04/02/2011 SOL·LICITUD DE NETEJA DE XOC A LA
LLAR

BENESTAR
SOCIAL

03/02/2011 SOL·LICITUD TARGETA PROVISIONAL
D'APARCAMENT

BENESTAR
SOCIAL

MS EBI

03/02/2011 MERCAT SETMANAL EXECUCIÓ DE
BAIXA PER IMPAGAMENT

URBANISME

CENTRE ACCIÓ
SOCIAL LA
CARRERA

03/02/2011 APROVAR LA CERTIFICACIÓ NÚM. 7
INTERVENCIÓ
OBRA "PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DEL
CENTRE D'ACCIÓ SOCIAL I COMUNITARI
LA CARRERA"

45-2011

02/02/2011 LLICÈNCIA D'OBRA MENORCAMPANERIA, 5

URBANISME

AIGUA-B/17

02/02/2011 CONCESSIÓ INCREMENT 1ER. TRAM
TAXA AIGUA POTABLE

INTERVENCIÓ

18/2011 RH

02/02/2011 NÒMINA. DESCOMPTE QUOTA SINDICAT RRHH
DE FUNCIONARIS DE POLICIA

712/10

01/02/2011 VP XURRERIA

2010/051

01/02/2011 DECRET REQUERINT DOCUMENTACIÓ
SECRETARIA
PER ADJUDICAR CONTRACTE DE
SERVEIS DIRECCIÓ FACULTATIVA OBRES
PLAÇA NOVA

2011/01

01/02/2011 DECRET INCOACIÓ CONTRACTE DE
SERVEIS PREVENCIÓ DE RISCOS I

ACTIVITATS

SECRETARIA
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EXPEDIENT

DATA

DESCRIPCIÓ

DEPARTAMENT

VIGILÀNCIA SALUT AJUNTAMENT
TORELLÓ
OFICINA
D'HABITATGE

01/02/2011 INSCRIPCIÓ AL REGISTRE DE
SOL·LICITANTS D'HABITATGE AMB
PROTECCIÓ OFICIAL

URBANISME

OFICINA
D'HABITATGE

01/02/2011 INSCRIPCIÓ AL REGISTRE DE
SOL·LICITANTS D'HABITATGE AMB
PROTECCIÓ OFICIAL

URBANISME

OFICINA
D'HABITATGE

01/02/2011 INSCRIPCIÓ AL REGISTRE DE
SOL·LICITANTS D'HABITATGE AMB
PROTECCIÓ OFICIAL

URBANISME

OFICINA
D'HABITATGE

01/02/2011 INSCRIPCIÓ AL REGISTRE DE
SOL·LICITANTS D'HABITATGE AMB
PROTECCIÓ OFICIAL

URBANISME

OFICINA
D'HABITATGE

01/02/2011 INSCRIPCIÓ AL REGISTRE DE
SOL·LICITANTS D'HABITATGE AMB
PROTECCIÓ OFICIAL

URBANISME

OFICINA
D'HABITATGE

01/02/2011 DESISTIMENT D'INSCRIPCIÓ AL REGISTRE
DE SOL·LICITANTS D'HABITATGE AMB
PROTECCIÓ OFICIAL

URBANISME

OFICINA
D'HABITATGE

01/02/2011 DESISTIMENT D'INSCRIPCIÓ AL REGISTRE
DE SOL·LICITANTS D'HABITATGE AMB
PROTECCIÓ OFICIAL

URBANISME

OFICINA
D'HABITATGE

01/02/2011 DESISTIMENT D'INSCRIPCIÓ AL REGISTRE
DE SOL·LICITANTS D'HABITATGE AMB
PROTECCIÓ OFICIAL

URBANISME

AD-3/2011

01/02/2011 AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE
DESPESES AD-3/2011

INTERVENCIÓ

10-10 PER NO RN

01/02/2011 DECRET DECLARAR CADUCITAT
EMPADRONAMENT PER NO RENOVAR
DURANT L'OCTUBRE-10

SECRETARIA

2009/229

01/02/2011 AJUT ECONÒMIC

BENESTAR
SOCIAL

6/11

31/01/2011 PROPOSTA SANCIÓ

POLICIA LOCAL

726/2010

31/01/2011 LLICÈNCIA 1A OCUPACIÓ - JAUME
BALMES, 26

URBANISME

6.1/11

31/01/2011 ACORD INCOACIÓ

POLICIA LOCAL

9/11

31/01/2011 DENEGAR

POLICIA LOCAL

10/11

31/01/2011 ANUL·LAR

POLICIA LOCAL

11/11

31/01/2011 DENEGAR

POLICIA LOCAL

EXP 30/11

31/01/2011 CONCESSIÓ PLACA DE GUAL

URBANISME

715/2010

31/01/2011 LLICÈNCIA 1A OCUPACIÓ - PLA D'AIATS, URBANISME
23-25-27

EXP 29/11

31/01/2011 CONCESSIÓ PLACA DE GUAL

URBANISME

MS IEB

31/01/2011 MERCAT SETMANAL INCOACIÓ
EXPEDIENT DE BAIXA

URBANISME

28

31/01/2011 RECTIFICAR DECRET 14/12/2009 VENDA SECRETARIA
DIRECTE PARCEL.LA SOBRERA PROPIETAT
DE L'AJUNTAMENT

EXPEDIENT

DATA

DESCRIPCIÓ

DEPARTAMENT

40-2011

31/01/2011 LLICÈNCIA D'OBRA MENOR-DIPUTACIÓ, URBANISME
25

EXP. 600/201

31/01/2011 EXP. INICI CADUCITAT LLICÈNCIA. CAL
FEINER, 27

URBANISME

EXP. 710/2011

31/01/2011 INICI EXPEDIENT CADUCITAT LLICÈNCIA
C. CAL FEINER, 13

URBANISME

ART/SEC

31/01/2011 APROVACIÓ DEFINITIVA DE
L'ORDENANÇA DE PUBLICITAT

SECRETARIA

28/01/2011 CONCEDIR CANVI TITULARITAT NÍNXOL
NÚM. 261 3A. OEST

SECRETARIA

28/01/2011 CONCEDIR CANTI TITULARITAT NÍNXOL
NÚM. 501 5A. EST

SECRETARIA

28/01/2011 INICI EXPEDIENT CADUCITAT LLICENCIA
C. DE LA RIBA, 17-25

URBANISME

28/01/2011 CONCEDIR DUPLICAT TÍTOL NÍNXOL
NÚM. 577 2A. EST

SECRETARIA

P100321166

28/01/2011 DENEGAR

POLICIA LOCAL

P100317637

28/01/2011 DENEGAR

POLICIA LOCAL

P100331794

28/01/2011 DENEGAR

POLICIA LOCAL

P100329761

28/01/2011 ANUL·LAR

POLICIA LOCAL

P100304030

28/01/2011 ANUL·LAR

POLICIA LOCAL

P090116999

28/01/2011 ANUL·LAR

POLICIA LOCAL

8/2010

27/01/2011 OCUPACIÓ VP

ACTIVITATS

MS EBI

27/01/2011 MERCAT SETMANAL EXECUCIÓ DE
BAIXA PER IMPAGAMENT

URBANISME

CASA VILA

27/01/2011 APROVACIÓ DEFINITIVA PROJECTE
REHABILITACIÓ CASA DE LA VILA

URBANISME

EXP.2010/754

27/01/2011 LLICÈNCIA D'OBRA MAJOR CARRER
NOU, 45

URBANISME

2001/115

27/01/2011 SOL·LICITUD TARGETA D'APARCAMENT
PER A PERSONES AMB MOBILITAT
REDUÏDA

BENESTAR
SOCIAL

2011-38

27/01/2011 CONCEDIR CANVI TITULARITAT NÍNXOLS SECRETARIA
NÚM. 725 4A. I 326 4A. EST
27/01/2011 CONCEDIR CANVI TITULARITAT NÍNXOL
NÚM. 125 2A. EST

SECRETARIA

26/01/2011 SUSPENSIÓ RECEPCIÓ OBRES
URBANITZACIÓ PP EL CASTELL I

URBANISME

10/2011 DIVERSOS

26/01/2011 REGULARITZACIÓ CÒMPUT DE TRIENNIS I RRHH
ASSIGNACIÓ COMPLEMENT
PRODUCTIVITAT

MODIF. RLT 2011

26/01/2011 APLICACIÓ MODIFICACIÓ RELACIÓ DE RRHH
LLOCS DE TREBALL

EXP. 28/11

25/01/2011 CONCESSIÓ PLACA DE GUAL

URBANISME

P100140146

25/01/2011 ANUL·LAR

POLICIA LOCAL

P100153028

25/01/2011 ANUL·LAR - DEVOLUCIÓ MULTA

POLICIA LOCAL

5.1/11

25/01/2011 ACORD INCOACIÓ

POLICIA LOCAL

6/11

25/01/2011 DENEGAR

POLICIA LOCAL

29

EXPEDIENT

DATA

DESCRIPCIÓ

DEPARTAMENT

7/11

25/01/2011 DENEGAR

POLICIA LOCAL

8/11

25/01/2011 DENEGAR

POLICIA LOCAL

39-2011

25/01/2011 LLICÈNCIA OBRA MENOR-SANT Fortià, 9 URBANISME

753-2010

25/01/2011 LLICÈNCIA D'OBRA MENOR-AV PIRINEUS URBANISME

35-2011

25/01/2011 LLICENCIA D'OBRA MENORCOLLSACABRA, 5

URBANISME

34-2011

25/01/2011 LLICÈNCIA D'OBRA MENOR-PL.
TORNERS, 6,3-2

URBANISME

32-2011

25/01/2011 LLICÈNCIA D'OBRA MENOR-PS HORTA
DE CAN BASSAS

URBANISME

P100325744

25/01/2011 ANUL·LAR

POLICIA LOCAL

P100341721

25/01/2011 ANUL·LAR

POLICIA LOCAL

P100203172

25/01/2011 ANUL·LAR

POLICIA LOCAL

P100325750

25/01/2011 DENEGAR

POLICIA LOCAL

2005/40

25/01/2011 SERVEI DE NETEJA DE XOC A LA LLAR

BENESTAR
SOCIAL

2003/84

25/01/2011 SERVEI DE NETEJA DE XOC A LA LLAR

BENESTAR
SOCIAL

2009/23

25/01/2011 SERVEI DE NETEJA DE XOC A LA LLAR

BENESTAR
SOCIAL

1996/194

25/01/2011 SERVEI DE NETEJA DE XOC A LA LLAR

BENESTAR
SOCIAL

2003/50

25/01/2011 SERVEI DE NETEJA DE XOC A LA LLAR

BENESTAR
SOCIAL

2007/59

25/01/2011 SERVEI DE NETEJA DE XOC A LA LLAR

BENESTAR
SOCIAL

2005/209

25/01/2011 SERVEI DE NETEJA DE XOC A LA LLAR

BENESTAR
SOCIAL

APROVACIÓ

24/01/2011 SOL·LICITUD PROJECTE INSERIM

PROMOCIÓ
ECONÒMICA

9/2011 DIVERSOS

24/01/2011 ASSIGNACIÓ COMPLEMENT
RRHH
PRODUCTIVITAT LABORALS 2N. SEMESTRE

21/10-III

24/01/2011 ARXIVAR EXP.

ACTIVITATS

11-01-24 FERREIRA

24/01/2011 DECRET INCOAR EXPEDIENT BAIXA
D'OFICI DEL SR. DIAMANTINO SANTOS
FERREIRA MARUJO DEL C. SANT
BARTOMEU, 17 BX.

SECRETARIA

AIGUA-B/16

24/01/2011 CONCESSIÓ INCREMENT 1ER. TRAM
TAXA AIGUA POTABLE

INTERVENCIÓ

2009/182

24/01/2011 SOL·LICITUD DE RENOVACIÓ DE LA
BENESTAR
TARGETA D'APARCAMENT PROVISIONAL SOCIAL
PER A PERSONES AMB MOBILITAT
REDUÏDA

8/2011 DIVERSOS

24/01/2011 ASSIGNACIÓ COMPLEMENT
PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS 2N.
SEMESTRE

RRHH

TCC

24/01/2011 AUTORITZACIÓ ÚS PAVELLÓ IES
CIRVIANUM

ESPORTS PAVELLÓ

21/01/2011 CONCEDIR DRET FUNERARI NÍNXOL

SECRETARIA

30

EXPEDIENT

DATA

DESCRIPCIÓ

DEPARTAMENT

NÚM. 2341 1A. PART NOVA
AD-2/2011

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

INTERVENCIÓ

1/2011 DIVERSOS

20/01/2011 NÒMINA. APROVACIÓ FACTORS DE
L'ESPECÍFIC

RRHH

2/2011 DIVERSOS

20/01/2011 NÒMINA. APROVACIÓ DE
GRATIFICACIONS I HORES EXTRES

RRHH

3/2010 DIVERSOS

20/01/2011 NÒMINA. ASSIGNACIÓ COMPLEMENT
RRHH
DE PRODUCTIVITAT ABSENTISME POLICIA
LOCAL

746-2010

19/01/2011 LLICÈNCIA D'OBRA MENOR- CAL FEINER, URBANISME
13

4-2011

19/01/2011 LLICÈNCIA D'OBRA MENOR-PROGRÉS,
28

URBANISME

6-2011

19/01/2011 LLICÈNCIA D'OBRA MENOR-CANIGÓ,
8,3,2

URBANISME

3-2011

19/01/2011 LLICÈNCIA D'OBRA MENORGENERALITAT, 45,3

URBANISME

EXP. 2009-110

18/01/2011 LOMAJ CARRER ESQUIROL, 17-23
(PARCEL·LA 10)

URBANISME

EXP. 675-2010

17/01/2011 SUSPENSIÓ PRORROGA CARRER SANT
ANTONI, 9

URBANISME

17/06-III

17/01/2011 DENEGAR DEVOLUCIÓ DE TAXA

ACTIVITATS

4/2011 RH

10/01/2011 MANTENIR COMPLEMENT
RRHH
PRODUCTIVITAT JOSEP MARTÍNEZ LLADÓ

3/2011 RH

10/01/2011 MANTENIR COMPLEMENT
RRHH
PRODUCTIVITAT JORDI VALLS AUMATELL

2/2011 RH

10/01/2011 MANTENIR COMPLEMENT
PRODUCTIVITAT MERCÈ MAS MUÑOZ

RRHH

271/2010 RH

03/01/2011 NÒMINA. RESPOSTA DILIGÈNCIA
EMBARGAMENT

RRHH

F/2010/439

30/12/2010 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS
F/2010/439

INTERVENCIÓ

F/2010/440

30/12/2010 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS
F/2010/440

INTERVENCIÓ

F/2010/441

30/12/2010 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS
F/2010/441

INTERVENCIÓ

F/2010425

30/12/2010 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS
F/2010/425

INTERVENCIÓ

F/2010/442

30/12/2010 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS
F/2010/442

INTERVENCIÓ

F/2010/443

30/12/2010 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS
F/2010/443

INTERVENCIÓ

F/2010/426

30/12/2010 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS
F/2010/426

INTERVENCIÓ

F/2010/430

30/12/2010 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS
F/2010/430

INTERVENCIÓ

F/2010/437

30/12/2010 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS
F/2010437

INTERVENCIÓ
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EXPEDIENT

DATA

DESCRIPCIÓ

DEPARTAMENT

F/2010/444

30/12/2010 RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ
D'OBLIGACIONS F/2010/444

INTERVENCIÓ

F/2010/438

30/12/2010 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS
F/2010/438

INTERVENCIÓ

F/2010/445

30/12/2010 RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ
D'OBLIGACIONS F/2010/445

INTERVENCIÓ

F/2010/446

30/12/2010 RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ
D'OBLIGACIONS F/2010/446

INTERVENCIÓ

F/2010/465

30/12/2010 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS
F/2010/465

INTERVENCIÓ

F/2010/447

30/12/2010 RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ
D'OBLIGACIONS F/2010/447

INTERVENCIÓ

F/2010/448

30/12/2010 RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ
D'OBLIGACIONS F/2010/448

INTERVENCIÓ

SUBM. AIGUA 4T.
TRIM.-2010

30/12/2010 APROVAR LA LIQUIDACIÓ TAXA
INTERVENCIÓ
SUBMINISTRAMENT AIGUA 4T. TRIMESTRE
2010

F/2010/450

30/12/2010 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS
F/2010/450

INTERVENCIÓ

86/2010 DIVERSOS

30/12/2010 NÒMINA. IMPUTACIÓ PROGRAMA
GIMNÀSTICA PER A LA GENT GRAN

RRHH

D-1/2010

30/12/2010 DISPOSICIÓ DE DESPESES D-1/2010

INTERVENCIÓ

D-2/2010

30/12/2010 DISPOSICIÓ DE DESPESES D-2/2010

INTERVENCIÓ

F/2010/453

30/12/2010 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS
F/2010/453

INTERVENCIÓ

TAXA
CLAVEGUERAM

30/12/2010 LIQUIDACIÓ TAXA CLAVEGUERAM 3ER. I INTERVENCIÓ
4T. TRIMESTRE DE 2010

30/2010

30/12/2010 INICI EXPEDIENT MODIFICACIÓ
PRESSUPOST NÚM. 30/2010, PER
TRANSFERÈNCIES DE CRÈDITS

30/2010

30/12/2010 APROVAR EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ INTERVENCIÓ
DE PRESSUPOST NÚM. 30/2010, PER
TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT

R/2010/169

30/12/2010 ORDRES DE PAGAMENT P/2010/169

INTERVENCIÓ

P/2010/170

30/12/2010 ORDRES DE PAGAMENTS P2010/170

INTERVENCIÓ

P/2010/171

30/12/2010 ORDRES DE PAGAMENT P/2010/171

INTERVENCIÓ

P/2010/162

21/12/2010 ORDRES DE PAGAMENT P/2010/162

INTERVENCIÓ

12/05-II,2

10/12/2010 CONTROL INICIAL

ACTIVITATS

F/2010/402

09/12/2010 RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ
D'OBLIGACIONS F/2010/402

INTERVENCIÓ

F/2010/403

09/12/2010 RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ
D'OBLIGACIONS F/2010/403

INTERVENCIÓ

F/2010/390

08/11/2010 RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ
D'OBLIGACIONS F/2010/390

INTERVENCIÓ

F/2010/375

29/10/2010 RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ
D'OBLIGACIONS F/2010/375

INTERVENCIÓ

F/2010/376

28/10/2010 RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ
D'OBLIGACIONS F/2010/376

INTERVENCIÓ

F/2010/382

28/10/2010 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS

INTERVENCIÓ

INTERVENCIÓ
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EXPEDIENT

DATA

DESCRIPCIÓ

DEPARTAMENT

F/2010/382
F/2010/384

28/10/2010 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS
F/2010/384

INTERVENCIÓ

P/2010/119

26/10/2010 ORDRES DE PAGAMENT P/2010/119

INTERVENCIÓ

P/2010/122

26/10/2010 ORDRES DE PAGAMENT P/2010/122

INTERVENCIÓ

F/2010/377

26/10/2010 RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ
D'OBLIGACIONS F/2010/377

INTERVENCIÓ

F/2010/379

26/10/2010 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS
F/2010379

INTERVENCIÓ

F/2010/373

19/10/2010 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS
F/2010/373

INTERVENCIÓ

F/2010/338

19/10/2010 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS
F/2010/338

INTERVENCIÓ

F/2010/364

05/10/2010 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS
F/2010/364

INTERVENCIÓ

F/2010/363

05/10/2010 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS
F/2010/363

INTERVENCIÓ

F/2010/362

05/10/2010 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS
F/2010/362

INTERVENCIÓ

F/2010/361

05/10/2010 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS
F/2010/361

INTERVENCIÓ

F/2010/360

04/10/2010 RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ
D'OBLIGACIONS F/2010/360

INTERVENCIÓ

F/2010/359

04/10/2010 RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ
D'OBLIGACIONS F/2010/359

INTERVENCIÓ

4.2 DONAR COMPTE DE LES ACTES DE LA JUNTA DE GOVERN
4.2.1 Sessió ordinària del dia 7 de febrer de 2011
4.2.2 Sessió ordinària del dia 14 de febrer de 2011
4.2.3 Sessió ordinària del dia 21 de febrer de 2011
4.3 DONAR COMPTE DE DECRETS DE L’ALCALDIA DIVERSOS
4.3.1 Decret de l’Alcaldia del dia 8 de febrer de 2011:
Primer.- CONTRACTAR la Sra.. Alba Vila Oró amb DNI núm. 77.475.300-F pel procediment
de màxima urgència i a jornada completa, a partir del dia 9 de febrer de 2011 i fins a la
incorporació de la baixa mèdica del Sr.. Joan Obiols Tarrés, com a conserge neteja de les
dependències esportives, adscrita al departament d’esports. La Sra.. Vila percebrà la
retribució establerta a la Relació de Llocs de treball de l’Ajuntament de Torelló pel lloc de
treball de conserge neteja dependències esportives.
Segon.- ADSCRIURE a la Sra.. Vila a l’Àrea de Serveis a la Persona, departament d’esports.
Tercer.- DONAR compte al Ple d’aquesta contractació en compliment de l’article 22.2 del
Decret 214/1990, de 30 de juliol.
Quart.- FER PÚBLICA aquesta contractació al Butlletí Oficial de la Província i en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb l’article 94.3 del mateix decret.
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Cinquè.- NOTIFICAR aquesta resolució a la persona interessada, al Comitè d’Empresa, al
cap d’esports, als departaments d’Intervenció i recursos humans.
4.3.2 Decret del dia 30 de desembre de 2010.
Modificació de crèdits núm. 30/2010.
Consignació de despeses amb crèdits en baixa
Partida inicial

Nom

206-9202270600

Prevenció de
riscos laborals i
vigilància de la
salut

208-9202160000

Manteniment
equips
informàtics

Consignació
inicial

Proposta de
baixa

Consignació
definitiva

13.159,21 €

735,52 €

12.423,69 €

7.500,00 €

1.000,00 €

6.500,00 €

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

1.735,52 €

Consignació de despeses amb crèdits en alta
Partida inicial

Nom

206-9202269900

Assessoria laboral

208-9202260200

Publicitat i
propaganda

Consignació
inicial

Proposta d’alta

Consignació
definitiva

11.640,00 €

735,52 €

12.375,52 €

2.900,00 €

1.000,00 €

3.900,00 €

Total altes de crèdits: ..............................................

1.735,52 €

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 1-11, vista la relació de llocs de treball per a l’exercici
2011, aprovada pel Ple de l’Ajuntament del dia 27 de desembre de 2011 i de la
nota de reparament 2-11, vista la Resolució de l’Alcaldia del 26 de gener de 2011,
emeses totes elles per la Intervenció de fons municipal, i que es van adjuntar a les
ordres de pagament núm. P/2010-15 de 27 de gener de 2011, en la que consten
incloses les nòmines del personal d’aquesta Corporació del mes de gener de
2011.
b) De la nota de reparament 42-10, vist el reconeixement de l’obligació de la
concessió d’una subvenció a l’AMPA de l’Escola Rocaprevera, per acord de la
Junta de Govern Local del dia 20 de desembre de 2010.

5/ MOCIONS I PROPOSTES D’URGÈNCIA:
INTERVENCIONS:

34

SR. MIQUEL FRANCH:
Hi ha dues propostes per urgència i explicarem els motius.
El motiu és que demà finalitza el termini per tal que l’Ajuntament accepti oficialment la
subvenció que s’ha rebut a través de Feder i, concretament, per començar tot el tema
d’implementació de la fibra òptica a Torelló. Podem dir que si i podem dir que no,
evidentment, però diem que si, que ho volem tirar endavant, però hem de fer l’aportació
corresponent a l’ajuntament, que en aquest cas es tracta de cinquanta mil i escaig
d’euros; havíem d’afegir-ne 100.000, però hem aconseguit una subvenció de la Diputació
per import del 50% i la resta d’aquest percentatge ha d’anar a càrrec de recursos
municipals i aquest és el motiu de la modificació, perquè demà haurem de certificar que
l’Ajuntament disposa dels recursos necessaris per tirar endavant aquest Feder.
Això vol dir que serà d’aquesta manera? En principi, la intenció és que sigui així, però hi ha
dos altres aspectes: un és un camp, concretament el TICS, recollit en el projecte de Pla de
barris, en el qual creiem, i així ho estem treballant, perquè també es pugui tenir en
compte en tot el tema de desplegament de fibra òptica. Per poder-ho fer, i evidentment,
l’Ajuntament de Torelló no som experts en aquest tema, hem sol·licitat l’assessorament de
Localret amb qui, com sabeu, hi tenim un conveni signat; hi hem mantingut diverses
entrevistes i molt possiblement acabarem concretant la signatura d’un conveni per al
desplegament de la fibra òptica a Torelló, decidir com hem de fer aquest desplegament i
a partir d’aquí, en petits sectors, que es pugui anar fent.
Per començar a fer aquest pas, necessitem primer acceptar la subvenció i per acceptarla, hem de tenir el seu cost cobert al 100%.
El motiu de la segona urgència, és l’acceptació de la subvenció de la Diputació,
precisament per aquest FEDER.
SRA. MONTSE AYATS:
Si el termini acaba demà, és, perquè estava preparat però no s’havia presentat abans?
O és que va arribar ahir?
SR. MIQUEL FRANCH:
No, no estava pas traspaperat.
SRA. MONTSE AYATS:
Va arribar ahir? És una cosa recent?
SR. MIQUEL FRANCH:
No, no va arribar ahir; ens faltava una notificació de la Diputació de Barcelona.
SRA. MONTSE AYATS:
És a dir que la urgència ve donada, perquè faltava una notificació. Doncs així, estem
d’acord en la urgència.
VOTACIÓ DE LA URGÈNCIA:
LA URGÈNCIA S’APROVA PER UNANIMITAT DELS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ.
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
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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 dels assumptes següents:
5.1.- APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT DE TORELLÓ,
EXP. NÚM. 4/2011, PER TRANSFERÈNCIES DE CRÈDITS.
ACORD:
Expedient número 4/2011, referent a la modificació de crèdits del pressupost de
despeses mitjançant transferències de crèdits.
ANTECEDENTS
1. Pel Decret de l’Alcaldia de data 25 de febrer de 2011 s’inicia l’expedient per a
l’aprovació de la modificació de crèdits mitjançant transferències de crèdit.
2. Per poder atendre les despeses que es detallen a continuació, per a les quals la
consignació en el pressupost actual és insuficient, s’ha de tramitar l’expedient de
modificació de crèdit per mitjà de transferències de crèdit amb subjecció a les
disposicions vigents.
3. S'han examinat els crèdits del pressupost esmentat que es poden reduir sense
pertorbació del servei, i s’ha proposat la modificació de crèdit mitjançant:
Consignació de despeses amb crèdits en baixa
Partida inicial

Nom

Consignació
inicial

Proposta de
baixa

Consignació
definitiva

301-1516270000

Redacció
projectes
urbanístics

33.000,00 €

15.000,00 €

18.000,00 €

301-1696110000

Aparcament
municipal C. Sant
Josep. Tanques
habitatges

15.000,00 €

15.000,00 €

0,00 €

404-1516270000

Redacció
projectes Pla de
Barris

110.000,00 €

21.000,00 €

89.000,00 €

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

51.000,00 €

Consignació de despeses amb crèdits en alta
Partida inicial
204-4916270000

Nom
Desplegament
xarxa fibra òptica
al municipi

Consignació
inicial
0,00 €

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

Proposta d’alta
51.000,00 €

51.000,00 €

Consignació
definitiva
51.000,00 €
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5.

La secretaria i la intervenció han emès els seus informes.

FONAMENTS DE DRET
1. Les transferències proposades afecten diferents grups de funció i no afecten els crèdits
ampliables ni els crèdits extraordinaris atorgats en l’exercici.
2. Les partides que es proposa minorar no han estat incrementades mitjançant
suplements o altres transferències. Tampoc procedeixen de crèdits incorporats com a
conseqüència de romanents no compromesos procedents de pressupostos tancats, ni
han estat objecte de cap minoració com a resultat de transferències anteriors.
3. No hi ha cap compromís de despesa que impedeixi la modificació de les partides que
es proposa minorar.
4. Es compleixen l’article 180 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals i l’article 41 del Reial decret 500/1990.
Per tot això, el ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels seus membres, acorda:
1. Aprovar l’expedient de modificació de crèdit 4/2011 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.
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VOTACIÓ:
LA PROPOSTA S’APROVA PER UNANIMITAT DELS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ.

VOTACIÓ DE LA URGÈNCIA:
LA URGÈNCIA S’APROVA PER UNANIMITAT DELS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ.
Atesos els esdeveniments recents aquesta mateixa setmana, i de conformitat amb el que
es disposa a l’article 82.3 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats locals, a
proposta de l’alcaldia, el ple de l’ajuntament, per unanimitat dels membres assistents,
acorda la inclusió per urgència dels assumptes següents:
5.2.- APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT DE TORELLÓ, EXP.
NÚM. 5/2011, PER GENERACIÓ D’INGRESSOS NO TRIBUTARIS
ACORD:
Expedient número 5/2011, referent a la modificació de crèdits en el pressupost de
despesa mitjançant la generació de crèdits per ingressos no tributaris
ANTECEDENTS

1. Pel Decret de l’Alcaldia de data 25 de febrer de 2011 s’inicia l’expedient per a
l’aprovació de la modificació de crèdit mitjançant la generació de crèdits per ingressos
no tributaris.
2. Per atendre les despeses necessàries que es detallen a continuació, que no es poden
ajornar fins al següent exercici, s’ha de tramitar l’expedient de generació de crèdit a
finançar per mitjà d’aportacions o compromisos ferms d’aportació de nous ingressos no
tributaris afectats a una finalitat, que requereix el reconeixement del dret o l’existència
formal del compromís ferm d’aportació.
Nous ingressos no tributaris afectats a una finalitat, que requereixen el reconeixement del
dret o existència formal del compromís ferm d’aportació:
Número

Partida

Nom

Previsió

1

76100

Transferències de capital
Diputació de Barcelona

51.279,44 €

2

79100

Transferències de capital
FEDER

102.279,44 €

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

153.558,88 €

Despeses a finançar amb majors i/o nous ingressos
Número

Partida

Nom

1

204-4916270000

Desplegament
xarxa fibra òptica
al municipi

Consignació
inicial
51.000,00 €
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Proposta
d’increment
153.558,88 €

Consignació
definitiva
204.558,88 €

Total despeses a finançar: ........................................... 153.558,88 €

3. La secretaria i la intervenció han emès els seus informes.
FONAMENTS DE DRET
1. D'acord amb l'article 181 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i l’article 43 del RD
500/90, poden generar crèdit en els estats de despeses dels pressupostos, i en la forma
que reglamentàriament s'estableixi, els ingressos de naturalesa no tributària derivats de
les operacions següents:
a) Aportacions o compromisos ferms d'aportació de persones físiques o jurídiques per
finançar, juntament amb l'entitat local o amb algun dels seus organismes autònoms,
despeses que per la seva naturalesa estiguin compreses en els seus objectius
b) Alienacions de béns de l'entitat local o dels seus organismes autònoms

c) Prestació de serveis
d) Reemborsaments de préstecs
e) Reintegraments de pagaments indeguts a càrrec del pressupost actual, pel que fa a la
reposició del crèdit en la quantia corresponent.
2. L’article 22 de la LGEP estableix que les entitats locals que no hagin assolit l’objectiu
d’estabilitat pressupostària previst a l’article 19 de la Llei, estaran obligades a elaborar, en
el termini dels tres mesos següents a l’aprovació o la liquidació del pressupost en situació
de desequilibri, un pla econòmic financer corrector a mitjà termini.
L’article 19 de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, general d’estabilitat pressupostària
(LGEP) determina que les entitats locals, en l’àmbit de les seves competències, ajustaran
els seus pressupostos al compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària en els termes
previstos a l’article 3.2 d’aquesta Llei.
Per tot això, el ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels seus membres, acorda:
1. Aprovar l’expedient de modificació de crèdit número 5/2011 mitjançant la generació
de crèdit finançat amb majors i/o nous ingressos no tributaris, del pressupost vigent per un
import de 153.588,88 €, segons es determina a l’apartat d’antecedents, i disposar que es
tramiti d'acord amb les bases d'execució del pressupost.
2. Exposar-lo al públic durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils, mitjançant un
edicte al tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de la Província.
3. En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm i es transferiran els crèdits de
les partides que s’han indicat.
INTERVENCIONS:
SR. JORDI CASALS:
D’acord amb el que es proposa en la primera urgència, deixarem sense consignació la
partida de l’aparcament municipal del carrer Sant Josep, doncs traiem els 15.000 euros
que hi teníem destinats. Això, com afectarà?
SR. MIQUEL FRANCH:
Amb la partida que hi havia l’any 2010, ja es cobreix el 100% de l’import de l’obra.
SR. JORDI CASALS:
És a dir, que això no cal utilitzar-ho? Doncs d’acord amb la proposta.
VOTACIÓ:
LA PROPOSTA S’APROVA PER UNANIMITAT DELS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ.

6/ PRECS I PREGUNTES:
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SRA. MONTSE AYATS:
6.1.La primera pregunta té a veure amb la biblioteca: ens agradaria saber com és que en
aquest ple, i concretament l’alcalde, va afirmar que el soroll del sostre de la biblioteca ja
estava resolt; com que això no és aquí i ho sabem tots els que hi assistim regularment, ens
agradaria saber per quan està previst arreglar-ho de debò. Si reviséssim les
hemeroteques, podríem comprovar que aquest, com altres temes, és un dels
compromisos adquirits públicament en aquest ple i que després no s’han complert. No
entenem per què costa tant. No entenem com podem tenir una biblioteca durant dotze
anys, un espai en què si en teoria hi anem a fer activitats que requereixen concentració,
un espai on s’hi fan activitats com concerts de música, recitals de poesia, taules rodones,
... no podem entendre com això és compatible –que no ho és- amb un sostre que
grinyola com ho fa el de la nostra biblioteca.
Ens agradaria pensar que no es tracta de despreocupació per al problema, si no que
simplement es tracta de qüestions tècniques, però no entenem que qüestions tècniques
tardin dotze anys a resoldre’s i, per tant, demanaríem que es concreti si es resoldrà o no
es resoldrà.

Respon el Sr. Lluís Bassas:
Es va fer una exploració al sistema de fixació de les plaques que hi ha a la teulada, perquè
resulta que quan hi ha dilatacions –i això passa al matí i al vespre, quan canvia la temperatura o
surt o s’amaga el sol, o es posa a ploure- les dilatacions fan que amb el sistema de fixació que
hi ha, faci “catacrec”. Això més o menys es va solucionar. No teníem altres queixes; als serveis
tècnics els semblava que ho havien deixat bastant resolt, però si continuen havent-hi
problemes, els direm que hi tornin i mirin si es tracta de canviar el sistema de fixació o què
s’hi fa perquè no faci soroll. Però es va fer una actuació important: van estar a la teulada, van
canviar els sistemes de fixació, per evitar que continués passant.

Sra. Montse Ayats:
El que passa és que amortir una mica el soroll no vol dir haver-ho solucionat. Això ja ho
vàrem dir en una comissió. Se’ns va insistir i el que haurien de fer els tècnics és anar-ho a
comprovar.

Sr. Lluís Bassas:
Els tècnics ja hi varen anar unes quantes vegades i els semblava que ja no hi havia tan
problema.
Sra. Montse Ayats:
Doncs deu ser que no ensopeguen l’hora.

Sr. Lluís Bassas:
O no tenen tan bona oïda. Però insistirem per acabar-ho de resoldre definitivament.
6.2.La segona qüestió fa referència a les obres del carrer Canigó. Ens agradaria saber com
s’han programat, concretament les de la vorera que hi ha entre el carrer de la Gleva i les
Serrasses; falten quatre dies –mai més ben dit- per al carnaval, i la vorera d’aquest carrer
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en aquest tram que comentava està “potes enlaire”. En altres casos, quan ens hem
queixat o quan algun grup s’ha queixat sobre el tema de les obres, es recorre al fet que el
constructor o l’empresa o qui sigui que està intervenint, no ha fet una bona previsió, però
en aquest cas és el propi Ajuntament el que les ha programat i no entenem què ha
passat i, en tot cas, convindria accelerar-les al màxim, perquè dissabte, a l’hora de la rua,
esperem que això no segueixi “potes enlaire” i haguem de lamentar alguns problemes.

Respon el Sr. Jaume Vivet:
Són unes obres que es fan a través d’un pla d’Ocupació i acabades no ho estaran, però el dia de
Carnaval han d’estar, com a mínim, el tros que estigui, acabat.
Sra. Montse Ayats:
Amb els forats mínimament endreçats?

Sr. Jaume Vivet:
Mínimament ben arreglats, si, que es pugui passar.
Sra. Montse Ayats:
Però què passa, que s’han retardat?

Sr. Jaume Vivet:
Es va més a poc a poc del compte i es va començar pel capdamunt del carrer i han anat baixant.
A mesura que anem fent, anem tirant avall i encara falta un tros, perquè s’ha d’acabar
d’arribar a l’hotel de les Serrasses.
6.3.La tercera qüestió té a veure amb l’ordenança de publicitat: no sé exactament a qui
hem d’adreçar la crítica i el prec; suposo que a tot l’equip de govern. No entenem com
l’aplicació d’una ordenança com la de publicitat, prou important, que necessita la
sensibilitat i complicitat de la majoria de gent, en lloc de treballar en aquest sentit, el de
sensibilitzar la població i les entitats, perquè entre tots puguem aconseguir un Torelló més
net i endreçat, que és una de les qüestions que va moure a tirar endavant aquesta
ordenança, en lloc d’això es tira pel dret i es comunica de qualsevol manera.
No entenem com l’actuació de l’equip de govern consisteix en limitar-se a enviar una
nota a les entitats dient: l’Ajuntament de Torelló ha aprovat una nova ordenança sobre
publicitat i la seva distribució. En la mesura que les entitats editeu materials per difondre i
publicitar les vostres activitats, és bo que tingueu coneixement d’aquesta regulació i de
les relacions que teniu amb els vostres distribuïdors, així es podran evitar algunes situacions
anòmales que es produeixen amb excessiva freqüència. Adjuntem còpia de
l’ordenança. Gràcies.”
Aquesta és la nota que s’ha fet arribar a les entitats. Com és que, a més d’aquesta nota, que es pot enviar- com és que no s’explica amb una síntesi i amb un llenguatge planer
com els afectarà, a les entitats, aquesta ordenança, i se’ls recorda que caldrà que
notifiquin si tenen previst editar i penjar materials publicitaris de les activitats que volen fer,
i que la notificació prèvia –o almenys així ho vàrem acordar a la comissió en què ho
vàrem discutir- es podrà fer o regular a través del conveni que les entitats ja tenen amb
l’Ajuntament.
I, on són les cartelleres que s’anuncien en l’ordenança i que havien d’estar instal·lades
quan entrés en vigor l’ordenança?
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Francament: des d’Iniciativa ciutadans del Ges ens costa d’entendre que tot plegat es
pugui fer més malament. No sabem si és desmanec, si és desídia, si és irresponsabilitat o
és, perquè falten quatre dies per a les eleccions. Sigui el que vulgui, demanaríem a
l’equip de govern que assumeixi les responsabilitats que li pertoquen en aquest tema i
treballi pel que vàrem acorda, que era: que s’apliqués l’ordenança amb èxit i que en
cap cas no servís per entorpir el funcionament de les entitats.
Gràcies.

Respon la Sra. Cristina Sala:
Veig que en el to de les cartes no gastem el mateix, en general. Si que recullo el suggeriment
d’en Lluís, en el sentit de fer una reunió amb les entitats més afectades i les que ho desitgin,
per explicar millor quin és el sentit i la finalitat de l’ordenança.
Sra. Montse Ayats:
És cert que en el to de les cartes no coincidim els dos grups, però en tot cas, des de la
regidoria i el grup, però a mi em sembla que la funció de l’Ajuntament és d’informar i de
facilitar; en un correu, també es poden explicar millor les coses. Em sembla que gairebé ja
he redactat el que podria haver contingut aquest correu, per ser més explícit i per fer
arribar la informació, perquè al cap i a la fi, el que volem tots és que aquesta ordenança
funcioni i, per tant, a mi em sembla que reunions i històries ja està bé, però tothom té
molta feina i la feina que fem es pot fer millor per aconseguir un millor resultat. És el que
vàrem acordar. Jo crec que és més que el to.
SR. ALBERT SOLDEVILA:
6.4.La primera és sobre mobilitat: dijous, concretament –crec-, a la sortida del pavelló cap al
passeig dels Esports, que ara és de circulació en els dos sentits pel tema de
l’esfondrament del mur al costat del riu, encara hi havia els senyals de trànsit tapades,
però en canvi, estava obert el trànsit cap a la zona on hi ha l’esfondrament. La pregunta
és si es pot optar per les dues opcions, si s’ha fet per algun motiu o és que algú va
enretirar les tanques i així ho va deixar.

Respon la Sra. Cristina Sala:
Els informes dels tècnics són en el sentit que no es pot circular en vehicle per aquell tram.
Sr. Lluís Bassas:
Algú devia moure les tanques i no les varen tornar al seu lloc.
6.5.La segona qüestió és sobre el tema de la fibra òptica: no sé si ho he entès bé: Es dóna o
s’intentarà donar el desplegament a Localret? Serà una xarxa de fibra oberta a tota la
ciutadania o només serà vinculada per a entitats o...

Respon el Sr. Marc Fontserè:
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És un projecte complicat, tant en el seu aspecte legal, com constructiu, com financer i per això
hem demanat assessorament a Localret, no pas per al projecte que ens ha atorgat el Feder i la
diputació, si no per anar més enllà, anar un pas més enllà i com deia l’alcalde, intentar arribar a
atots els ciutadans i a totes les empreses del municipi.
I, a més, en relació a la qüestió sobre quin tipus de xarxa plantegem, és una xarxa oberta,
lliure i d’ús per a tots els ciutadans. No ens agradaria caure en l’error de tornar a emmanillarnos amb una gran empresa, es digui Telefònica, es digui Orange o es digui com es digui; la idea
és gestionar-ho de forma oberta, com estem fent amb la xarxa Gui-ffi i amb totes els acords
que hem estat portant a terme amb l’Associació Gui-ffi fins ara.
Sr. Albert Soldevila:
Només dir que ho celebrem, perquè és un projecte important per a Torelló, la fibra òptica
i sobretot celebrem que no ens casem amb cap companyia.
SR. LLUÍS SABATÉS:
6.6.La meva pregunta també està adreçada a la regidoria de ciutadania activa i més
concretament; la Montse ho ha fet més genèricament, però també fa referència a
l’ordenança de publicitat i com a conseqüència d’aquest correu que han rebut les
entitats de Torelló. Em sembla que és molt positiu que s’informi les entitats a través d’un
correu electrònic, però volíem demanar que a més, es fes un pas més i s’intentés fer una
reunió explicativa amb més profunditat sobre aquesta ordenança, per evitar que hi hagi
malentesos.
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SR. JORDI CASALS:
6.7.La primera qüestió és per a la regidoria d’habitatge i també la de joventut. Quan es va
redactar el pla local de joventut es va agafar el compromís que les dades que afectessin
a joventut, que per transversalitat són gairebé totes, en les memòries que es fessin es
procuraria recollir la informació segmentant per població juvenil.
Avui ha sortit una nota de premsa en què s’informava de l’activitat a l’oficina local
d’habitatge i es parla de diferents tipologies de servei, de demandes, fins i tot, de l’origen
de la ciutadania, però en cap moment es parla dels joves. Tots sabem que la població
juvenil és una de les que té més dificultats a l’hora d’accedir a l’habitatge i per saber si els
joves s’apropen a l’oficina local d’habitatge, si se’ls pot donar resposta, ...
6.8.I la segona és el tema del servei a domicili: es va publicar que l’Ajuntament de Torelló no
estava d’acord amb la fórmula que es preveia, bàsicament, perquè amb la fórmula que
volia aplicar el Consell comarcal podien quedar afectades el que eren petites empreses i
treballadors que treballen en aquest sector. En molts municipis de la comarca s’ha fet
promoció per tal que fos un filó d’ocupació, aquest àmbit, i nosaltres també ho enteníem
així, que era un filó ocupacional i ens hem trobat això a la premsa. Prèviament, un
servidor que és conseller comarcal, en alguna comissió informativa al consell es va
demanar explícitament a l’equip de govern comarcal que es tingués en compte tots els
municipis i les opinions abans de tirar endavant i sobretot que es fessin aquestes consultes
als municipis, cosa que varen dir que es faria. Posteriorment altra vegada, quan varen ser
preguntats, varen dir que ja s’havia fet, que s’havia parlat amb tothom i tot quedava clar

i que el següent pas és veure les persones que es poguessin presentar en el procés, és a
dir, les empreses, que serien elles les que podrien opinar.
Ara sembla –i esperem que ens ho clarifiquin- que des de Torelló s’ha manifestat, però
s’ha manifestat ara, i no se sap ben bé si ja s’està fora de termini o no. Estaria bé aclarirho: si el Consell comarcal va parlar amb l’Ajuntament de Torelló per clarificar les coses; si
no es va fer, és de lamentar, perquè així no es va quedar al Consell Comarcal; si es va fer,
a veure si és que el Consell Comarcal no va fer cas del que es va dir des de Torelló.
Nosaltres n’hem parlat en alguna reunió amb l’alcalde i veiem que el plantejament que
es fa, si més no, el que ha sortit als mitjans de comunicació, és compartit.
Sobretot es tractaria d’aclarir el procés, com està i com s’encararà per tal que aquestes
persones, aquests professionals que nosaltres hem convidat a estar en aquest filó
ocupacional i que ara no les deixem penjades.

Respon el Sr. Marc Fontserè:
El que es va parlar amb l’Ajuntament, és el reglament del servei. No ens consta que en relació
al plec de clàusules del concurs se’ns fes cap consulta.
Considerem que som part interessada; som el municipi d’Osona més gran a qui afecta aquest
concurs; afecta per igual a tots els Ajuntaments, però nosaltres som els que tenim més
habitants i hem cregut que la manera era presentar al·legacions.
Com bé deies, des de Gestiomat hem ajudat a crear empreses; hem ajudat a formar
professionals en aquest camp i ara ens trobem amb aquesta disjuntiva, que el consell comarcal
–que ho ha de fer! No discutim que no ho hagi de fer”- però treu a concurs un servei que costa
més d’un milió d’euros. Ja entenem que cal treure’l a concurs, però si podem intentar salvar el
màxim nombre de treballadors que avui en dia estan treballant en aquest servei, estan a les
cases dels ciutadans de Torelló i d’Osona i si podem que puguin tornar a treballar demà, sigui
quina sigui l’empresa adjudicatària, millor. Creiem que havíem de presentar aquesta al·legació
als plecs.
Sr. Jordi Casals:
El Consell Comarcal s’havia posat en contacte amb l’Ajuntament de Torelló? S’havia fet
arribar aquestes inquietuds? Es va dir que es tinguessin en compte aquestes inquietuds?
Perquè, des del Consell comarcal es va dir que es faria d’aquesta manera. El que em
sorprèn és que arribem ara a aquesta situació.

Sr. Miquel Franch:
No únicament es va dir, Jordi, si no que en una Assemblea d’alcaldes, en una intervenció meva,
vaig demanar al Consell Comarcal i a tots els alcaldes presents a la reunió, que en el plec de
condicions es tingués en compte que per a la possible empresa o empreses adjudicatàries, es
valorés i es donés millor puntuació o el criteri que creguessin oportú aquest fet.
El president dóna les gràcies als assistents i aixeca la sessió.
Vist i plau,
L’ALCALDE,

LA SECRETÀRIA,
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