ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT EN PLE, CELEBRADA EL
DIA 28 DE MARÇ DE 2011:

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Òrgan:
Número:
Caràcter:
Data:
Horari:
Lloc:

Ple
03/2010
ordinari
28 de març de 2011
de les 20:00 a les 21:01
Sala de plens de la casa de la vila

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

Secretària:
Interventora

Miquel Franch i Ferrés
Lluís Bassas i Portús (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
M. Carme Urgell i Barris
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1/ APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR:
1.1.- APROVACIÓ, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR:
S’aprova per unanimitat dels assistents i sense modificacions, l’acta núm. 02/2011,
corresponent a la sessió ordinària, celebrada el dia 28 de febrer de 2011.
2. DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS A LES PERSONES:
2.1.

EDUCACIÓ

2.1.1. Nomenament del representant municipal a la comissió de selecció de
directors/directores dels centres educatius
El passat 7 de març de 2011 vam rebre un escrit del Departament d’Ensenyament en el
que se sol·licitava que nomenéssim la persona que ha de participar en la comissió de
selecció del director o directora de l’escola Marta Mata com a representant municipal.
FONAMENTS DE DRET:
L’article 143 de la Llei 12/2009 de 10 de juliol, d’Educació, estableix que el procediment
de selecció del director o directora dels centres docents educatius dependents del
Departament d’Ensenyament és el concurs de mèrits. I poden participar els/les

funcionaris/àries docents que compleixin els requisits establerts en l’article 134 de la Llei
Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació (BOE núm. 106, de 4.5.2006).
El Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la Direcció dels centres educatius públics i del
personal directiu professional docent (DOGC núm.5753, d’11.11.2010) preveu a l’article
13.2 que el Departament d’Ensenyament ha de convocar periòdicament concurs de
mèrits per a la selecció de la direcció dels centres educatius en què hagi quedat vacant
aquest càrrec.
El procés de selecció entre el personal aspirant ha de valorar de manera objectiva els
mèrits relacionats amb la competència professional, la idoneïtat i l’experiència dels
aspirants en l’àmbit de la gestió i de la docència, i és especialment rellevant un projecte
de direcció que ha de presentar el candidat o candidata, així com la seva capacitat de
lideratge. A tal efecte, en cada centre o zona escolar rural en què es declaren admeses
una o més candidatures a la direcció s’ha de constituir una comissió de selecció
integrada per:
a) Dos representants de l’administració educativa a proposta del director dels
Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament, entre els quals un inspector
o inspectora d’educació que presideixi la comissió, i una persona designada entre
inspectors/es, directors/es de centre públic en exercici i directors/es professionals
docents que actuarà com a secretari o secretària de la comissió i també exercirà
les funcions de ponent.
b) Tres membres del consell escolar que no formin part del professorat, elegits per i
entre ells.
c) Tres professors o professores del centre elegits/des pel claustre.
d) Un representant de l’administració local, a proposta de l’ajuntament
D’acord amb la Resolució ENS/223/2011, de 26 de gener, per la qual es convoca concurs
de mèrits per seleccionar el director o directora de diversos centres educatius dependents
del Departament d’Ensenyament, i vist que s’han declarat admeses una o més
candidatures a la direcció del centre educatiu següent, Escola Marta Mata de Torelló.
Per tot això, vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de serveis a les
persones, el ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, acorda:
Aprovar el nomenament de la senyora Flora Vilalta i Sospedra, regidora d’Educació
d’aquest Ajuntament, com a representant de l’administració local a la comissió de
selecció del director a directora de l’escola Marta Mata.
Notificar als Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament a la Catalunya Central i
a la Regidoria d’Educació el present acord.

VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels membres de la Corporació.
3. DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’ECONOMIA I HISENDA, RÈGIM
INTERIOR I SEGURETAT:
3.1 HISENDA I PLANS ESTRATÈGICS DE DESENVOLUPAMENT
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3.1.1 Aprovar l’expedient de modificació de pressupost núm. 7/2011, per
transferències de crèdits de partides que s'estimen reduïbles
ANTECEDENTS
1. Pel Decret de l’Alcaldia de data 16 de març 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 ordinari actual és insuficient, cal 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 de l'esmentat pressupost 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
baixa

de Consignació
definitiva

202-9424670000

Transferències
6.487,36 €
corrents Consorci
Paisatges del Ter

2.000,00 €

4.487,36 €

204-2416230000

Maquinària i eines 40.000,00 €
casa d’oficis

34.747,82 €

5.252,18 €

Total baixes de crèdits: ...............................................
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36.747,82 €

Consignació de despeses amb crèdits en alta
Partida inicial Nom

Consignació
inicial

Proposta
d’alta

Consignació
definitiva

204-4336320000

Adequació edifici de 0,00 €
la Cooperativa en
matèria
de
telecomunicacions

34.747,82 €

34.747,82 €

209-1322090000

Cànon
sistemes 0,00 €
d’informació policial

2.000,00 €

2.000,00 €

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

36.747,82 €

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 no procedeixen de crèdits incorporats com a
conseqüència de romanents no compromesos procedents de pressupostos tancats, ni
han estat objecte de cap minoració com a resultat de transferències anteriors.
3. No hi ha cap compromís de despesa que impedeixi la modificació de les partides que
es proposa minorar.

4. Es compleixen l’article 180 del 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 41 del Reial
decret 500/1990.
Per tant, vist el dictamen favorable de la Comissió informativa d’Economia i Hisenda,
Règim intern i Seguretat, el ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta del nombre legal
de membres de la Corporació, acorda:

Primer.- APROVAR la modificació de crèdit núm. 7/2011, per mitjà de transferències de
crèdit.
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:
SRA. MONTSE AYATS: Nosaltres no donarem suport a aquest canvi de partida.
Entenem que els recursos per a paisatges del Ter, encara que no es destinin al consorci,
s’haurien de destinar a temes de promoció turística i no pas a altres temes com es
planteja aquí.
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VOTACIÓ:
Se sotmet la proposta a votació i s’aprova per majoria absoluta del nombre legal de
membres de la Corporació, atenent al resultat que s’especifica a continuació:
•
•
•

Vots favorables: dels regidors i les regidores dels grups municipals del PSC-PM,
de CiU i d’ERC-AM
Vots desfavorables: 1, de la regidora del grup municipal d’ICV-CdG
Abstencions: 0

3.2 SECRETARIA
3.2.1 Denúncia del contracte de gestió del servei públic de neteja viària amb FCC
medio ambiente.
RELACIÓ DE FETS:
El 26 de març de 1998 és va adjudicar pel Ple el contracte del servei de neteja viària, a
favor de l’empresa FCC Medio Ambiente per un import de 162.231,60 € amb vigència de
quatre anys a partir de la data d’adjudicació. En l’article quart del plec es preveia que si
sis mesos abans de la finalització del contracte cap d’ambdues parts manifestés de
manera explícita a l’altra, el seu propòsit de reservar-lo o rescindir-lo, a l’expiració del
termini s’entendrà prorrogada la mateixa per 1 any més i així successivament.
El 2 de Novembre de 2006 és va aprovar per Ple, una modificació del contracte vigent
amb la incorporació d’una escombradora, utilització de bufadors i la consolidació de dos

peons d’escombrada de dimarts a dissabte, amb un cost de 334.150,41€ amb la revisió
de l’IPC real a Catalunya, reconegut oficialment.
A l’any 2.009, el pressupost real del servei de Neteja viària va ser, treballs extraordinaris
inclosos de 400.000 €.
Per acord del plenari municipal en sessió celebrada en data de 22 de febrer de 2010 es
va acordar modificar el contracte de gestió del servei públic de neteja viària en el sentit de
reestructurar el servei, resultant un import econòmic del servei de 371.416,85 €, un
7,15% de reducció. Aquest import comporta la inclusió dels treballs extraordinaris, així
com la reorganització dels circuits de recollida en èpoques de vacances, en què no se
substituiran els treballadors que gaudeixin del període de vacances.
En el mateix ple celebrat en data de 22 de febrer de 2010 es va acordar que l’Ajuntament
de Torelló confeccionaria el plec de condicions tècniques i administratives per a licitar el
servei de neteja viària durant l’any 2010, amb l’aplicació a l’any 2011 de la nova
adjudicació, preveient la subrogació del personal de l’empresa FCC Medio Ambiente,
actual prestadora del servei.
FONAMENTS DE DRET:
PRIMER.- L’article quatre dels plecs de clàusules administratives particulars que regeixen
el contracte de gestió del servei públic de neteja viària a Torelló preveu que el contracte
es formalitza per 4 anys. Transcorregut aquest termini si cap de les dues parts
manifestava la seva voluntat de rescindir-lo s’entén prorrogat el contracte per una altra
anualitat i així successivament.
L’Ajuntament de Torelló, per acord adoptat en data de 22 de febrer de 2010, va mostrar la
seva voluntat de rescindir el contracte i obrir una nova licitació durant l’exercici 2011.
Atès que en aquest mateix ple es proposa l’aprovació dels plecs de clàusules
administratives particulars i de prescripcions tècniques que han de regir la licitació del
contracte en els que es preveu que el començament del nou contracte es farà efectiu
amb efectes a partir del dia 1 de setembre de 2011, es fa necessari comunicar la
denúncia del contracte a l’actual adjudicatari.
SEGON.- L’article 262 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals, preveu que els béns i elements afectats al
servei concedit que siguin necessaris per a la prestació d’aquell i que hagin estat objecte
d’amortització durant el termini de la concessió reverteixen a l’acabament d’aquests a
l’ens contractant, sense perjudici del que prevegi el plec de clàusules de contractació.
Per altra banda, la Jurisprudència del TS , entre d’altres STS de 24 de novembre de
1987, exigeix la reversió d’aquelles instal·lacions necessàries per la prestació del servei,
excepte que els plecs de clàusules prevegin una altra cosa específica. El plec de
clàusules administratives particulars que regeix el contracte de gestió del servei públic de
neteja viària no preveu expressament la reversió dels béns necessaris per la prestació
del servei al finalitzar el termini del contracte.
Entre el material que ha utilitzat el contractista per la prestació del servei, i que
l’Ajuntament ha assumit el cost de l’amortització del mateix, s’hi troba el següent:
-1 Escombradora mecànica RAVO 5000, aportada amb el començament del contracte
l’any 1998.
-1 Escombradora lleugera i articulada d’1,5 m3, comprada l’any 2.006.
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Respecte d’aquest material s’ha amortitzat completament l’escombradora Mecànica
RAVO 5000. Respecte de l’escombradora d’1,5 m3 adquirida l’any 2006 quedarà
pendent d’amortitzar a 1-9-2011 la quantia de 48.296,09 €.
A data de 1 de setembre de 2011 caldrà haver formalitzat la cessió a favor de
l’Ajuntament de Torelló de les dues màquines escombradores que s’utilitzen per prestar
el servei a favor de l’Ajuntament i l’Ajuntament es compromet a abonar la quantia de
48.296,09 €, de la màquina pendent d’amortitzar. Aquesta quantia es fixa com a cost de
despeses de primer establiment que haurà d’abonar a l’Ajuntament l’adjudicatari del nou
contracte de gestió del servei públic.
TERCER.- La disposició addicional segona de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de
contractes del sector públic, preveu que l’òrgan competent per l’aprovació dels plecs de
clàusules administratives particulars i per l’adjudicació del contracte és el plenari
municipal.
Per tot això, atès el dictamen favorable de la Comissió informativa d’Economia i Hisenda,
Règim Interior i Seguretat, el ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels seus membres,
acorda:
PRIMER.- DENUNCIAR el contracte de gestió de servei públic de neteja viària
actualment vigent amb l’empresa FCC MEDIO AMBIENTE amb efectes a 1 de setembre
de 2011, que és la data prevista en què comenci el nou contracte per la prestació del
servei de neteja viària. Fins aquesta data l’empresa haurà de continuar prestant el servei
públic amb les mateixes condicions que es presta en l’actualitat.
SEGON.- FIXAR que prèviament a l’inici de la vigència del nou contracte de concessió
l’empresa FCC MEDIO AMBIENTE haurà de cedir les dues màquines escombradores a
l’Ajuntament de Torelló i aquest haurà d’abonar-li la quantia de 48.296,09 €, que és la
quantia pendent d’amortitzar prevista pel mes d’agost per la màquina netejadora
adquirida l’any 2006 per l’empresa concessionària. S ’aixecarà acta en la que es farà
constar l’estat de la maquinària que reverteix a favor de l’Ajuntament per la prestació del
servei.
TERCER.- NOTIFICAR el present acord a l’empresa interessada i al Departament
d’Obres i Serveis pel seu coneixement i efectes oportuns.

VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels membres de la Corporació.

3.2.2 Aprovació de l’expedient de contractació i licitació del contracte de gestió del
servei públic de neteja viaria
Atès que amb data de 15 de març de 2011 per part del Cap d’Infraestructures i
Manteniment de l’Ajuntament de Torelló s’assenyalà i informà la necessitat de realitzar la
contractació de la gestió del servei públic de neteja viària mitjançant la modalitat de
concessió, expressant la seva justificació en el fet que per acord del plenari municipal en
sessió celebrada en data de 21 de febrer de 2010 es va aprovar preparar els plecs del
nou contracta durant l’exercici 2010 i la seva licitació durant el període 2011 . Així mateix,
el contracte actual es troba vigent des de l’any 1998 i des de l’any 2002 es prorroga
anualment i, per aquests motius, cal iniciar l’expedient per licitar de nou el contracte de
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gestió del servei públic de neteja viària, mitjançant la modalitat de concessió per tal que
pugui començar a funcionar l’1 de setembre de 2011.
Atès que donada la característica de la gestió del servei públic que es pretén en aquest
ajuntament, es considera com a procediment més adequat el procediment obert, oferta
econòmicament més avantatjosa, utilitzant diversos criteris d’adjudicació.
Vist l’informe d’intervenció sobre el percentatge que suposa la contractació en relació
amb els recursos ordinaris del pressupost vigent.
Vist l’informe de secretaria sobre la legislació aplicable, el procediment a seguir i l’òrgan
competent per aprovar i adjudicar el contracte.
Atès que amb data de 16 de març per Resolució de l’Alcaldia s’aprovà iniciar l’expedient
per a la contractació referenciada motivant la necessitat i idoneïtat de la contractació
proposta.
Atès que s’han redactat els plecs de clàusules administratives particulars i de
prescripcions tècniques que ha de regir l’adjudicació del contracte.
Examinada la documentació i Vist la disposició addicional segona de la Llei 30/2007, de
30 d’octubre, de contractes del sector públic, el plenari és l’òrgan competent per aprovar
la contractació de l’expedient al tractar-se d’un contracte amb una previsió de durada
superior als quatre anys.
Per tot això, atès el dictamen favorable de la Comissió informativa d’Economia i Hisenda,
Règim Interior i Seguretat, el ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels seus membres,
acorda:
PRIMER. APROVAR l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert, oferta
econòmicament més avantatjosa utilitzant diversos criteris d’adjudicació, per a la gestió
del servei públic de neteja viària mitjançant la modalitat de concessió, amb un
pressupost de licitació per la primera anualitat de 481.277 € (IVA inclòs)
SEGON. AUTORITZAR la despesa per una quantia de 160.425,66 euros, IVA inclòs,
amb càrrec a l’operació núm. 2201100556 de la partida 306-163-227.00.04 del
pressupost de despeses vigent que per aquest Ajuntament representa la contractació
referenciada, pels mesos de setembre a desembre de l’exercici 2011.
TERCER. APROVAR el plec de clàusules administratives particulars i de prescripcions
tècniques que regirà el contracte de gestió del servei públic de neteja viària del municipi
de Torelló.
QUART. APROVAR l’obertura del procediment 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 de contractant, per tal que durant el termini de vint dies naturals es puguin
presentar les proposicions que s’estimin pertinents.
CINQUÈ.- DELEGAR a la Junta de Govern la competència per classificar les ofertes
presentades i adjudicar el contracte, donant-ne compte al plenari municipal. PUBLICAR a
l BOP la present delegació.
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SISÈ.- NOTIFICAR el present acord a Intervenció, Secretaria i al Departament d’Obres i
Serveis pel seu coneixement i efectes oportuns.
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels membres de la Corporació.
3.3 ALCALDIA
3.3.1 Aprovació inicial de la dissolució i liquidació del Consorci Turístic Paisatges
del Ter d'Osona
ANTECEDENTS
El Consorci per a la promoció turística Meandres del Ter d'Osona es va constituir el 3
de febrer de l'any 2001 sota el nom de “Consorci Meandres del Ter d'Osona” i,
inicialment, el van constituir les següents entitats: municipis de Manlleu, Les Masies de
Voltregà, Montesquiu, Orís, Roda de Ter, Sant Hipòlit de Voltregà, Sant Quirze de
Besora, Sant Pere de Torelló, Sant Vicenç de Torelló, Torelló i Vidrà i les entitats sense
afany de lucre Manlleu Associació de Botiguers, Agrupació de comerciants de Torelló,
Associació d'empresaris Vall del Ges, Associació d'empresaris de Manlleu, Associació
Grup de defensa del Ter i el Gremi provincial de torners i indústries de la fusta. Els
acords d'aprovació definitiva de la creació del Consorci i dels Estatuts pels quals aquest
s'havia de regir, van ser adoptats, sense que s'haguessin realitzat al·legacions en contra
del seu contingut en cap dels terminis d'informació pública oberts pels acord d'aprovació
inicial dels respectius ajuntaments esmentats anteriorment, en les dates que s'indiquen a
continuació: Manlleu, 27 de juny de 2000; Les Masies de Voltregà, 4 de novembre de
1999, Montesquiu, 2 de juny de 2000; Orís, 14 de març de 20000, Roda de Ter, 18
de maig de 2000; Sant Hipòlit de Voltregà, 8 de maig de 2000; Sant Quirze de Besora, 26
de setembre de 2000; Sant Pere de Torelló, 30 de juny de 20000; Sant Vicenç de Torelló,
3 de novembre de 1999, Torelló, 27 de març de 20000, i Vidrà 23 de novembre de 1999.
Els Estatuts van ser publicats el publicats al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
núm. 29 del dia 2 de febrer de 2001.
La Diputació de Barcelona, per acord de Ple de la Corporació, en sessió de dia 25 d’abril
de 2002, va sol·licitar la incorporació al Consorci de Turisme dels Meandres del Ter
d’Osona.
El canvi de nom del Consorci es va produir per acord del Consell Plenari del Consorci de
Turisme Meandres del Ter d’Osona el dia 3 de desembre de 2003, passant a la
denominació actual de “Consorci de Turisme Paisatges del Ter d’Osona”.
Posteriorment, en data 11 de gener de 2006 es va aprovar inicialment la segona
modificació dels Estatuts. L’anunci relatiu a l’aprovació inicial es va publicar en el Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona núm. 34 de 9 de febrer de 2006, i al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya núm. 4567, de 7 de febrer de 2006, i al tauler d’anuncis del
Consorci. Transcorregut el termini sense al·legacions, l’acord esdevenia definitiu. En data
9 de juny de 2006 el Ple del Consorci Paisatges del Ter d’Osona va aprovar
definitivament la segona modificació dels Estatuts del Consorci.
El text vigent dels Estatuts es va publicar en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona núm. 219 de 13 de setembre de 2006.
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El Consorci actualment es troba format, segons els Estatuts per:
I.

Diputació de Barcelona
Ajuntament de Manlleu
Ajuntament de Les Masies de Roda
Ajuntament de Les Masies de Voltregà
Ajuntament de Montesquiu
Ajuntament d’Orís
Ajuntament de Roda de Ter
Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà
Ajuntament de Sant Quirze de Besora
Ajuntament de Sant Pere de Torelló
Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló
Ajuntament de Santa Cecília de Voltregà
Ajuntament de Santa Maria de Besora
Ajuntament de Sora
Ajuntament de Torelló
Ajuntament de Vidrà
Associació d’Empresaris de la Vall del Ges, Orís i Bisaura
Associació d’Empresaris de Manlleu
Grup de Defensa del Ter
Associació d’Estudis Torellonencs
Agrupació de Comerciants de Torelló
Manlleu Associació de Botiguers
Gremi Provincial de Torners i Indústries diverses de la Fusta
DISSOLUCIÓ DEL CONSORCI
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PROPOSTA DE DISSOLUCIÓ DEL CONSORCI
Atesa la difícil situació econòmica en què es troba el Consorci com a conseqüència de la
crisi actual que afecta molt directament a les entitats públiques, les quals han hagut de
retallar les seves aportacions i tenint en compte que el Consorci té uns nivells
d’autofinançament absolutament insuficients, es va convocar el proppassat 11 de gener
una reunió per analitzar la situació. Van assistir persones designades per una àmplia
majoria dels ajuntaments integrants del Consorci, i es va decidir iniciar el procediment per
a la dissolució del Consorci.
En data 17 de gener (reg. Entrada a la Diputació de Barcelona 19 de gener), aquesta
voluntat va ser comunicada per la Sra. Isabel Miguélez, Presidenta, a la Diputació de
Barcelona, tot demanant el suport de la conducció de l’esmentat procés fins arribar a
l’efectiva dissolució de l’entitat. Demanava així mateix que el Vicepresident del Consorci,
actualment l’Il·lm. Sr. Carles Ruiz Novella, assumís les funcions de la presidència de
l’entitat atesa la seva situació de malaltia.
Vist l’informe de la Secretaria-Intervenció, del qual es desprèn la impossibilitat per part del
Consorci de continuar desenvolupant les tasques pròpies del seu objecte atesa la manca
d’ingressos que previsiblement obtindrà en aquest exercici 2011.
Vista la resolució de la Presidència del dia 7 de febrer de 2011 per la qual es resol iniciar
l’expedient de dissolució del Consorci i la creació d’una Comissió amb l’objectiu
d’elaborar una proposta de liquidació dels actius i passius de l’entitat.

Vista l’acta de la Comissió, reunida el dia 17 de febrer de 2011, en la qual es van aprovar
els termes en què es presentaria al Consell General del Consorci de Turisme Paisatges
del Ter d’Osona la proposta d’acord de dissolució i liquidació del Consorci.
Vistes les resolucions de la presidència del Consorci de dates 21 de febrer d’enguany
relatives a l'extinció de les relacions laborals del personal del Consorci.
Vistos els acords adoptats pel Consell General del Consorci de Turisme Paisatges del
Ter d’Osona en la reunió de data 2 de març d’enguany, que aproven inicialment la
dissolució del Consorci.
II.

NORMATIVA APLICABLE

Vista la regulació sobre consorcis locals continguda als articles 87 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, 269 a 272 del Text Refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya (DL 2/2003, de 28 d’abril) i els articles 113 a
115 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya.
Vist allò que, d’acord amb allò que disposen els articles 313 i 324 del Decret 179/1995,
de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals,
la dissolució del Consorci ha de ser acordada pel seu òrgan superior de govern i pels
òrgans competents dels seus membres i que l’acord de dissolució, que ha de determinar
la forma en què s'hagi de procedir per a la liquidació dels béns del Consorci i la reversió
de les obres i instal·lacions existents a les administracions consorciades, ha de ser
sotmès al tràmit d’informació pública.
Vistos els informes emesos per la Intervenció i la Secretaria de l’Ajuntament, que consten
en l’expedient.

Per tot això, vist el dictamen favorable de la Comissió informativa d’Economia i Hisenda,
Règim Interior i Seguretat, el ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta del nombre legal
de membres de la Corporació, acorda:
PRIMER. Aprovar inicialment la dissolució del Consorci de Turisme paisatges del Ter
d’Osona, així com la seva liquidació en els següents termes aprovats pel Consell General
del consorci en reunió de data 3 de març d’enguany:
1). D’acord amb els Annexos corresponents determinar la següent situació de tresoreria i
previsió d’ingressos i despeses pendents pel mes de febrer, segons la Intervenció del
Consorci. En aquestes despeses no s’inclouen les inherents a la liquidació que es puguin
produir fins la seva extinció definitiva (notaria, registre i altres).
Situació de tresoreria a 31-01-2011 i previsions
Banc ________________________saldo
Caixa corporació ________________ 170,46 €
Catalunya Caixa ______________ 3.773,40 €
RESUM _____________________ 3.943,89 €
________________________________
Detall de despeses

ingressos
4.508,59 €
4.508,59 €

despeses
50.903,79 €
50.903,79 €
-42.451,34 €

11

Any 2010 i gener _____________ 15.662,75 €
Febrer _____________________ 31.457,77 €
Consell Comarcal _____________ 3.783,27 €
DESPESES I FACTURES PENDENTS DE FEBRER 2011
Capítol 1
Personal
NÚRIA SERRALLONGA MERCADER
LAURA MARTÍNEZ ARJONA
Núria Serrallonga Mercader
Laura Martínez Arjona

Sous i indemnització
Sous i indemnització
dietes mes de febrer
dietes mes de febrer

SUMA
Capítol 2
Primer express
Correus
Correus
Llibreria i paperereia Xicoy
Consorci Vall del Ges, Orís i Bisaura
Consorci Vall del Ges, Orís i Bisaura
Sorea
Telefònica d’Espanya
Telefònica móviles
Secretaria i intervenció
Catalunya Caixa
Rebut s. Social mes de gener

19.668,89 €
8.150,47 €
30,00 €
15,00 €
27.864,36 €

Despeses reunió tancament
21,80 €
Segells funcionament ordinari
90,21 €
Previsió correspondència
200,00 €
Material d’oficina
2,97 €
fotocòpies diverses
369,85 €
previsió fins al final
50,00 €
Previsió consum d’aigua
16,00 €
previsió consum telèfon febrer
120,00 €
consum mòbil gener 11
26,58 €
previsió treballs dietes/desplaçaments 1.400,00 €
despeses financeres
50,00 €
quota patronal
1.246,00 €

SUMA

3.593,41 €

TOTAL

31.457,77 €

2). Aprovar les quotes corresponents a cadascun dels Ajuntaments i a la Diputació de
Barcelona, en la liquidació del Consorci en els termes següents:
Entitat

Ajuntament de Les Masies de Roda
Ajuntament de Manlleu
Ajuntament de Les Masies de Voltregà
Ajuntament de Montesquiu
Ajuntament de Roda de Ter
Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà
Ajuntament de Sant Pere de Torelló
Ajuntament de Sant Quirze de Besora
Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló
Ajuntament de Santa Cecília de Voltregà
Ajuntament de Santa Maria de Besora
Ajuntament de Sora
Ajuntament de Torelló
Ajuntament de Vidrà

aportació % sobre total
2010
461,16 €
12.597,11 €
1.971,52 €
556,93 €
3.669,76 €
2.102,67 €
1.468,27 €
1.376,77 €
730,17 €
115,90 €
99,43 €
109,80 €
8.425,32 €
106,14 €

0,56
15,35
2,40
0,68
4.47
2,56
1,79
1,68
0,89
0,14
0,12
0,13
10,27
0,13

Aportació
liquidació
238,61
6.517,95
1.020,10
288,16
1.898,79
1.087,96
759,71
712,36
377,80
59,97
51,45
56,81
4.359,40
54,92
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Ajuntament d’Orís
Diputació de Barcelona
TOTAL

173,85 €
48.080,00 €
82.044,80 €

0,21
58,60

89,95
24.877,39
42.451,34 €

3). Establir, com a data límit per al pagament de les quotes de liquidació aprovades, el dia
15 de març de 2011, a excepció de la Diputació de Barcelona, que ja ha efectuat el
pagament de la quantitat de 27.819,36 € (vint-i-set mil vuit-cents dinou euros, trenta-sis
cèntims), per tal de cobrir els costos de liquidació i tancament del Consorci, en el
benentès que la diferència entre la quantitat que li pertoca i la satisfeta efectivament li
serà retornada.
4). Denunciar de forma expressa els convenis i contractes subscrits pel Consorci de
Turisme Paisatges del Ter, i en particular:
1.

2.

Aprovar la cessació de l’encomanda de gestió realitzada a favor de la Diputació
de Barcelona per a la gestió informatitzada de nòmines del personal del Consorci
de Turisme Paisatges del Ter (funcionari i laboral) i activitats complementàries o
derivades, i que va ser aprovada en sessió del Consell General de data 25 d’abril
de 2007, fixant com a data d’efectes de la cessació el dia 28 de febrer de 2011, un
cop s’hagi fet efectiva l’extinció de les relacions laborals del personal al servei del
Consorci, d’acord amb les resolucions de presidència de data 21 de febrer de
2011.
Deixar sense efecte els següents convenis entre Diputació de Barcelona i el
Consorci de Turisme Paisatges del Ter:
− Conveni amb Diputació de Barcelona, signat l’any 2002 per a la senyalització
dels següents senders:
 Sender Vora Ter- GR
 17 Senders complementaris o variants entre Bellmunt i Roda de Ter:
drecera Roda de Ter- Manlleu; ruta BTT Manlleu; sender del Pont de la
Gleva a Torelló (Rocaprevera); sender d’enllaç de Gallifa a Sant Hipòlit de
Voltregà (per unir-se al PR-C48); sender de Rocaprevera, entre el pont de
la Coromina, Rocaprevera i el pont de Conanglell; sender de Torelló
(Rocaprevera a Sant Pere de Torelló); sender de Comadebó, entre
Borgonyà i el canal de Vila-seca; sender de Bajalou. Entre Sant Quirze
Besora i el molí de l’Espona; sender de Sant Quirze Besora a Montesquiu;
ronda de Montesquiu; tram del GR 3 entre els Munts i Milà; PR-C- 45 de
Torelló a Bellmunt; PR-C 47 del Ges, entre Torelló i Vidrà; sender de
Saderra; sender d’Orís; sender del Sorreigs; i sender de l’Esquerda (Roda
de Ter)
 4 Senders del Bisaura i dues variants: sender de Sora-Puig Coronador,
Sant Martí de Vinyoles (sender circular); sender de Sant Moí o del Parc
Comarcal de Montesquiu (sender circular); sender de Vidrà (sender
circular); sender de Siuret (Ciuret, Santa Margarida de Cabagés, Sant
Jaume); sender dels Tres Castells. Castell de Montesquiu, Castell de
Besora, Castell de Milany; variant de Santa Maria de Besora – coll de
Bosquetell.
− Conveni amb Diputació de Barcelona per a la senyalització vertical de
l’Arboretum de Vidrà. Signat l’any 2005.
− Conveni amb Diputació de Barcelona i l’ajuntament d’Oris, signat l’any 2005
per a la senyalització dels recursos i senders següents: PR-C 54: Sender
d’Orís; connexió amb el GR-210; connexió amb el GR-3; castell; pont romànic;
balmes de Serinyà; i font de les Donzelles.
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S’estableix que les possibles responsabilitats derivades dels elements afectats seran
assumides per cada un dels municipis on estan ubicats.
3. Sol·licitar la baixa del Consorci en la plataforma eaCat, gestionada pel Consorci
Administració Oberta de Catalunya, amb data d’efectes 31 de març de 2011.
5). Determinar que l’arxiu del Consorci serà traslladat i custodiat per l’ajuntament de
Torelló, el qual facilitarà la seva consulta a totes les entitats que han format part del
Consorci.
6). Fixar la data d’efectes de la dissolució el 31 de març d’enguany.
7). Facultar la Presidència i la Vicepresidència del Consorci de Turisme Paisatges del Ter
d’Osona, indistintament, per dictar les disposicions complementàries i oportunes per a la
deguda efectivitat dels acords de dissolució adoptats en el Consell General de 2 de març.
8). Sol·licitar la cancel·lació de la inscripció del Consorci en els Registres públics
corresponents i, en particular, en el Registre d’Entitats Locals de Catalunya.
SEGON. Acceptar la cessió gratuïta a l‘ajuntament, d’acord amb l’apartat 4) del Primer
Acord i l’inventari de béns que consta com a annex, els Punts d’Informació Multimèdia
(PIM’s Multimèdia), les àrees de descans, els Punts d’Informació Estàtica, i les
senyalitzacions verticals de camins ubicats en territori municipal.
TERCER. Sotmetre aquests acords d’aprovació inicial de dissolució, un cop hagin estat
adoptats per tots els ens consorciats, a informació pública pel termini de trenta dies hàbils
mitjançant anuncis en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya i el tauler d’anuncis de la Corporació.
QUART. Transcorregut el període d’informació pública sense haver-se presentat
al·legacions, l’acord de dissolució s’entendrà definitivament aprovat.
CINQUÈ. Publicar la dissolució definitiva del Consorci en el Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en els mateixos termes
que consten al punt setè d’aquests acords.
SISÈ.-AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa per import de 4.359,40 € a favor del
Consorci Turisme Paisatges del Ter per les despeses de la liquidació del Consorci amb
càrrec a l’operació núm. 2201100495 de la partida 202 942 4670000 del pressupost de
despeses vigent.
SETÈ. Facultar l’alcalde de la corporació tan àmpliament com en dret sigui necessari per
al més eficaç desenvolupament d’aquest acord, inclusiu per a la signatura de tots els
documents que calguin.
VUITÈ. Comunicar els anteriors acords al Consorci de Turisme Paisatges del Ter
d’Osona i a la Diputació de Barcelona, tot encarregant a la Diputació de Barcelona el
tràmit d’informació pública i determinar, en conseqüència, que els anuncis relatius a la
dissolució tindran caràcter col·lectiu i substituiran, si així ho acorden, els que haurien de
publicar separadament cadascuna de les entitats consorciades.

INTERVENCIONS:
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SRA. MONTSE AYATS: Des d’Iniciativa Ciutadans del Ges no ens sembla gens bé la
dissolució del consorci paisatges del Ter. A nosaltres ens sembla que la promoció
turística de Torelló –nosaltres ens hem de preocupar de Torelló- no pot dependre de
subvencions, si no que ha de dependre de polítiques i ens sembla que en aquest
consorci, com en moltes altres qüestions, ha faltat una política clara i decidida. Ens
agradaria saber què ha previst fer l’equip de govern en matèria de promoció turística del
municipi. Diríem que poca cosa, perquè n fa gaire estona ha aprovat que els pocs diners
que quedaven per aquest tema els hem traspassat a la regidoria de seguretat ciutadana.
Per tant, nosaltres, en el benentès de totes les dificultats i amb el que ens pugueu
explicar sobre el fet que no som l’únic Ajuntament, que aquí hi ha molts ajuntaments que
han aprovat conjuntament, tot això ens sembla que no serveis; és a dir: Torelló en aquest
i en altres temes hauria d’haver exercit un lideratge i ens sembla que la promoció turística
del nostre municipi és necessària i que aquesta havia de ser una bona eina i, per tant, no
hi donarem suport.
SR. JORDI CASALS: A nosaltres, des d’Esquerra, el que constatem és el fracàs d’un
projecte i d’una línia estratègica, que qui havia de liderar –i en això segurament és
responsabilitat compartida- però Torelló que és el lloc i la part que ens afecta en aquest
ple, no ho ha assumit. Nosaltres, des del nostre grup, ja en alguna altra intervenció
havíem posat sobre la taula el fet d’aquest consorci i de l’estratègia en matèria turística
de Torelló, que segurament l’hauríem de lligar amb el que és la Vall del Ges, Orís i el
Bisaura, el consorci del qual nosaltres també en formem part i es va dir que no, que
funcionava, i es va lligar l’estratègia de Torelló en el marc d’aquest consorci de paisatges
del Ter. Constatem ja a final de mandat que tot plegat no ha sortit bé; ara ens veiem aquí
dissolent aquest consorci i per davant queda crear un projecte de turisme que doni
resposta a les nostres necessitats i allà on volem arribar i s’haurà de treballar per aquí.
En el fons, és correcta la interpretació que ha fet la regidoria d’iniciativa en el fet de
traspassar els recursos econòmics sobrants d’aquest consorci i criticar que puguin anar a
un altre lloc que no sigui el de la promoció del municipi i el turisme; la qüestió, per això, és
que amb el pressupost i el que estem treballant no hi ha cap projecte on poder destinar
aquests recursos i per això, segurament, s’han mogut a una altra partida.
Bé; tenim un repte al davant; això no ha sortit bé i esperem que surti bé.
I encara una reflexió més enllà del consorci de turisme: ens hauria de servir com a toc
d’atenció per tot el que treballem mancomunadament i consorciadament en el marc del
territori d’Osona i això va per tot el territori de la nostra comarca, les ciutats i els pobles, i
és que sovint no es treballa del tot bé quan treballem amb aquesta filosofia i això ens ho
hauríem de replantejar en uns moments en què la col·laboració és més important que
mai, ni que sigui pels recursos econòmics, i aquesta setmana que s’ha signat el tret de
sortida d’Osona impuls, que és un tema de promoció econòmica, que és un dels punts
clau dels propers temps, esperem que sigui més reeixit que el que avui dissolem i no ens
trobem d’aquí a un temps dissolent una altra estratègia que no ha sortit bé.

SR. MANEL ROMANS: A nosaltres també ens ha sabut molt greu haver de tancar el
consorci; la veritat és que com molt bé heu dit, la decisió no és només nostra, si no de
tots els pobles que estàvem al consorci i que vàrem veure que, si que estic d’acord en
què no només hem de viure de subvencions, però que si la Diputació ens retirava els
48.000 euros i ens els reduïa a la meitat, no es podia aguantar el consorci.
En quant a la promoció turística, jo si que crec que hem de fer promoció turística; encara
hem de decidir com; com molt bé has dit el millor seria a través del consorci de la Vall del
Ges, Orís i el Bisaura, que és un marc on potser seria més natural que amb els pobles
del Voltreganès, Manlleu i Roda que fins ara hi teníem el consorci paisatges del Ter, el
que passa és que és una cosa que s’ha de decidir; també podem fer-ho a través d’Osona
turisme, que també ens han ofert la possibilitat i, per tant, serà una cosa que properament
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haurem de decidir. També hem de dir que falten dos mesos per acabar la legislatura i ens
sembla que és una cosa que de moment podem esperar. Si que hem entomat des de la
regidoria de comerç amb la seva tècnica tots els temes que hi havia de turisme per tal
que aquests dos mesos que falten no quedin desatesos i mirarem, d’aquí a dos mesos, a
veure què fem.
També hem de dir que potser hi ha hagut una mica de fracàs, no en quant a les
polítiques que es varen portar i en la feina de les tècniques, de la Núria Serrallonga i de la
Laura Martínez; considero que ara es començaven a treure els profits del treball que
havien fet elles aquests últims anys amb la creació de paquets turístics, entre altres
coses, però no hi ha hagut temps d’acabar-ho de fer i haurem d’esperar a veure si podem
fer alguna cosa i també anava a dir que una mica allà on hem fracassat una mica ha
estat que no hem sabut implicar prou l’empresa privada dins de tots els programes que
havíem fet. La veritat és que ho hem intentat, però el que passa és que el sector privat
semblava que tota l’aportació econòmica que es feia en promoció turística al territori
havia de recaure sobre els ajuntaments i nosaltres creiem que en principi, els
ajuntaments hem de liderar i hem de recolzar tot el que es faci, però no hem d’assumir
només els ajuntaments la part econòmica de la promoció turística, ja que ells també eren
beneficiats. Per tant, aquí si que no hi ha hagut manera de poder, en els programes que
hem engegat, poder vincular el sector privat en totes les accions que havíem fet. Per tant,
potser això serà una reflexió que haurem de fer de cara a quan engeguem el nou
programa turístic, bé sigui a través del consorci, sigui a través d’Osona turisme o a través
del que sigui la regidoria de turisme de l’Ajuntament i mirar a veure si podem implicar el
sector privat, ja que sense ells, per moltes coses que fem nosaltres, la veritat és que
sempre fracassarem si no tenim una implicació dels que realment són interessats, em
sembla que poca cosa hi podem fer.
SRA. MONTSE AYATS: Jo volia fer un comentari respecte a la intervenció del regidor:
em sembla una irresponsabilitat plantejar en termes, és a dir, encara hem de decidir com;
dir que nosaltres som a l’Ajuntament i si tanquem un organisme hem de saber com
resoldre-ho i no s’hi val a dir que falten dos mesos per a les eleccions; els projectes no
poden dependre de mandats. A mi em sembla que la implicació del sector privat és
fonamental, és evident! És una de les coses que s’havia de resoldre en poques de
bonança, és a dir, quan un consorci precisament un dels elements que té és que pot
implicar els sectors privats i s’havien de buscar recursos quan tocava i no ara que estem
en crisi i bé... des d’Iniciativa Ciutadans creiem que quan un organisme s’ha fet necessari
no s’elimina, perquè ja hi ha prou veus que li donen recolzament i, per tant, en molts dels
errors que s’han plantejat ja hi estem totalment d’acord, però volen dir també una
determinada manera de fer política.
SR. MARC FONTSERÈ: Montse: és que se’m has avançat a la rèplica: des del PSC si
que tenim clar quin és el model que creiem que ha de regir a partir d’ara: el consorci de la
Vall del Ges ha començat a caminar en aquest sentit, fent-se amb la gestió del castell de
Montesquiu, un equipament de primer ordre i des del qual es poden emprendre accions
de dinamització turística de tot el territori –això per una banda- i, per altra banda, amb
Osona Impuls, que dilluns es va signar el protocol d’intencions i ja es va parlar i hi havia
el Sr. Vila, de la Diputació de Barcelona, que el turisme s’hauria d’integrar en aquesta
societat. Per tant, si que tenim clar quin és el camí a seguir.

VOTACIÓ:
Se sotmet la proposta a votació i s’aprova per majoria absoluta del nombre legal de
membres de la Corporació, atenent al resultat que s’especifica a continuació:
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•
•
•

Vots favorables: dels regidors i les regidores dels grups municipals del PSC-PM,
de CiU i d’ERC-AM
Vots desfavorables: 1, de la regidora del grup municipal d’ICV-CdG
Abstencions: 0

3.3.2 Constitució de la Fundació Privada "Fundació Estivill-Camps" i aprovació
inicial dels seus estatuts.
1.El Senyor Ramon Estivill Pons, que havia estat atès pels serveis socials de
l’Ajuntament de Torelló, va morir el dia 3 de juny de dos mil deu sense descendència.
Que en el testament efectuat va manifestar la voluntat que es constituís una Fundació
com hereva universal dels seus béns sota la denominació de “Fundació Estivill-Camps”.
Així mateix, va disposa que la Fundació havia de tenir per finalitat l’impuls, assistència,
desenvolupament i/o compliment dels serveis socials en el municipi de Torelló d’acord a
la Llei 12/2007, de 11 d’octubre, de Serveis Socials.
2.- Vist l’informe de Secretaria que consta a l’expedient.
FONAMENTS DE DRET:
PRIMER.- La constitució i regulació de les Fundacions Privades es troba regulada en la
Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les
persones jurídiques. L’article 331-4 preveu que poden constituir fundacions les persones
físiques i les persones jurídiques, privades i públiques.
SEGON.- L’òrgan competent per acordar constituir les Fundacions és el plenari
municipal, d’acord a les previsions de l’article 22.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local, en concordança amb l’article 52 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. Per l’adopció de l’acord cal la majoria absoluta del nombre legal
de membres de la Corporació, d’acord a les previsions de l’article 47 de la Llei 7/1985, de
2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.

Per tot això, atès el dictamen favorable de la Comissió informativa d’Economia i Hisenda,
Règim Interior i Seguretat, el ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels seus membres,
acorda:
Primer.- Aprovar la constitució de la Fundació Estivill-Camps per tal d’acceptar
l’herència del Sr. Ramon Estivill Pons i destinar la fundació a l’acompliment dels serveis
socials del municipi de Torelló, d’acord a les competències de la Llei 12/2007, d’11
d’octubre, de Serveis Socials.
Segon.- Aprovar inicialment els Estatuts que hauran de regir la Fundació, d’acord a la
proposta que consta a l’expedient.
Tercer.- Exposar al públic durant 20 dies a través d’edictes que s’inseriran al BOP i al
tauler d’edictes de l’ajuntament el present acord per tal que qualsevol persona presenti
les al·legacions i reclamacions que consideri pertinents. En cas que no es presentin
al.legacions en el termini d’exposició pública l’acord esdevindrà definitiu sense necessitat
d’adoptar un nou acord pel plenari municipal.
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Quart.- Facultar a l’alcalde-president de l’ajuntament de Torelló per signar qualsevol
document que sigui necessària per l’execució del present acord.
INTERVENCIONS:
SRA. MONTSE AYATS: Vull fer una precisió: ens han passat els estatuts aquest matí i,
per tant, hem tingut un temps relatiu per mirar-los. Hi ha dues qüestions que ens semblen
importants: en els càrrecs que es plantegen en aquesta Fundació, agrairíem que tots
tinguin la versió masculina i femenina, és a dir, l’alcalde pot ser també un dia una
alcaldessa –esperem-ho que sigui així!- i, per tant, entenem que en els càrrecs que es
plantegen, hi són en tant de càrrecs que algun dia els pot ocupar una dona i un altre dia,
un home i que agrairíem que es contemplés així, perquè en alguns casos bé que es
contempla.
Una altra qüestió és que es parla d’una persona concreta, amb noms i cognoms; es
tracta d’una treballadora de l’Ajuntament, una treballadora social i es parla que en cas
que plegui, com se substituiria? Com que no hem tingut l’oportunitat de parlar-ne abans,
no sabem si aquesta era una demanda explícita de la persona que ha demanat fer la
Fundació, per tal que sigui aquesta persona i per això hi és, o hi és en tant que càrrec;
demano que s’aclareixi una mica, perquè costa entendre que hi hagi nom i cognoms.
I ens hauria agradat que en aquesta Fundació, que d’alguna manera és una família que
planteja un seguit d’actuacions, que planteja la constitució d’una Fundació per fer un
seguit d’activitats, que s’hagués tingut en compte, no haurà estat malament tenir en
compte algun representant dels partits a l’oposició, siguin quins siguin; a mi em sembla
que això seria important que en altres moments es tingués en compte; en aquesta ocasió
no s’ha contemplat i, en tot cas, no farà pas que no hi votem a favor, però si que penso
que és important.
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SR. JORDI CASALS: Nosaltres, després del que s’ha pogut comentar en alguna
comissió i de llegir avui la proposta d’estatuts, si que voldríem fer algun comentari i és
sobre la filosofia d’aquesta fundació. Nosaltres veiem que això pot ser una oportunitat,
sempre i quan tingui un recorregut més enllà del que és l’estructura de l’Ajuntament; és a
dir, més que seguir el model que pugui tenir el patronat de ràdio ona, o del teatre,
hauríem d’anar més aviat cap al model de la Fundació del cinema de muntanya o de Cals
avis; és a dir: que tingui una dinàmica pròpia, que l’Ajuntament hi tingui el seu rol, però
que tingui aquesta dinàmica pròpia que sigui expansiva, que tingui voluntat també de
poder créixer i que tingui el seu recorregut i això creiem que s’hauria d’haver plasmat en
els membres del patronat de la Fundació. S’ha parlat que hi haguessin representants
d’altres grups polítics; jo no sé si això hauria de ser prioritari o no, però si que segurament
l’obertura a l’àmbit més social, de la societat civil, bé siguin entitats o persones de
reconeguda vàlua, hi podrien ser.
Bàsicament per mirar quin és el model de fundació que hauria de ser, que vagi molt més
enllà de l’Ajuntament i que tingui la seva dinàmica i el seu recorregut propi.

SR. MIQUEL FRANCH: He de dir un seguit de qüestions en referència a l’aprovació
d’aquesta Fundació.
En primer lloc, penso que és un fet inèdit; penso que l’Ajuntament de Torelló el que fa
avui és constituir una Fundació amb un objectiu molt clar, que no fixa l’Ajuntament, si no
que ho diu la persona que, en les seves últimes voluntats, pren la decisió. Aquesta
Fundació es constitueix gràcies a la donació que ha fet un senyor, que es diu Ramon
Estivill Pons. Aquest senyor va morir l’any passat, vidu de la senyora Narcisa Camps, que
va disposar en el seu testament que amb el seu patrimoni es constituís una fundació que
tingués per objectiu l’impuls, l’assistència i el desenvolupament dels serveis socials del

municipi. L’Esposa de Ramon Estivill Pons era resident a Torelló i durant els seus últims
anys va rebre assistència de les professionals dels serveis socials municipals. Després
d’enviudar i per motius de salut, també el senyor Ramon Estivill va rebre assistència per
part de professionals dels serveis socials d’aquest Ajuntament fins que va ingressar en un
hospital de la comarca. Poc abans de morir, va encarregar-me personalment a mi, va fer
que em cridessin, que constituís la fundació Estivill Camps, que porta el seu primer
cognom i el primer de la seva esposa. Aquests senyors, vivien al barri de Montserrat de
Torelló, concretament al carrer dels Munts, des de feia molts anys i al morir el senyor
Estivill va manifestar que es declarava aquesta institució, la fundació hereva universal de
tot el seu testament. En les seves últimes voluntats, va disposar que la fundació havia
d’estar domiciliada a Torelló, concretament al centre d’acció social i comunitària La
Carrera, que és la futura seu del departament de serveis socials de l’Ajuntament, i que el
patronat havia d’estar format per cinc membres; això és el que va decidir aquest senyor,
el Sr. Estivill, tres dels quals havien de ser forçosament l’alcalde o alcaldessa, el
coordinador o coordinadora dels serveis socials del municipi i una treballadora social;
aquesta treballadora social és la persona que va prestar els seus serveis professionals
tant al senyor Estivill com a la seva espona i es va establir una gran relació de confiança.
A partir d’aquesta constitució caldrà anar a notari i els cinc membres que formaran part
del patronat d’aquesta fundació seran l’alcalde o alcaldessa del municipi, el regidor o
regidora de benestar social del municipi, la treballadora social que ha nomenat aquest
senyor, amb noms i cognoms, i també el coordinador o coordinadora dels serveis socials
municipals i, el cinquè membre, es va estar valorant i ja que els objectius d’aquesta
fundació eren únicament i exclusiva les de desenvolupar i donar compliment a la
normativa sobre serveis socials aprovada pel Parlament de Catalunya l’any 2007, amb
qui està treballant l’Ajuntament de Torelló en molts projectes i programes, és amb càrites
Torelló i per això es va tenir contacte amb ells i es va acordar que el director o directora
d’aquesta institució formació part també del patronat d’aquesta fundació.
Per tant, jo el que voldria dir com a alcalde, en primer lloc és fer un reconeixement a
aquesta persona; jo vaig estar amb ell bastants setmanes abans que morís i puc
manifestar i dir públicament que la decisió presa per ell beneficia, tant a persones que
reben ajuda com ell al municipi, com a altres persones que puguin necessitar en el dia de
demà serveis i atencions acollits dins dels objectius de la llei de serveis socials de
Catalunya.
Per tant, jo voldria fer-li aquest agraïment públic i manifestar que jo, com a alcalde, i en
nom i representació dels ciutadans i ciutadanes de Torelló, li voldria donar les gràcies per
fer aquesta donació a l’Ajuntament de Torelló. No puc dir en què consisteix la donació, ho
sabrem quan ho inscrigui el notari i, a partir d’aquí, quan es nomenin les persones, la
fundació començarà a caminar i començarà a fixar uns objectius concrets de treball de
cara a persones que estiguin dins dels objectius de la nova llei de serveis socials de
Catalunya, aprovada l’any 2007. Per tant, reitero l’agraïment a aquesta persona i felicito
que tots els grups municipals donin suport a la constitució d’aquestaa fundació.

VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels membres de la Corporació.
3.3.3. Posposar la clàusula de reversió constituïda a favor de l'Ajuntament de
Torelló en relació a la finca núm. 11602 cedida a Fundació Privada Família i
Benestar Social per la construcció d'habitatges de protecció pública.:
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1.Per acord del plenari municipal en sessió celebrada en data de 24 de novembre
de 2008 es va acordar cedir gratuïtament a favor de la Fundació Privada Família i
Benestar Social, la parcel.la situada al carrer Mas Torras números 38,40,42,44,46 i 48
amb la següent descripció registral:
FINCA NÚM. 181
“URBANA: FINCA NÚMERO CENT VUITANTA-UN. Parcel·la de terreny, situada
al municipi de Torelló, al carrer Mas Torra números 38, 40, 42, 44, 46 i 48, de
forma rectangular aixamfranada; la superfície total de la finca és de mil dos cents
setanta-sis metres quadrats; CONFRONTA: al front, al nord, en línia de 49,80
metres aproximadament, amb el carrer Mas Torra, i nord-oest, en línia de 2,80
metres aproximadament, amb el xamfrà entre el carrer Mas Torra i el carrer
Puigcerdà; dreta, entrant, oest, en línia de 22,65 metres aproximadament, amb el
carrer Puigcerdà; fons, sud, en línia de 51,80 metres aproximadament, amb la
finca número 182, descrita més endavant; esquerra, entrant, est, en línia de 7,00
metres aproximadament, amb la finca 219, descrita més endavant i destinada a
centre de transformació i en línia de 17,65 metres aproximadament, amb un
passeig de vianants que uneix perpendicularment el carrer Mas Torra i el carrer
Comte Borrell. La seva classificació urbanística és de sòl urbanitzable; i sobre la
finca descrita poden construir-se un total de mil vuit-cents noranta metres
quadrats de sostre. Aquesta parcel·la es reserva per a la construcció d’habitatges
de protecció pública. Correspon a aquesta finca un percentatge del dos enters
vuitanta-dues centèsimes per cent del total dels drets que s’adjudicaran en aquest
Projecte de reparcel·lació.”
L’esmentada finca és inscrita al Registre de la Propietat de Vic, al volum 2444,
llibre 328 de Torelló, foli 97, finca núm. 11602, i que figura inscrita a l’inventari
municipal que en aquests moments està en fase de confecció.
CÀRREGUES: segons el Registre, la finca té les següents càrregues:
1) Afecta al pagament del compte de liquidació pel repartiment dels costos
d’urbanització per un import de 162.777,99 euros, segons resulta de la
inscripció 1a.
2) Afecta, durant cinc anys, al pagament de la/es liquidació/ns que, en el seu
cas, es pugui/n practicar per l’Impost de Transmissions Patrimonials i
Actes Jurídics Documentats, segons nota de data catorze de maig de dos
mil vuit, al marge de la inscripció 1a de la finca número 11602.
Es va fer constar expressament que la parcel·la objecte de la cessió s’han de destinar
exclusivament a la construcció d’habitatges de protecció pública. A aquest efecte si les
parcel·les cedides no es destinen a la finalitat esmentada en el termini de cinc anys o
deixen de destinar-se a dita finalitat dins dels trenta anys següents, el bé objecte de
cessió revertirà automàticament de ple dret a favor d’aquest Ajuntament cedent, en els
termes que resulten de l’article 50 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova
el Reglament de Patrimoni de les Entitats Locals a Catalunya,
2.-La cessió referida es va formalitzar en escriptura pública en data de 10 de març davant
del Notari de Torelló Sr. José Manuel Sánchez Tapia amb número de Protocol 191/09.
3.La fundació Privada Família i Benestar Social ha iniciat els tràmits per la
construcció d’habitatges de protecció oficial a la finca detallada en l’antecedent primer i
ha iniciat els tràmits per la constitució d’una hipoteca per tal de poder executar les obres.
4.L’Entitat creditícia sol.licita que l’Ajuntament de Torelló aprovi posposar la
condició resolutòria del dret de reversió constituït a favor de l’Ajuntament en l’escriptura
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formalitzada en data de 10 de març de 2.009 davant el Notari de Torelló Sr. José
Manuel Sánchez Tapia amb núm. de Protocol 191/09 de la finca objecte d’hipoteca, a la
hipoteca que es formalitzi per garantir el finançament de les obres.
5.Atès que es considera adequat posposar la condició resolutòria als efectes de
possibilitar la constitució de la hipoteca per garantir el finançament que ha de permetre
executar les obres per la construcció d’habitatges de protecció oficial a la parcel.la cedida
per part de l’Ajuntament.
6.- Per acord del plenari municipal en sessió celebrada en data de 26 d’octubre de 2009
es va aprovar posposar la condició resolutòria del dret de reversió constituït a favor de
l’Ajuntament de Torelló en l’escriptura formalitzada en data de 10 de març de 2.009
davant el Notari de Torelló Sr. José Manuel Sánchez Tapia amb núm. de Protocol
191/09 en relació a la finca inscrita al Registre de Vic núm. 2 al Tom 2444, foli 97 i finca
11602, a la hipoteca que es formalitzi per garantir l’execució de les obres consistents en
habitatges de protecció oficial que s’executaran a la finca registral núm. 11602 cedida a
favor de la Fundació Privada Família i Benestar Social.
7.- En data de 18 de març de 2011 el Sr. Francesc Montagui Freixas, en representació
de la Fundació Família i Benestar Social, ha presentat escrit a l’Ajuntament de Torelló en
què demana que degut a què han d'esmenar i ampliar la hipoteca per l’execució de les
obres demanen un nou acord per mantenir

Per tot això, atès el dictamen favorable de la Comissió informativa d’Economia i Hisenda,
Règim Interior i Seguretat, el ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels seus membres,
acorda:
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PRIMER.- APROVAR posposar la condició resolutòria del dret de reversió constituït a
favor de l’Ajuntament de Torelló en l’escriptura formalitzada en data de 10 de març de
2.009 davant el Notari de Torelló Sr. José Manuel Sánchez Tapia amb núm. de Protocol
191/09 en relació a la finca inscrita al Registre de Vic núm. 2 al Tom 2444, foli 97 i finca
11602, a la modificació i ampliació de la hipoteca formalitzada per la Fundació privada
Fundació Família i Benestar Social amb l’Entitat Unnim per garantir l’execució de les
obres consistents en habitatges de protecció oficial que s’executen a la finca registral
núm. 11602 cedida a favor de la Fundació Privada Família i Benestar Social.
SEGON.- FACULTAR l’Alcalde-President tan àmpliament com en dret fora menester per
la signatura de la documentació que sigui necessària per executar els presents acords.

VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels membres de la Corporació.
4. DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I URBANISME,
PROMOCIÓ ECONÒMICA, SOCIETAT DEL CONEIXEMENT I MEDI AMBIENT:
4.1. URBANISME
4.1.1 Aprovació provisional del pla especial urbanístic del catàleg de masies i
cases rurals de Torelló

RELACIÓ DE FETS
1. En data 22 de juny de 2010, per resolució de l’alcaldia, es va aprovar inicialment el
Pla especial urbanístic del Catàleg de masies i cases rurals de Torelló, redactat pels
serveis tècnics municipals, juntament amb la col·laboració de l’historiador Gerard
Verdaguer Reig.
2. L’acord d’aprovació inicial del Pla especial, 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 16/07/2010, al diari El Periódico del dia 07/07/2010, al tauler
municipal i el web, pel període establert entre el 08/07/2010 i el 17/08/2010, ambdós
inclosos.
3. En data 8 de juliol de 2010, es varen sol·licitar els preceptius informes a la Direcció
General de Turisme, al Departament de Medi Ambient i Habitatge – Serveis
Territorials, al Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural, i a l’Agència
Catalana de l’Aigua, que encara no l’ha emès.
4. En data 16 de juliol de 2010, registre d’entrada núm. 5076, es va rebre informe de la
Direcció General de Turisme.
5. En data 22 de novembre de 2010, registre d’entrada núm. 7699, es va rebre informe
del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural.
6. En data 17 de febrer de 2011, registre d’entrada núm. 853, es va rebre informe del
Departament de territori i Sostenibilitat.
7. En data 8 de setembre de 2010, registre d’entrada núm. 2010/6039, durant el termini
d’exposició pública, s’ha presentat una sol·licitud a nom de RAMON AUSIÓ
SANGLAS.
8. Vist l’informe emès per l’arquitecte municipal en data 14 de març de 2011
en el que proposa l’acceptació de l’al·legació presentada per part del Sr. Ramon
Ausió Sanglas.
FONAMENTS DE DRET
PRIMER.- L’article 47 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei d’urbanisme, en concordança amb l’article 55 del Decret 305/2006,
de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, preveu que en sòl
no urbanitzable, amb els requisits fixats pels articles 50 i 51 és permès de reconstruir i
rehabilitar les masies i cases rurals que calguin preservar i recuperar per raons
arquitectòniques, històriques i mediambientals, paisatgístiques o socials. Les masies i
les cases rurals han d’haver estat incloses pel planejament urbanístic en el catàleg a
què es refereix l’article 50.2, amb vista a destinar-les a habitatge familiar, a un
establiment hoteler amb exclusió de la modalitat d’hotel apartament, a un establiment de
turisme rural o a activitats d’educació en el lleure i de restauració.
SEGON.- L’article 50.2 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei d’urbanisme preveu que el planejament urbanístic general o especial
ha d’identificar en un catàleg específic les masies i cases rurals susceptibles de
reconstrucció o rehabilitació i justificar les raons que en determinen la preservació i la
recuperació, d’acord amb el que estableix l’article 47.3.
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TERCER.- La redacció del catàleg específic de masies i cases rurals s’ha de realitzar a
través de la redacció d’un Pla especial, d’acord a les previsions de l’article 68 i 69 del
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost.
QUART.- L’aprovació inicial del Pla especial és competència de l’Alcalde i l’aprovació
provisional correspon al plenari municipal per majoria simple. L’aprovació definitiva
correspon a la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central.
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 i per mitjans telemàtics
al web municipal.
Simultàniament al tràmit d’informació pública del pla s’ha de sol·licitar informe als
organismes afectats per raó de llur competència sectorial els quals l’han d’emetre en el
termini d’un mes llevat, que una disposició n’autoritzi un de més llarg.
D’acord amb l’article 83.3, de la Llei 30/1992, si l’informe no s’emet en el termini
assenyalat, i sens perjudici de la responsabilitat en què pugui concórrer el responsable de
la demora, es poden prosseguir les actuacions sigui quin sigui el caràcter de l’informe
sol·licitat.
En el cas que analitzem caldrà demanar informe a la Direcció General de Turisme, al
Departament de Medi Ambient i Habitatge- Serveis Territorials, al Departament
d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural – Direcció General de Desenvolupament Rural i a
l’Agència Catalana de l’Aigua.
No s’ha sol·licitat informe al Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació ja que en
data de 27 de març de 2008 va emetre informe favorable al Pla especial urbanístic del
catàleg de protecció del patrimoni històric, arquitectònic i paisatgístic de Torelló aprovat
per la Comissió Territorial d’urbanisme de la Catalunya Central en sessió de 4 de
novembre de 2008 i pendent de l’aprovació d’un text refós que introdueixi un seguit de
prescripcions. El Pla especial urbanístic del catàleg de masies i cases rurals de Torelló
no introdueix altres masies catalogades que les que consten catalogades en el Pla
Especial del patrimoni històric, arquitectònic i paisatgístic i, per aquest motiu, entenem
que no és necessari demanar nou informe pel Pla especial del Catàleg de les masies i
cases rurals.
Una vegada s’obtinguin els esmentats informes favorables i finalitzat el període
d’exposició pública, el Ple haurà de procedir a l’aprovació provisional i resolució d eles
al.legacions, si s’escau i trametre la documentació a la Comissió Territorial d’Urbanisme
de la Catalunya Central per tal que procedeixi a la seva aprovació definitiva.
CINQUÈ.- L’aprovació inicial dels instruments de planejament urbanístic obliga a
l’administració competent a suspendre la tramitació de plans urbanístics derivats
concrets, projectes de gestió urbanística i d’urbanització, com també de suspendre
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 la legislació sectorial, en els
àmbits que les noves determinacions comportin una modificació del règim urbanístic. Els
acords de suspensió s’han de publicar al butlletí oficial corresponent i s’ha de referir, en
qualsevol cas, a àmbits identificats gràficament.
SISÈ.- L’article 22.1 c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local en concordança amb l’article 53.1 s) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel
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qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i del règim local de Catalunya atorguen la
competència per efectuar les aprovacions provisionals del planejament derivat al plenari
municipal.
És per això que atès el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Territori i
Urbanisme i Promoció Econòmica, Societat del Coneixement i Medi Ambient el ple de
l’Ajuntament, per unanimitat dels seus membres, acorda:

Primer.- ESTIMAR la sol·licitud presentada per RAMON AUSIÓ SANGLAS, en el sentit
d’incorporar a la fitxa del catàleg de masies i cases rurals corresponent a la finca de
Puigdejoan, els usos de restauració i activitats esportives a l’aire lliure.
Segon.- APROVAR PROVISIONALMENT el projecte del Pla especial del Catàleg de
Masies i cases rurals de Torelló, que inclou les consideracions dels informes recaptats.
Tercer.- TRAMETRE en el termini de 10 dies, l’acord i còpia de l'expedient administratiu
complet, junt amb el projecte diligenciat per triplicat i en suport informàtic, a la Comissió
Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central, per tal que es procedeixi a la seva
aprovació definitiva.
Quart.- NOTIFICAR l’acord a les persones interessades.

VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels membres de la Corporació.
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4.2. PROMOCIÓ ECONÒMICA
4.2.1. Aprovar inicialment la modificació dels articles 3er, 9è apartat f), 10è i 21è
dels Estatuts del Consorci de la de la Vall del Ges, Orís i Bisaura
RELACIÓ DE FETS:
El Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura és un ens públic de caràcter associatiu
integrat pels ajuntaments de Montesquiu, Orís, Sant Pere de Torelló, Sant Quirze de
Besora, Sant Vicenç de Torelló, Santa Maria de Besora, Sora, Torelló i Vidrà, el Consell
Comarcal d’Osona, Agrària de Torelló, SCCL, Associació Empresaris de la Vall del Ges i
Bisaura, Associació Mediambiental Vall del Ges.Net, Comissions Obreres, Gremi
Provincial de Torners i Indústries Diverses de la Fusta, Grup de Defensa del Ter, Unió
General de Treballadors i Universitat de Vic.
Per acord de la Junta General en sessió ordinària de data 10 de novembre de 2010 es
va aprovar definitivament la constitució de la societat Ges Bisaura Empresa d’Inserció,
SL, empresa d’inserció sociolaboral, amb un capital social de 3.010 euros íntegrament
subscrit i alliberat pel Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura per a millorar
l’ocupabilitat del territori atès que el Consorci, d’acord amb el seu Pla de Futur, té com a
objectiu el desenvolupament econòmic sostenible, la millora de l’ocupabilitat i la
prevenció de les situacions de marginació i exclusió social. En la mateixa sessió es van
aprovar els Estatuts pels quals es regirà la societat esmentada.
Atès que el Registre administratiu d’empreses d’inserció sociolaboral de Catalunya,
depenent de la Generalitat de Catalunya ha exigit per la inscripció de Ges Bisaura

Empresa d’Inserció SL al registre d’empreses d’inserció que és necessari que l’entitat
promotora, el Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura, contempli en el seu objecte
social “la inserció social de persones especialment desafavorides”.
Atès que en la reunió d’alcaldes/esses i regidors/es del Consorci de la Vall del Ges, Orís i
Bisaura del dia 12 de febrer de 2011 es va decidir modificar l’article 10è dels Estatuts del
Consorci, per tal d’alternar la presidència i vicepresidència del Consorci entre
l’Ajuntament de Torelló i l’Ajuntament de Sant Quirze de Besora, amb la possibilitat de
renúncia del representant.
Vist que en data 23 de febrer de 2011 la Junta General del Consorci de la Vall del Ges,
Orís i Bisaura en sessió ordinària va acordar, per unanimitat, l’aprovació inicial de la
modificació dels seus estatuts, en el sentit de modificar els articles 3er, 9è apartat f), 10è i
21è i que en la part resolutòria del mateix acord s’instava a tots els membres de ple dret
del Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura perquè en el termini de temps més breu
possible aprovessin pels seus respectius òrgans de govern competents la modificació
dels estatuts.
A proposta del regidor de Promoció Econòmica es proposa a la Comissió Informativa de
Territori i Urbanisme i Promoció Econòmica, Societat del Coneixement i Medi Ambient,
l’adopció dels següents acords:
FONAMENTS DE DRET:
Vist l’article 322 del Decret 179/1995 de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals i l’article 30 dels Estatuts del Consorci de la
Vall del Ges, Orís i Bisaura

25
És per això que atès el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Territori i
Urbanisme i Promoció Econòmica, Societat del Coneixement i Medi Ambient, el ple de
l’Ajuntament, per unanimitat dels seus membres, acorda:
Primer.- Aprovar inicialment la modificació dels articles 3er, 9è apartat f), 10è i 21è dels
Estatuts del Consorci de la de la Vall del Ges, Orís i Bisaura, afectant les modificacions
en els següents aspectes:
“Article 3er
L’establiment d’aquest Consorci es basa en la conveniència de poder comptar amb una
institució permanent, sense esperit lucratiu, al servei de la societat i per a fomentar-ne el
seu desenvolupament.
Les finalitats generals del Consorci són:
Identificar i prioritzar, amb la participació dels agents socials i econòmics, els
principals reptes que caldrà afrontar en els propers anys i formular les línies estratègiques
que s’han d’emprendre.
Promoure un desenvolupament sostenible que contempli de forma integradora, a
més de la generació de riquesa, el benestar de les persones i la cohesió social, la
inserció social, la gestió durable dels recursos, la qualitat de l’entorn i les possibilitats de
desenvolupament de les generacions futures.
Promoure la cultura i la metodologia de la planificació estratègica com a
instrument de participació ciutadana en els processos de desenvolupament econòmic i
social.

La inserció social de persones especialment desafavorides, afavorint la integració
sociolaboral de persones en atur, situació o greu risc d’exclusió social, mitjançant
qualsevol activitat econòmica de prestació de serveis o producció de béns, en relació
amb les matèries següents:
- Serveis de gestió i treballs agroforestals
- Serveis de gestió i treballs educatius i/o turístics
- Serveis de jardineria pública
- Serveis de neteja viària
- Serveis generals de neteja
- Serveis de gestió de residus
- El comerç de productes de segona mà recuperats
- Serveis ambientals d’informació, i sensibilització
- Serveis energètics i d’eficiència energètica
- Serveis de construcció i bioconstrucció, rehabilitació i manteniment d’edificis i
infraestructures
- I qualsevulla altra activitat econòmica que tingui capacitat per a crear ocupació i ajudar a
la inclusió dels col·lectius esmentats
La tasca més important que desenvoluparà el Consorci és la implementació del Pla de
Futur de l’Agenda 21 aprovada per tots els ajuntaments consorciats. El Consorci
realitzarà les tasques de gestió, execució, seguiment i avaluació de les diferents
actuacions contingudes en el Pla de Futur.
En l’àmbit d’aquests objectius, el Consorci podrà crear i gestionar serveis, realitzar
inversions, adquirir i gestionar patrimoni i contractar personal propi.
El Consorci tindrà la consideració de mitjà propi i servei tècnic de tots els ajuntaments
que l’integren als efectes d’allò que estableixen els articles 4.1 n) i 24.6 de la Llei
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic per realitzar qualsevol de les
finalitats que integren el seu objecte social.”
“Article 9è
Són funcions de la Junta General.
9. f) El nomenament del President i Vicepresident del Consorci i el nomenament i
separació del Gerent i del Coordinador del Consorci.”
“Article 10è
1) La Presidència de la Junta General del Consorci l’exerciran, per períodes de dos anys,
els representants dels ajuntaments consorciats determinada de la següent manera:
a)
La Presidència i la Vicepresidència correspondrà, alternativament, al representant
de l’Ajuntament de Torelló i al representant de l’Ajuntament de Sant Quirze de Besora.
b)
El nomenament del President i Vicepresident del Consorci de la Vall del Ges, Orís
i Bisaura correspondrà a la Junta General.
c)
Si la Presidència i/o Vicepresidència renuncien al càrrec, la Junta General, per
majoria simple, nomenarà President i/o Vicepresident del Consorci de la Vall del Ges,
Orís i Bisaura entre la resta de representants dels ajuntaments consorciats.”
“Article 21è
La Junta General designarà un secretari que s’encarregarà d’aixecar les actes de les
seves reunions, decrets i resolucions, així com de lliurar les certificacions corresponents.
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La Junta General designarà també:
Un/a interventor/a que exercitarà les funcions de control i fiscalització de la gestió
econòmica-financera, pressupostària i de la comptabilitat del consorci.
Un tresorer que exercirà les funcions de tresoreria, recaptació i comptabilitat.
Els càrrecs de secretari/a i d’interventor/a seran exercits, coincidint amb la Presidència
respectiva de l’anualitat corresponent, pel secretari/a i per l’interventor/a - o funcionaris en
qui deleguin- dels ajuntaments consorciats.
El càrrec de tresorer podrà ser exercit per un membre de la Junta General, amb caràcter
gratuït.
Les funcions de secretari/a i d’interventor/a podran ésser exercits, de forma simultània pel
mateix funcionari/a.
En cas d’impossibilitat tècnica per part de l’ajuntament consorciat a qui correspongui per
assumir la secretaria i la intervenció, el consorci crearà la plaça de secretaria-intervenció
perquè aquestes funcions siguin assumides per personal propi del consorci.”
Segon.- Sotmetre a informació pública aquest acord per un termini de 30 dies hàbils
mitjançant anuncis al BOP i al DOGC i al tauler d’anuncis de l’ajuntament.
Tercer.- Delegar al Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura tan àmpliament com en
dret sigui necessari pel tràmit conjunt d’informació pública i per a tota la resta de tràmits
administratius necessaris fins a l’aprovació definitiva de la modificació dels estatuts.
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INTERVENCIONS:
SRA. MONTSE AYATS: a nosaltres ens sembla bé, evidentment que es modifiqui
l’objectiu del consorci per poder-hi encabir la clàusula que parla sobre la inserció social
de persones especialment desafavorides; el que passa és que ens sorprèn que això no
es faci fins avui, dia 28 de març, quan d’aquesta empresa no fa pas quatre dies que en
parlem! Fa molt temps i, per tant, el que ens agradaria saber és per què s’ha tardat tant a
resoldre aquest tema; és a dir, el fet que dins dels objectius del consorci s’hi inclogui la
inserció. A nosaltres ens sembla que sovint, el que passa, és que en aquest Ajuntament,
més que fer polítiques pensant en uns objectius i planificar, el que ens anem trobant ja ho
anem resolent. I, si no, no s’entén gaire que hores d’ara, avui, encara haguem d’aprovar
això que, insisteixo, nosaltres hi estem d’acord.
SR. MARC FONTSERÈ: No té res a veure, Montse, tot el que estàs dient d’aquest
Ajuntament; en primer lloc, aquest Ajuntament, en això, no hi té massa a veure, perquè
és l’assemblea del consorci la que ha decidit incoar l’expedient; per tant, seria “aquest
consorci” en tot cas, perquè ha fet això en aquest moment i no en un altre. I la raó, és,
perquè no només aprovem aquest punt, que aquest punt ja es va parlar amb la Direcció
General de la Generalitat –no recordo quina- que no era urgent, si no que quan es
modifiquessin els estatus ja es modificaria aquest punt i no era precís un tràmit exprés.
A l’última reunió de regidors i alcaldes del consorci, es va decidir que abans de les
eleccions del 22 de maig, per anar bé, haurien de quedar modificats un parell de temes
més, un, en concret, el de regular la delegació de la presidència a la vicepresidència i
també permetre que el consorci pugui contractar interventor i secretari, pugui, que tingui
la capacitat, en cas necessari, de fer-ho i això no estava previst als estatuts del consorci.

Aprofitant que es modifiquen estatuts, que és un tràmit complicat, perquè són 9
ajuntaments i un munt d’entitats privades que no tenen per què reunir-se cada mes, ni
molt menys, hem decidit que és el moment de modificar els estatuts i, per tant, afegir
aquest primer punt que tu deies que en aquest Ajuntament les coses es fan així i no té
res a veure, almenys en aquest cas.

SRA. MONTSE AYATS: Entenc l’explicació que se’ns dóna sobre la no urgència, segons
el que es diu. Però jo si que crec que aquest Ajuntament hi té a veure també en aquest
projecte! És a dir, en aquest ple, si repasséssim les intervencions, si que hi ha voluntat,
entenc jo, d’impulsar aquesta activitat i aquesta empresa; el consorci potser és
l’instrument, però entenc que si que hi ha implicació i, en tot cas, si no hi havia urgència,
perquè l’organisme corresponent no l’havia donat, això si que ho puc entendre.
SR. MARC FONTSERÈ: Montse: deixem-ho aquí: el tràmit administratiu no era urgent i
no ha aturat res que no s’hagués d’aturar. Això es va aprovar per assemblea del consorci,
per unanimitat dels nou ajuntaments i de totes les entitats. No sé què més puc dir.

VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels membres de la Corporació.

5. CONTROL DE L’ACCIÓ DE GOVERN:
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5.1 DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA
Es dóna compte dels Decrets de l’Alcaldia dictats des de l’ultima sessió plenària
Numero
2006/225

PIOC 3
2006/115
2009/348B
5/2011-I
OFICINA
D'HABITATGE

3/2011-I

82-2011
6/2011

Data
Concepte
Departament
11/03/2010 TARGETA D'APARCAMENT MR BENESTAR SOCIAL
15/03/2011 CANVI TITULARITAT NÍNXOL SECRETARIA
NÚM. 637 2A. EST
15/03/2011 SOL·LICITUD SALA ACTES
PROMOCIÓ
ECONÒMICA
15/03/2011 AJUT ECONÒMIC
BENESTAR SOCIAL
15/03/2011 AJUT ECONÒMIC
BENESTAR SOCIAL
15/03/2011 LEGITIMACIÓ COMUNICACIÓ ACTIVITATS
14/03/2011 INSCRIPCIÓ AL REGISTRE DE URBANISME
SOL·LICITANTS
D'HABITATGES
AMB
PROTECCIÓ OFICIAL
14/03/2011 LEGITIMACIÓ COMUNICACIÓ ACTIVITATS
PRÈVIA
12/03/2011 CONCESSIÓ NÍNXOL NÚM. SECRETARIA
2342 2A. PART NOVA
11/03/2011 LLICÈNCIA D'OBRES MENOR- URBANISME
MAS EL VILAR DE DALT
10/03/2011 APROVAR
EXPEDIENT INTERVENCIÓ

Numero

Data

Concepte
Departament
MODIFICACIÓ PRESSUPOST
NÚM.
6/2011,
PER
TRANSFERÈNCIES
DE
CRÈDITS
11-01-18
RUIZ- 10/03/2011 DECRET
DEIXAR
SENSE SECRETARIA
OSORTO
I
EFECTES BAIXA D'OFICI DEL
ALTRES
Sr.. ATANASIO RUIZ DIAZ DEL
C. VALLESPIR, 15B 4-1
144-2011
10/03/2011 LLICÈNCIA D'OBRA MENOR- URBANISME
MONTSENY, 3
10/11
10/03/2011 PROPOSTA SANCIÓ
POLICIA LOCAL
10.1/11
10/03/2011 ACORD INCOACIÓ
POLICIA LOCAL
11.1/11
10/03/2011 ACORD INCOACIÓ
POLICIA LOCAL
15/11
10/03/2011 DENEGAR
POLICIA LOCAL
16/11
10/03/2011 ANUL·LAR
POLICIA LOCAL
17/11
10/03/2011 ANUL·LAR
POLICIA LOCAL
19/11
10/03/2011 DENEGAR
POLICIA LOCAL
18/11
10/03/2011 ANUL·LAR
POLICIA LOCAL
39/2011 RH
10/03/2011 CONTRACTACIÓ M. TERESA RRHH
MAYORAL FALCÓ
1997/149
09/03/2011 TARGETA
PROVISIONAL BENESTAR SOCIAL
D'APARCAMENT MR
53/08-III
09/03/2011 REQUERIMENT DOC
ACTIVITATS
2010/250
09/03/2011 TARGETA D'APARCAMENT MR BENESTAR SOCIAL
11-03-09
09/03/2011 DECRET
INCOAR
BAIXA SECRETARIA
BOULAHDAJ
D'OFICI DEL PADRÓ MPAL.
D'HABITANTS Sr.. BOULAHDAJ
11-03-09 SMIT
09/03/2011 DECRET
INCOAR
BAIXA SECRETARIA
D'OFICI DELS Srs.. SMIT I
ASPRILLA
91/11
08/03/2011 DEVOLUCIÓ EXCÉS DE TAXA ACTIVITATS
VP-CARNAVAL
403-2011
08/03/2011 PRORROGA
LOMEN- URBANISME
Puigcerdà, 6
753-2010
08/03/2011 RENUNCIA DE L'OBRA PER URBANISME
TALA D'UN ARBRE
63-2011
08/03/2011 CADUCAR LA LLICENCIA EXP.: URBANISME
395-2005
2008/117
08/03/2011 SOL.LICITUD
D'AJUT BENESTAR SOCIAL
ECONÒMIC
2010/244
08/03/2011 SOL.LICITUD
D’AJUT BENESTAR SOCIAL
ECONÒMIC
772
08/03/2011 CENS
ANIMALS
DE BENESTAR SOCIAL
COMPANYIA
138-2011
08/03/2011 LLICÈNCIA D'OBRA MENOR- URBANISME
CONSOL, 10
OFICINA
08/03/2011 INSCRIPCIÓ AL REGISTRE DE URBANISME
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Numero
D'HABITATGE

Data

Concepte
Departament
SOL·LICITANTS
D'HABITATGES
AMB
PROTECCIÓ OFICIAL
OFICINA
08/03/2011 INSCRIPCIÓ AL REGISTRE DE URBANISME
D'HABITATGE
SOL·LICITANTS
D'HABITATGES
AMB
PROTECCIÓ OFICIAL
OFICINA
08/03/2011 INSCRIPCIÓ AL REGISTRE DE URBANISME
D'HABITATGE
SOL·LICITANTS
D'HABITATGES
AMB
PROTECCIÓ OFICIAL
2007/229
08/03/2011 NETEJA DE XOC A LA LLAR
BENESTAR SOCIAL
2009/310
08/03/2011 NETEJA DE XOC A LA LLAR
BENESTAR SOCIAL
2009/198
08/03/2011 NETEJA DE XOC A LA LLAR
BENESTAR SOCIAL
2008/24
08/03/2011 NETEJA DE XOC A LA LLAR
BENESTAR SOCIAL
2006/139
08/03/2011 NETEJA DE XOC A LA LLAR
BENESTAR SOCIAL
130-2011
07/03/2011 LLICÈNCIA D'OBRA MENOR- URBANISME
St. ROC, 55
38/2011-RRHH
07/03/2011 CONTRACTACIÓ
PLA RRHH
OCUPACIÓ BARRIS TÈCNICA
DINAMITZACIÓ
CENTRE
OBERT
07/03/2011 CANVI TITULARITAT NÍNXOL SECRETARIA
NÚM. 38 2A. EST
80-2011
07/03/2011 LLICÈNCIA D'OBRA MENOR- URBANISME
MAS LES VINYES, 32
CENTRE
ACCIÓ 07/03/2011 APROVAR LA CERTIFICACIÓ INTERVENCIÓ
SOCIAL
LA
NÚM. 8 OBRA "PROJECTE
CARRERA
BÀSIC I EXECUTIU DEL
CENTRE D'ACCIÓ SOCIAL I
COMUNITARI LA CARRERA"
04/03/2011 AMPLIACIÓ HORARIS BARS I ACTIVITATS
RESTAURANTS
PER
CARNAVAL
04/03/2011 RECTIFICAR
DECRET
S/. SECRETARIA
FINALITZACIÓ DE L’HORARI
DEL BALL DE CARNAVAL
26/2011 RH
04/03/2011 EXCEDÈNCIA
VOLUNTÀRIA RRHH
AUGUSTO HERRERO UÑA
04/03/2011 DESIGNA
ADVOCAT SECRETARIA
DILIGÈNCIES
PRÈVIES
573/2010-F
HORTS SOCIALS 04/03/2011 SEGONA AMPLIACIÓ TERMINI PROMOCIÓ
HORTS SOCIALS
ECONÒMICA
2010/94
04/03/2011 SOL·LICITUD
TRANSPORT BENESTAR SOCIAL
ADAPTAT
10-12-13
SOW- 03/03/2011 DECRET
RESOLUCIÓ SECRETARIA
KERBBAH
EXPEDIENT BAIXA D'OFICI
DELS Srs.. MAMADOU SOW I
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Numero

Data

Concepte
Departament
DOEGAR KERBBAH DE LA PL.
SANT FORTIÀ, 7 D 2-4
10-12-09
03/03/2011 DECRET
RESOLUCIÓ SECRETARIA
BOUSSALAMEXPEDIENT BAIXA D'OFICI
MANDA
DELS
Srs..
MOHAMED
BOUSSALAM,
MOHAMMADI
BOUSSALAM I SABAH MANDA
DEL C. DEL PONT, 9 3ER-2A.
10-11-24
EL 03/03/2011 DECRET
RESOLUCIÓ SECRETARIA
FANICHI
EXPEDIENT BAIXA D'OFICI
DEL Sr.. HICHAM EL FANICHI
DEL C. DELS PINS, 4 3ER-2A
6/2011
03/03/2011 INICI
EXPEDIENT INTERVENCIÓ
MODIFICACIÓ PRESSUPOST
NÚM.
6/2011,
PER
TRANSFERÈNCIES
DE
CRÈDITS
VARIS
03/03/2011 VP CARNAVAL 2011
ACTIVITATS
03/03/2011 DESIGNA
ADVOCATS SECRETARIA
PROCEDIMENT
ABREUJAT
16/2007
114/11
03/03/2011 DENEGAR OCUPACIÓ
VP ACTIVITATS
CARNAVAL
2005/37
03/03/2011 TARGETA D'APARCAMENT MR BENESTAR SOCIAL
03/03/2011 DECRET REVOCANT PODERS SECRETARIA
A UN LLETRAT. DILIGÈNCIES
PRÈVIES 573/2010 F
CIU
03/03/2011 SOL.LICITUD SALA D'ACTES PROMOCIÓ
ECONÒMICA
03/03/2011 AUTORITZAR LA DISTRIBUCIÓ SECRETARIA
DELS PROGRAMES DE LA
FESTA C. SANT JOSEP
03/2011
02/03/2011 ESCOLA Dr.. FORTIÀ SOLÀ, JOVENTUT
ATLETISME
02/03/2011 AUTORITZAR LA CELEBRACIÓ SECRETARIA
DELS ACTES DE CARNAVAL
ANY 2011
EXP. 126/11
02/03/2011 DENEGAR PLACA DE GUAL
URBANISME
02/2011
02/03/2011 AGRUPACIÓ SARDANISTA DE JOVENTUT
TORELLÓ
ART / RI / 009/11 02/03/2011 DANYS AL MOBILIARI URBÀ
RÈGIM INTERN
CURS
02/03/2011 RENUNCIA PART SUBVENCIÓ INTERVENCIÓ
OCUPACIONAL
PLA
FORMATIU
EXP.
EXP.
51537/ADGX/BA/L2
51537/ADGX/BA/L2
CURS
02/03/2011 RENUNCIA PART SUBVENCIÓ INTERVENCIÓ
OCUPACIONAL
PLA
FORMATIU
EXP.
EXP.
51537/SSCS/BA/L1
51537/SSCS/BA/L1
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Numero
2011/02

2001/69
1996/91
OFICINA
D'HABITATGE
OFICINA
D'HABITATGE
121/11
122/11

FEDER
793-2006
EXP. 104/11
108/11
20/2011
DIVERSOS
31/2011 RH

51/11
97-2011

28/2/2011 LIN
74-2011
2008/146
2008/146

Data
Concepte
Departament
01/03/2011 APROVACIÓ EXPEDIENT DE SECRETARIA
CONTRACTACIÓ, PLECS I
CONVOCATÒRIA
LICITACIÓ
OBRES CASA DE LA VILA
01/03/2011 AJUT ECONÒMIC
BENESTAR SOCIAL
01/03/2011 AJUT ECONÒMIC
BENESTAR SOCIAL
01/03/2011 INSCRIPCIÓ AL REGISTRE DE URBANISME
SOL·LICITANTS D'HABITATGE
AMB PROTECCIÓ OFICIAL
01/03/2011 INSCRIPCIÓ AL REGISTRE DE URBANISME
SOL·LICITANTS D'HABITATGE
AMB PROTECCIÓ OFICIAL
01/03/2011 DENEGAR
AMPLIACIÓ ACTIVITATS
D’HORARIS
01/03/2011 AUTORITZAR
AMPLIACIÓ ACTIVITATS
D’HORARI
01/03/2011 REVOCACIÓ
DE PODERS SECRETARIA
LLETRAT
PROCEDIMENT
ABREUJAT 16/2007
01/03/2011 DEIXAR
SENSE
EFECTE SECRETARIA
DECRET 19/11/10 CADUCITAT
CANVI TITULARITAT NÍNXOL
127 1A. OEST
01/03/2011 DECRET
ACCEPTACIÓ PROMOCIÓ
SUBVENCIÓ
ECONÒMICA
28/02/2011 CADUCITAT LLICENCIA
URBANISME
28/02/2011 CONCESSIÓ PLACA DE GUAL URBANISME
28/02/2011 DENEGAR VP CARNAVAL
ACTIVITATS
28/02/2011 IMPUTACIÓ
NÒMINES
A RRHH
SUBVENCIÓ UBASP
28/02/2011 PRÒRROGA REDUCCIÓ DE RRHH
JORNADA SÒNIA MARTÍNEZ
MIGUEL
28/02/2011 INDEMNITZACIÓ NÍNXOL NÚM. SECRETARIA
501 5A. EST
28/02/2011 VP CARNAVAL
ACTIVITATS
28/02/2011 LLICÈNCIA D'OBRA MENOR- URBANISME
PROGRES, 16-INSTAL·LACIÓ
APARELL ELEVADOR PER
DISCAPACITAT
28/02/2011 DECRET
INCOAR
BAIXA SECRETARIA
D'OFICI Sr.. LIN
28/02/2011 RENUNCIA A L'OBRA EXP.: URBANISME
103-2008-ROCAPREVERA, 10
28/02/2011 SOL·LICITUD
TRANSPORT BENESTAR SOCIAL
ADAPTAT
28/02/2011 SOL·LICITUD
TRANSPORT BENESTAR SOCIAL
ADAPTAT
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Numero
EXP. 675/2010

Data
Concepte
Departament
28/02/2011 PRORROGA
LLICÈNCIA URBANISME
D'OBRES C. SANT ANTONI, 9
17/2011 RH
28/02/2011 RECONEIXEMENT
RRHH
ANTIGUITAT ONA SADURNÍ 2
EXP. 2006/823
25/02/2011 DESISTIMENT
SOL·LICITUD URBANISME
LLICENCIA
D'OBRES
C.
CERDANYA, 52
25-02-11 BALLACH 25/02/2011 DECRET
INCOAR
BAIXA SECRETARIA
D'OFICI Sr.. BALLACH
EXP. 75/11
25/02/2011 CONCESSIÓ PLACA DE GUAL URBANISME
4/2011
25/02/2011 INICI
EXPEDIENT INTERVENCIÓ
MODIFICACIÓ PRESSUPOST
NÚM.
4/2011,
PER
TRANSFERÈNCIES
DE
CRÈDITS
5/2011
25/02/2011 INICI
EXPEDIENT INTERVENCIÓ
MODIFICACIÓ PRESSUPOST
NÚM.
5/2011,
PER
GENERACIÓ DE CRÈDITS PER
INGRESSOS NO TRIBUTARIS
49/11
24/02/2011 VP CARNAVAL
ACTIVITATS
24/02/2011 DESIGNA ADVOCATS JUDICI SECRETARIA
DE FALTES 36/2011 SECCIÓ S
2011/34
24/02/2011 SOL·LICITUD
TRANSPORT BENESTAR SOCIAL
ADAPTAT
2000/134
24/02/2011 SOL·LICITUD
TARGETA BENESTAR SOCIAL
D'APARCAMENT
PER
A
PERSONES AMB MOBILITAT
REDUÏDA
3/2011
24/02/2011 APROVAR EXPEDIENT DE INTERVENCIÓ
MODIFICACIÓ
DE
PRESSUPOST NÚM. 3/2011,
PER TRANSFERÈNCIES DE
CRÈDITS
57/11
24/02/2011 DENEGAR OCUPACIÓ
VP ACTIVITATS
CARNAVAL
11-02-23
23/02/2011 DECRET INCOAR EXPEDIENT SECRETARIA
GUTIERREZBAIXA D'OFICI ALS Srs..
LUCIO
GUTIERREZ I LUCIO DEL C.
CANIGÓ, 64 2ON-2A
11-02-23
23/02/2011 DECRET INCOAR EXPEDIENT SECRETARIA
MAGHFOURBAIXA D'OFICI ALS Srs..
MAHRUF
MAGHFOUR I MAHRUF DEL C.
SANT JOSEP, 53 1ER.
11-2-23 ASGHAR 23/02/2011 DECRET
INCOAR
BAIXA SECRETARIA
D'OFICI SR.ASGHAR
OFICINA
23/02/2011 INSCRIPCIÓ AL REGISTRE DE URBANISME
D'HABITATGE
SOL·LICITANTS D'HABITATGE
AMB PROTECCIÓ OFICIAL
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Numero
OFICINA
D'HABITATGE

Data
Concepte
Departament
23/02/2011 INSCRIPCIÓ AL REGISTRE DE URBANISME
SOL·LICITANTS D'HABITATGE
AMB PROTECCIÓ OFICIAL
AMA
23/02/2011 RENÚNCIA
PARCIAL PLA DE BARRIS
SUBVENCIÓ TREBALL ALS
BARRIS. EXP. BLB-68/10
2008/117
22/02/2011 AJUT ECONOMIC
BENESTAR SOCIAL
2005/148
22/02/2011 AJUT ECONOMIC
BENESTAR SOCIAL
2009/122
22/02/2011 AJUT ECONOMIC
BENESTAR SOCIAL
2002/102
22/02/2011 AJUT ECONOMIC
BENESTAR SOCIAL
1996/145
22/02/2011 AJUT ECONOMIC
BENESTAR SOCIAL
EXP. 785-2006
22/02/2011 DESISTIMENT
LLICÈNCIA URBANISME
D'OBRES C. Puig-roví, 31,
CANTONADA
C.
MONTESQUIU, 2
2010/053
22/02/2011 ADJUDICACIÓ
CONTRACTE SECRETARIA
DE
SERVEIS
DIRECCIÓ
FACULTATIVA OBRES PLAÇA
NOVA
25/2011 RRHH
22/02/2011 ACCEPTAR
RENÚNCIA RRHH
RELACIÓ LABORAL
24/2011 RRHH
22/02/2011 PERMÍS PER MATRIMONI
RRHH
2/2011 DIVERSOS 21/02/2011 NÒMINA.
APROVACIÓ
DE RRHH
GRATIFICACIONS I HORES
EXTRES
87-2011
21/02/2011 LLICÈNCIA D'OBRA MENOR- URBANISME
GIRONA, 12
3/2011 DIVERSOS 21/02/2011 NÒMINA.
ASSIGNACIÓ RRHH
COMPLEMENT
DE
PRODUCTIVITAT
ABSENTISME POLICIA LOCAL
1/2011 DIVERSOS 21/02/2011 NÒMINA.
APROVACIÓ RRHH
FACTORS DE L’ESPECÍFIC
222/2010 RH
21/02/2011 REDUCCIÓ JORNADA GEMMA RRHH
MARGARIT
EXP. 231-2010
21/02/2011 DENEGACIÓ
BONIFICACIÓ URBANISME
50%
IMPOST
LLICENCIA
D'OBRES C. CONGOST, 18
OFICINA
21/02/2011 INSCRIPCIÓ AL REGISTRE DE URBANISME
D'HABITATGE
SOL·LICITANTS D'HABITATGE
AMB PROTECCIÓ OFICIAL
21/02/2011 ACCEPTAR LA RENÚNCIA DE SECRETARIA
LA UTILITZACIÓ DELS HORTS
SOCIALS
9/11
21/02/2011 PROPOSTA SANCIÓ
POLICIA LOCAL
9.1/11
21/02/2011 ACORD INCOACIÓ
POLICIA LOCAL
13/11
21/02/2011 DENEGAR
POLICIA LOCAL
14/11
21/02/2011 DENEGAR
POLICIA LOCAL
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Numero
12/05-II,2
2010/053

Data
Concepte
Departament
21/02/2011 ESMENAR DECRET 12/12/10 ACTIVITATS
18/02/2011 ADJUDICACIÓ
CONTRACTE SECRETARIA
DE SERVEIS DE NETEJA A
EDIFICIS
I
SERVEIS
MUNICIPALS
18/02/2011 CANVI TITULARITAT NÍNXOL SECRETARIA
NÚM. 287 2A. OEST
PIOC
18/02/2011 SOL·LICITUD SALA ACTES
PROMOCIÓ
ECONÒMICA
EXP. 287-2009
18/02/2011 DESISTIMENT
LLICENCIA URBANISME
D'OBRES RONDA DEL PUIG,
46
18/02/2011 ARXIVAR
EXPEDIENT SECRETARIA
D'ORDRE
EXECUCIÓ
TERRENY C. Colomer,22
EXP. 688/2010
18/02/2011 DESISTIMENT
DEVOLUCIÓ URBANISME
AVAL LLICENCIA D'OBRES
CAL FEINER, 18-20
2007/128
18/02/2011 NETEJA DE XOC A LA LLAR
BENESTAR SOCIAL
2003/55
18/02/2011 NETEJA DE XOC A LA LLAR
BENESTAR SOCIAL
2006/128
18/02/2011 NETEJA DE XOC A LA LLAR
BENESTAR SOCIAL
2006/224
18/02/2011 NETEJA DE XOC A LA LLAR
BENESTAR SOCIAL
2009/169
18/02/2011 NETEJA DE XOC A LLAR
BENESTAR SOCIAL
2007/25
18/02/2011 NETEJA DE XOC A LA LLAR
BENESTAR SOCIAL
2008/225
18/02/2011 NETEJA DE XOC A LA LLAR
BENESTAR SOCIAL
2/2011-RH
18/02/2011 MODIFICAR
ASSIGNACIÓ RRHH
COMPLEMENT
PRODUCTIVITAT MERCÈ MAS
3/2011 RH
18/02/2011 MODIFICAR
ASSIGNACIÓ RRHH
COMPLEMENT
PRODUCTIVITAT JORDI VALLS
EXP. 355-2010
18/02/2011 DEVOLUCIÓ
IMPORT URBANISME
RESTANT LIQUIDACIÓ TAXA
LLICÈNCIA
DIVISIÓ
HORITZONTAL FINCA C. St..
ISIDRE, 5
EXPED. 14/2010- 17/02/2011 APROVAR
BASES
I RRHH
SELECCIÓ
CONVOCATÒRIA
RESPONSABLE INFORMACIÓ I
COMUNICACIÓ
P100300399
17/02/2011 DENEGAR
POLICIA LOCAL
P110345755
17/02/2011 DENEGAR
POLICIA LOCAL
P110341640
17/02/2011 DENEGAR
POLICIA LOCAL
P100255484
17/02/2011 DENEGAR
POLICIA LOCAL
P110345251
17/02/2011 DENEGAR
POLICIA LOCAL
P100332568
17/02/2011 ANUL·LAR
POLICIA LOCAL
P100317643
17/02/2011 ANUL·LAR
POLICIA LOCAL
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Numero
P100298828
100029710
P100275370
AD-8/2011
AD-7/2011
AD-93/2009.1

AD-104/2010.1

AD-114/2010.1

3/2011

83-2011
84-2011
2004/228
81/2011
1/2011

2/2011

ART / RI / 005/11
2001/207
2009/229
2010/187
13/2010SELECCIÓ
73/2010
DIVERSOS

Data
Concepte
Departament
17/02/2011 ANUL·LAR
POLICIA LOCAL
17/02/2011 ANUL·LAR
POLICIA LOCAL
17/02/2011 DENEGAR
POLICIA LOCAL
17/02/2011 AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ INTERVENCIÓ
DE DESPESES AD-8/2011
17/02/2011 AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ INTERVENCIÓ
DE DESPESES AD-7/2011
17/02/2011 BAIXA
AUTORITZACIÓ
I INTERVENCIÓ
DISPOSICIÓ DE DESPESES
AD-93/2009.1
17/02/2011 BAIXA
D'AUTORITZACIÓ
I INTERVENCIÓ
DISPOSICIÓ DE DESPESES
AD-104/2010.1
17/02/2011 BAIXA
AUTORITZACIÓ
I INTERVENCIÓ
DISPOSICIÓ DE DESPESES
AD-114/2010.1
17/02/2011 INICI
EXPEDIENT INTERVENCIÓ
MODIFICACIÓ PRESSUPOST
NÚM.
3/2011,
PER
TRANSFERÈNCIES
DE
CRÈDITS
17/02/2011 LLICENCIA OBRA MENOR-PL URBANISME
SARDANA, 6,1,2
17/02/2011 LLICENCIA D'OBRA MENOR- URBANISME
LLORIANA, 3
17/02/2011 TARGETA
D'APARCAMENT BENESTAR SOCIAL
PROVISIONAL
16/02/2011 LLICÈNCIA 1A OCUPACIÓ - URBANISME
LLAR D'INFANTS LA CABANYA
16/02/2011 INICI
EXPEDIENT INTERVENCIÓ
MODIFICACIÓ PRESSUPOST
NÚM.
1/2011,
PER
TRANSFERÈNCIES
DE
CRÈDITS
16/02/2011 INICI
EXPEDIENT INTERVENCIÓ
MODIFICACIÓ PRESSUPOST
NÚM.
2/2011,
PER
GENERACIÓ
D'INGRESSOS
NO TRIBUTARIS
15/02/2011 CONTRACTE D'EXPLOTACIÓ RÈGIM INTERN
DE MÀQUINES DE VENDING
15/02/2011 AJUT ECONOMIC
BENESTAR SOCIAL
15/02/2011 AJUT ECONOMIC
BENESTAR SOCIAL
15/02/2011 AJUT ECONOMIC
BENESTAR SOCIAL
14/02/2011 CONVOCATÒRIA I BASES RRHH
PLAÇA TÈCNIC/A DIVERSITAT
I CIUTADANIA
26/01/2011 MODIFICACIÓ
IMPUTACIÓ RRHH
NÒMINA JOAQUIM FREIXA A
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Numero
F/2011/17

130111

F/2011/2

F/2011/3

F/2011/4

F/2011/5

F/2011/6

F/2011/7

F/2011/8

P/2010/173
A/2010/29

A/2010/31

A/2010/32

F/2010/420

31/2010

31/2010

Data

Concepte
Departament
PROJECTE INICIA
20/01/2011 RECONEIXEMENT
I INTERVENCIÓ
LIQUIDACIÓ D'OBLIGACIONS
F/2011/17
13/01/2011 RECONEIXEMENT
I INTERVENCIÓ
LIQUIDACIÓ D'OBLIGACIONS
F/2011/1
13/01/2011 RECONEIXEMENT
I INTERVENCIÓ
LIQUIDACIÓ D'OBLIGACIONS
F/2011/2
13/01/2011 RECONEIXEMENT
I INTERVENCIÓ
LIQUIDACIÓ D'OBLIGACIONS
F/2011/3
13/01/2011 RECONEIXEMENT
I INTERVENCIÓ
LIQUIDACIÓ D'OBLIGACIONS
F/2011/4
13/01/2011 RECONEIXEMENT
I INTERVENCIÓ
LIQUIDACIÓ D'OBLIGACIONS
F/2011/5
13/01/2011 RECONEIXEMENT
I INTERVENCIÓ
LIQUIDACIÓ D'OBLIGACIONS
F/2011/6
13/01/2011 RECONEIXEMENT
I INTERVENCIÓ
LIQUIDACIÓ D'OBLIGACIONS
F/2011/7
13/01/2011 RECONEIXEMENT
I INTERVENCIÓ
LIQUIDACIÓ D'OBLIGACIONS
F/2011/8
30/12/2010 ORDRES
DE
PAGAMENT INTERVENCIÓ
P/2010/173
30/12/2010 BAIXA RECONEIXEMENT I INTERVENCIÓ
LIQUIDACIÓ D'OBLIGACIONS
A/2010/29
30/12/2010 BAIXA RECONEIXEMENT I INTERVENCIÓ
LIQUIDACIÓ D'OBLIGACIONS
A/2010/31
30/12/2010 BAIXA RECONEIXEMENT I INTERVENCIÓ
LIQUIDACIÓ D'OBLIGACIONS
A/2010/32
30/12/2010 RECONEIXEMENT
I INTERVENCIÓ
LIQUIDACIÓ D'OBLIGACIONS
F/2010/420
30/12/2010 INICI
EXPEDIENT INTERVENCIÓ
MODIFICACIÓ PRESSUPOST
EXP. NÚM. 31/2010, PER
TRANSFERÈNCIES
DE
CRÈDITS
30/12/2010 APROVAR EXPEDIENT DE INTERVENCIÓ
MODIFICACIÓ
DE
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Numero

F/2010/431
A/2010/34
A/2010/30
F/2010/424
F/2010/428
F/2010/429

F/2010/432

F/2010/434

F/2010/435

F/2010/436

F/2010/414
F/2010/427
F/2010/415
F/2010/408
F/2010/409
F/2010/410
F/2010/411
F/2010/412
F/2010/413
F/2010/422

Data

Concepte
Departament
PRESSUPOST NÚM. 31/2010,
PER TRANSFERÈNCIES DE
CRÈDITS
30/12/2010 RECONEIXEMENT
INTERVENCIÓ
D'OBLIGACIONS F/2010/431
30/12/2010 BAIXA
RECONEIXEMENT INTERVENCIÓ
D'OBLIGACIONS A/2010/34
30/12/2010 BAIXA
RECONEIXEMENT INTERVENCIÓ
D'OBLIGACIONS A/2010/30
27/12/2010 RECONEIXEMENT
INTERVENCIÓ
D'OBLIGACIONS F/2010/424
27/12/2010 RECONEIXEMENT
INTERVENCIÓ
D'OBLIGACIONS F/2010/428
27/12/2010 RECONEIXEMENT
I INTERVENCIÓ
LIQUIDACIÓ D'OBLIGACIONS
F/2010/429
27/12/2010 RECONEIXEMENT
I INTERVENCIÓ
LIQUIDACIÓ D'OBLIGACIONS
F/2010/432
27/12/2010 RECONEIXEMENT
I INTERVENCIÓ
LIQUIDACIÓ D'OBLIGACIONS
F/2010/434
27/12/2010 RECONEIXEMENT
I INTERVENCIÓ
LIQUIDACIÓ D'OBLIGACIONS
F/2010/435
27/12/2010 RECONEIXEMENT
I INTERVENCIÓ
LIQUIDACIÓ D'OBLIGACIONS
F/2010/436
21/12/2010 RECONEIXEMENT
INTERVENCIÓ
D'OBLIGACIONS F/2010/414
21/12/2010 RECONEIXEMENT
INTERVENCIÓ
D'OBLIGACIONS F/2010/427
15/12/2010 RECONEIXEMENT
INTERVENCIÓ
D'OBLIGACIONS F/2010/415
15/12/2010 RECONEIXEMENT
INTERVENCIÓ
D'OBLIGACIONS F/2010/408
15/12/2010 RECONEIXEMENT
INTERVENCIÓ
D'OBLIGACIONS F/2010/409
15/12/2010 RECONEIXEMENT
INTERVENCIÓ
D'OBLIGACIONS F/2010/410
15/12/2010 RECONEIXEMENT
INTERVENCIÓ
D'OBLIGACIONS F/2010/411
15/12/2010 RECONEIXEMENT
INTERVENCIÓ
D'OBLIGACIONS F/2010/412
15/12/2010 RECONEIXEMENT
INTERVENCIÓ
D'OBLIGACIONS F/2010/413
15/12/2010 RECONEIXEMENT
INTERVENCIÓ
D'OBLIGACIONS F/2010/422
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Numero
F/2010/423
F/2010/416
F/2010/417
F/2010/418
F/2010/419
F/2010/421
F/2010/405

F/2010/406

F/2010/401

F/2010/404

F/2010407
F/2010/400

F/2010/399
F/2010/393
F/2010/396
F/2010/397
F/2010/372
F/2010/389
F/2010/383
F/2010/394
F/2010/392
F/2010/388

Data
Concepte
Departament
15/12/2010 RECONEIXEMENT
INTERVENCIÓ
D'OBLIGACIONS F/2010/423
15/12/2010 RECONEIXEMENT
INTERVENCIÓ
D'OBLIGACIONS F/2010/416
15/12/2010 RECONEIXEMENT
INTERVENCIÓ
D'OBLIGACIONS F/2010/417
15/12/2010 RECONEIXEMENT
INTERVENCIÓ
D'OBLIGACIONS F/2010/418
15/12/2010 RECONEIXEMENT
INTERVENCIÓ
D'OBLIGACIONS F/2010/419
15/12/2010 RECONEIXEMENT
INTERVENCIÓ
D'OBLIGACIONS F/2010/421
13/12/2010 RECONEIXEMENT
I INTERVENCIÓ
LIQUIDACIÓ D'OBLIGACIONS
F/2010/405
10/12/2010 RECONEIXEMENT
I INTERVENCIÓ
LIQUIDACIÓ D'OBLIGACIONS
F/2010/406
10/12/2010 RECONEIXEMENT
I INTERVENCIÓ
LIQUIDACIÓ D'OBLIGACIONS
F/2010/401
10/12/2010 RECONEIXEMENT
I INTERVENCIÓ
LIQUIDACIÓ D'OBLIGACIONS
F/2010/404
10/12/2010 RECONEIXEMENT
INTERVENCIÓ
D'OBLIGACIONS F/2010/407
03/12/2010 RECONEIXEMENT
I INTERVENCIÓ
LIQUIDACIÓ D'OBLIGACIONS
F/2010/400
30/11/2010 RECONEIXEMENT
INTERVENCIÓ
D'OBLIGACIONS F/2010/399
25/11/2010 RECONEIXEMENT
INTERVENCIÓ
D'OBLIGACIONS F/2010/393
25/11/2010 RECONEIXEMENT
INTERVENCIÓ
D'OBLIGACIONS F/2010/396
25/11/2010 RECONEIXEMENT
INTERVENCIÓ
D'OBLIGACIONS F/2010/397
22/11/2010 RECONEIXEMENT
INTERVENCIÓ
D'OBLIGACIONS F/2010/372
22/11/2010 RECONEIXEMENT
INTERVENCIÓ
D'OBLIGACIONS F/2010/389
19/11/2010 RECONEIXEMENT
INTERVENCIÓ
D'OBLIGACIONS F/2010/383
19/11/2010 RECONEIXEMENT
INTERVENCIÓ
D'OBLIGACIONS F/2010/394
16/11/2010 RECONEIXEMENT
INTERVENCIÓ
D'OBLIGACIONS F/2010/392
15/11/2010 RECONEIXEMENT
INTERVENCIÓ
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Numero
F/2010/391
F/2010/390
F/2010/386
F/2010/387
F/2010/381
F/2010/385
F/2010/378
F/2010/380

Data

Concepte
D'OBLIGACIONS F/2010/388
12/11/2010 RECONEIXEMENT
D'OBLIGACIONS F/2010/391
11/11/2010 RECONEIXEMENT
D'OBLIGACIONS F/2010/390
09/11/2010 RECONEIXEMENT
D'OBLIGACIONS F/2010/386
09/11/2010 RECONEIXEMENT
D'OBLIGACIONS F/2010/387
04/11/2010 RECONEIXEMENT
D'OBLIGACIONS F/2010/381
04/11/2010 RECONEIXEMENT
D'OBLIGACIONS F/2010/385
04/11/2010 RECONEIXEMENT
D'OBLIGACIONS F/2010/378
25/10/2010 RECONEIXEMENT
D'OBLIGACIONS F/2010/3780

Departament
INTERVENCIÓ
INTERVENCIÓ
INTERVENCIÓ
INTERVENCIÓ
INTERVENCIÓ
INTERVENCIÓ
INTERVENCIÓ
INTERVENCIÓ

EL PLE DE L’AJUNTAMENT ES DÓNA PER ASSABENTAT DELS DECRETS QUE ES
RELACIONEN A LA TAULA QUE PRECEDEIX.
5.2 DONAR COMPTE DE LES ACTES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL:
• Sessió ordinària del dia 7 de març de 2011
• Sessió ordinària del dia 14 de març de 2011
• Sessió ordinària del dia 21 de març de 2011
5.3 DONAR COMPTE EXPRESSA DE DECRETS DE L’ALCALDIA
5.3.1.
Resolució del 30 de desembre de 2010.
Modificació de crèdits núm. 31/2010.
Consignació de despeses amb crèdits en baixa
Partida inicial

Nom

Consignació
inicial

Proposta
baixa

de Consignació
definitiva

101-3302120000

Manteniment
150,00 €
locals adm. gral.
cultura

3,39 €

146,61 €

101-3302200000

Material fungible 100,00 €
d’oficina
adm.
gral. cultura

17,96 €

82,04 €

101-3302200100

Premsa, revistes, 37,60 €
llibres.. adm. gral.
cultura

37,60 €

0,00 €

101-330-

Missatgeria adm. 150,00 €

38,99 €

111,01 €

40

2230000

gral. cultura

101-3302260300

Publicacions en 100,00 €
diaris
oficials
adm. gral. cultura

22,63 €

77,37 €

101-3322120000

Manteniment
750,00 €
locals biblioteca i
arxiu

0,69 €

749,31 €

101-3322130001

Manteniment
fotocopiadora
biblioteca i arxiu

200,00 €

3,46 €

196,54 €

101-3322130002

Manteniment
ascensors
biblioteca i arxiu

3.400,00 €

8,53 €

3.391,47 €

101-3322130003

Manteniment
calefacció
biblioteca i arxiu

1.200.00 €

60,03 €

1.139,97 €

101-3322150001

Manteniment
50,00 €
equips d’oficina
biblioteca i arxiu

50,00 €

0,00 €

101-3322200200

Material
50,00 €
informàtic
no
inventariable
biblioteca i arxiu

41,13 €

8,87 €

101-3322260900

Activitats
biblioteca i arxiu

46,40 €

4.953,60 €

101-3322270000

Servei
neteja 21.930,00 €
biblioteca i arxiu

194,40 €

21.735,60 €

101-3342270600

Premi Segimon 16.600,00 €
Serrallonga

146,00 €

16.454,00 €

101-3352120000

Manteniment
1.000,00 €
locals
arts
escèniques

26,90 €

973,10 €

101-3382020000

Lloguer naus pel 75,00 €
carrossaires

75,00 €

0,00 €

102-3402200000

Material fungible 1.309,58 €
d’oficina
adm.
gral. esports

142,97 €

1.166,61 €

102-3402220000

Comunicacions
360,00 €
telefòniques adm.
gral. esports

16,98 €

343,02 €

102-3402230000

Missatgeria adm. 39,63 €
gral. esports

39,63 €

0,00 €

102-3412219900

Material fungible 1.200,00 €
promoció
i
foment
de
l’esport

125,00 €

1.075,00 €

102-341-

Publicitat

86,93 €

290,32 €

5.000,00 €

i 377,25 €
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2260200

propaganda
promoció
foment
l’esport

i
de

102-3412260901

Bonificacions
23.000,00 €
tarifes
piscina
coberta mpal.

2.348,72 €

20.651,28 €

102-3412270601

Monitors gimnàs 2.651,98 €
pavelló d’esports

467,98 €

2.184,00 €

102-3422220000

Comunicacions
telefòniques
instal·lacions
esportives

3.769,14 €

1.459,13 €

2.310,01 €

102-3422279900

Manteniment
enllumenat
instal·lacions
esportives

729,22 €

179,01 €

550,21 €

106-2302200200

Material
480,00 €
informàtic
no
inventariable.
Benestar social

15,05 €

464,95 €

106-2302230000

Missatgeria
benestar social

80,00 €

0,00 €

106-2302240002

Assegurança
1.217,49 €
vehicles benestar
social

730,67 €

486,85 €

106-2312269900

Activitats
benestar social

361,28 €

6.723,97 €

108-3202200100

Premsa, revistes, 215,38 €
llibres,...
educació

23,04 €

192,34 €

108-3202210400

Vestuari personal 1.091,39 €
educació

103,40 €

987,99 €

108-3202230000

Missatgeria adm. 120,00 €
gral. educació

64,95 €

55,05 €

108-3202260200

Publicitat
i 1.586,06 €
propaganda adm.
gral. educació

111,12 €

1.474,94 €

108-3212020000

Lloguer
edifici 6.154,05 €
Llar
d’Infants
Blancaneus

30,64 €

6.123,41 €

108-3212130000

Manteniment
3.010,84 €
calefacció edificis
ensenyament
preescolar
i
primària

875,32 €

2.135,52 €

108-3212130001

Manteniment
maquinària

64,38 €

9,28 €

80,00 €

7.085,25 €

73,66 €
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ensenyament
preescolar
primària
108-3212240003

Assegurança
responsabilitat
civil
ensenyament
preescolar
primària

i
250,00 €

111,90 €

138,10 €

i

108-3212270000

Servei de neteja 139.414,27 €
ensenyament
preescolar
i
primària

85,08 €

139.329,19 €

108-3232269901

Pla
d’acció 7.705,00 €
educativa

1.553,29 €

6.151,71 €

108-3242120000

Manteniment
100,00 €
edifici
escola
d’arts plàstiques

100,00 €

0,00 €

206-3302312000

Locomoció
del 2.230,25 €
personal d’adm.
gral. de cultura

117,92 €

2.112,33 €

206-9202270600

Prevenció
de 12.423,69 €
riscos laborals i
vigilància de la
salut

18,00 €

12.405,69 €

208-3372240001

Assegurança
3.275,00 €
edificis. Joventut i
infància

49,66 €

3.225,34 €

208-3382140000

Manteniment
furgoneta
geganters

792,99 €

623,88 €

169,11 €

208-3422240001

Assegurança
instal·lacions
esportives

4.110,00 €

58,22 €

4.051,78 €

208-9202120000

Manteniment
edificis
municipals

7.500,00 €

100,00 €

7.400,00 €

208-9202130001

Manteniment
fotocopiadores

9.700,00 €

72,65 €

9.627,35 €

208-9202150000

Reparació
300,00 €
d’equips d’oficina

100,00 €

200,00 €

209-1322210200

Subministrament 7.674,89 €
gas
calefacció
locals
policia
local

1.410,00 €

6.264,89 €

209-1322240002

Assegurança
5.009,72
vehicles policia
local

135,00 €

4.874,72 €
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306-1612270800

Servei
de 3.306,18 €
recaptació taxa
drets
connexió
xarxa
aigua
potable

1.203,59 €

2.102,59 €

306-1622270002

Servei recollida 665.100,27 €
de deixalles

6.572,37 €

658.527,90 €

306-4592240002

Assegurança de 2.376,92 €
vehicles
infraestructures

60,46 €

2.316,46 €

Total baixes de crèdits: ...............................................
Consignació de despeses amb crèdits en alta
Partida inicial

Nom

101-3302020001

Lloguer
parroquial

101-3322210100

Consignació
inicial
casal 9.725,00 €

20.471,33 €

Proposta d’alta Consignació
definitiva
208,70 €

9.933,70 €

Cànon
aigua 240,00 €
biblioteca i arxiu

258,33 €

498,33 €

101-3322220000

Comunicacions
telefòniques
biblioteca i arxiu

2.231,94 €

327,46 €

2.559,40 €

102-3422210000

Subministrament
electricitat
instal·lacions
esportives

29.053,00 €

5.138,40 €

34.191,40 €

102-3422210100

Cànon
aigua 178,76 €
potable
instal·lacions
esportives

556,25 €

735,01 €

106-2302220000

Comunicacions
telefòniques
benestar social

1.071,61 €

328,25 €

1.399,86 €

106-2302220300

Comunicacions fax 1.531,90 €
benestar social

858,75 €

2.390,65 €

108-3202220000

Comunicacions
6.352,92 €
telefòniques adm.
gral. educació

309,29 €

6.662,21 €

108-3212210000

Subministrament
53.480,11 €
electricitat edificis
ensenyament
preescolar
i
primària

1.796,78 €

56.413,57 €

108-3242020000

Lloguer
edifici 9.636,00 €
Escola Mpal. d’arts
plàstiques

69,20 €

9.705,20 €

108-324-

Subministrament

659,18 €

3.716,18 €

3.057,00 €
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2210000

electricitat
Mpal.
plàstiques

Escola
d’arts

108-3242220000

Comunicacions
1.166,90 €
telefòniques
Escola Mpal. d’arts
plàstiques

163,87 €

1.330,77 €

108-3242270000

Servei
neteja 2.248,63 €
Escola Mpal. d’arts
plàstiques

124,80 €

2.373,43 €

206-9202269900

Assessoria laboral 12.375,52 €

18,00 €

12.393,52 €

208-9122220000

Comunicacions
telefòniques
càrrecs electes

272,65 €

522,65 €

209-1322220000

Comunicacions
7.399,36 €
telefòniques policia
local

1.410,00 €

8.809,36 €

209-1322220300

Comunicacions fax 623,12 €
policia local

135,00 €

758,12 €

306-1612210100

Arrendament
de 470.077,87 €
serveis
subministrament
aigua potable

7.620,74 €

477.698,61 €

306-1622210000

Subministrament
1.390,68 €
elèctric deixalleria
de la Vall del Ges

155,22 €

1.545,90 €

306-4592220000

Comunicacions
telefòniques
infraestructures

32,26 €

710,04 €

306-4592270000

Neteja
nau 1.355,40 €
infraestructures

28,20 €

1.383,60 €

250,00 €

677,78 €

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

20.471,33 €

EL PLE DE L’AJUNTAMENT ES DÓNA PER ASSABENTAT DEL DECRET QUE ES
TRANSCRIU MÉS AMUNT.

5.3.2
Resolució del 24 de febrer de 2011.
Modificació de crèdits núm. 3/2011.
Consignació de despeses amb crèdits en baixa
Partida inicial

Nom

Consignació
inicial

102-3412270600

Revisions
mèdiques

2.800,00 €

Proposta
baixa
300,00 €

de Consignació
definitiva
2.500,00 €
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esportives
102-3412270601

Monitors gimnàs 3.000,00 €
pavelló d’esports

715,25 €

2.284,75 €

204-3242219900

Altres material no 17.152,52 €
inventariable Casa
d’Oficis

1.500,00 €

15.652,52 €

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

2.515,25 €

Consignació de despeses amb crèdits en alta
Partida inicial

Nom

Consignació
inicial

Proposta d’alta Consignació
definitiva

102-3412260900

Activitats promoció 10.300,00 €
i foment de l’esport

1.015,25 €

11.315,25 €

204-3242260600

Activitats
d’Oficis

1.500,00 €

2.046,00 €

Casa 546,00 €

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

2.515,25 €

EL PLE DE L’AJUNTAMENT ES DÓNA PER ASSABENTAT DEL DECRET QUE ES
TRANSCRIU MÉS AMUNT.
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5.3.3.
Resolució del 10 de març de 2011.
Modificació de crèdits núm. 6/2011.
Consignació de despeses amb crèdits en baixa
Partida inicial

Nom

Consignació
inicial

108-3202220000

Comunicacions
8.000,00 €
telefòniques adm.
gral. educació

108-3246250000

Mobiliari i estris 16.200,00 €
serveis
complementaris
educació

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

Proposta
baixa

de Consignació
definitiva

8.000,00 €

234,27 €

0,00 €

15.965,73 €

8.234,27 €

Consignació de despeses amb crèdits en alta
Partida inicial

Nom

108-3212220000

Comunicacions
telefòniques

Consignació
inicial
0,00 €

Proposta d’alta Consignació
definitiva
8.000,00 €

8.000,00 €

ensenyament
preescolar
primària
108-3216220000

i

Obres
0,00 €
complementàries
Llar d’infants “La
Cabanya”

234,27 €

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

234,27 €

8.234,27 €

EL PLE DE L’AJUNTAMENT ES DÓNA PER ASSABENTAT DEL DECRET QUE ES
TRANSCRIU MÉS AMUNT.

5.3.4

Decret de data 1 de març de 2011

Primer.- CONTRACTAR la Sra.. M. Teresa Mayoral Falcó, pel procediment de màxima
urgència i a jornada completa, a partir del dia 14 de març de 2011 com a treballadora
social, adscrita al departament de benestar social i fins a l’alta de la llicència de maternitat
de la Sra.. Gemma Parés Baulenas. La Sra.. Mayoral percebrà la mateixa retribució
establerta a la Relació de Llocs de treball de l’Ajuntament de Torelló al lloc de treball de
treballadora social.
Segon.- ADSCRIURE a la Sra.. Mayoral a l’Àrea de Serveis a la Persona, departament
de benestar social.
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.
Cinquè.- NOTIFICAR aquesta resolució a la persona interessada, al Comitè d’Empresa,
a la coordinadora de benestar social, als departaments d’Intervenció i recursos humans.

EL PLE DE L’AJUNTAMENT ES DÓNA PER ASSABENTAT DEL DECRET QUE ES
TRANSCRIU MÉS AMUNT.
5.4 DONAR COMPTE DE LES NOTES DE REPARAMENT DE LA INTERVENCIÓ
MUNICIPAL
En compliment del que disposen els articles 215 i següents del text refós de la Llei
d’Hisendes Locals, es dóna compte al ple corporatiu, i de forma específica de la nota de
reparament 3-11, vista la relació de llocs de treball per a l’exercici 2011, aprovada pel Ple
de l’Ajuntament del dia 27 de desembre de 2010 i de la nota de reparament 4-11, 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/2011-35 de 25 de
febrer de 2011, en la que consten incloses les nòmines del personal d’aquesta
Corporació del mes de febrer de 2011.

EL PLE DE L’AJUNTAMENT ES DÓNA PER ASSABENTAT DE LES NOTES DE
REPARAMENT QUE ES TRANSCRIUEN MÉS AMUNT.
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6. MOCIONS I PROPOSTES D’URGÈNCIA:
Atesos els esdeveniments recents aquesta mateixa setmana, i de conformitat amb el que
es disposa a l’article 82.3 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats locals, a
proposta de l’alcaldia, el ple de l’ajuntament, per unanimitat dels membres de la
Corproació, acorda la inclusió per urgència de l’assumpte següent:

VOTACIÓ:
La urgència s’aprova per unanimitat dels membres de la Corporació.
6.1.- PROPOSTA DE NOMENAMENT REPRESENTANT MUNICIPAL AL CONSELL
DE PARTICIPACIÓ DE CALS AVIS-RESIDÈNCIA ROCAPREVERA
RELACIÓ DE FETS:
El passat dia 23 de març de 2011 vam rebre un escrit de Cals Avis Residència
Rocaprevera en el que se sol·licitava que nomenéssim la persona que ha de participar en
el consell de participació com a representat municipal
FONAMENTS DE DRET:
El Decret 202/2009, de 22 de desembre, dels òrgans de participació i coordinació del
Sistema català de serveis socials, concreta que en els centres on es presten serveis
d’atenció diürna i serveis substitutoris de la llar, ha d’existir un consell de participació de
centre com a òrgan de participació, amb la presència de l’Administració Local.

Per tot això, el ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels seus membres, acorda:
Aprovar el nomenament de la senyora M. Àngels Casals i Font, regidora de Benestar
Social, Salut Pública i Programa d’Igualtat, com a representant de l’administració local al
Consell de participació de Cals Avis-Residència Rocaprevera de Torelló.
Notificar a Cals Avis Residència Rocaprevera i a la Regidoria de Benestar Social el
present acord

INTERVENCIONS:
SR. JORDI CASALS: Només un aclariment: el consell de participació, és en l’espai de
treball?
SR. MIQUEL FRANCH: No, fins i tot els familiars han de nomenar un representant, els
residents un altre representant,... són unes noves normatives que ha tret el departament
de benestar i família i que totes les residències han de complir; és un procés iniciat ja fa,
aproximadament, un mes i mig.
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VOTACIÓ:
La proposta 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 de l’assumpte següent:

INTERVENCIONS:
SRA. MONTSE AYATS: A nosaltres ens agradaria que se’ns expliqui com un tema com
la modificació de l’ordenança de les llars d’infants ha de passar per urgència.
SRA. FLORA VILALTA: El passem per urgència, perquè al proper ple ja s’hauran fet les
portes obertes, i quan es fan les portes obertes una de les primeres coses que demanen
les famílies és saber l’import que hauran de pagar en cas que estiguin interessats en
rebre aquest servei i per això s’ha passat per urgència, per tal de poder-ho tenir ja
aprovat.
SRA. MONTSE AYATS: És evident que les famílies quan van a matricular els seus fills
volen saber quan hauran de pagar, però jo entenc que així forma part d’unes dinàmiques
i s’ha de passar per urgència, perquè no s’ha resolt en el temps que tocava, crec; el que
és segur és que s’ha de votar i, per tant, nosaltres hi donarem suport.

VOTACIÓ:
Se sotmet la urgència a votació i s’aprova per majoria absoluta del nombre legal de
membres de la Corporació, atenent al resultat que s’especifica a continuació:
•
•
•

Vots favorables: dels regidors i les regidores dels grups municipals del PSC-PM,
de CiU i d’ERC-AM
Vots desfavorables: 1, de la regidora del grup municipal d’ICV-CdG
Abstencions: 0

6.2.- MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL NÚM. 11, REGULADORA DE LA
TAXA PER A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE LLAR D'INFANTS
RELACIÓ DE FETS
1. La regidora d’educació de l’Ajuntament, Sra. Flora Vilalta i Sospedra, ha presentat, el
passat 22 de març, la proposta que es transcriu a continuació, per tal que sigui
modificada l’ordenança fiscal núm. 11, reguladora de la taxa per a la prestació del servei
de llars d’infants municipals:
Modificació de l’apartat 3 de l’article 5, on diu: “…. l’article 59 del “IX Convenio
colectivo de ámbito estatal de centros de asisténcia y educación infantil”, que va ésser
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subscrit el 21 de febrer de 2005 i publicat en el BOE núm. 108 de 6 de maig de 2005.” Ha
de dir: “… l’article 69 del “XI Convenio colectivo de ámbito estatal de centros de
asisténcia y educación infantil”, que va ésser subscrit el 10 de Febrer de 2010 i publicat
en el BOE núm. 70 del 22 de març de 2010.”
Modificació de l’apartat 1 de l’article 6, en el sentit d’establir un nou horari de tarda
de les 15 :00 a les 18 :00 hores.
Modificació de l’apartat 2 de l’article 6, en el sentit d’establir un nou horari del
servei d’acollida a la tarda de les 18:00 a les 18:30 hores.
Modificar l’article 7 amb un increment de les tarifes d’un 3% respecte a les
actualment vigents, per al curs 2011/2012, quedant el quadre de tarifes de la
següent manera:
Matrícula
Quota mensual
Abonament quinzenal d’acollida només matins
Abonament quinzenal d’acollida només tardes
Abonament quinzenal dinar
Abonament quinzenal berenar
Preu per un servei d’acollida matí
Preu per un servei d’acollida tarda
Preu per un servei de dinar
Preu per un servei de berenar

140,08 €
140,08 €
11,23 €
4,58 €
53,87 €
11,23 €
1,44 €
0,62 €
6,85 €
1,44 €

Modificar l’apartat 5.b) de l’article 8, establint-ne el nou redactat següent:
“b) Les baixes es comunicaran 15 dies abans que s’acabi el mes. No es retornarà
l’import d’aquella mensualitat, però no caldrà pagar les quotes restants, a excepció de
les baixes que es produeixin els mesos de juny i juliol, en aquest cas si que comportarà
el pagament de les quotes restants fins a la finalització del curs.”
2. L’agent socioeducatiu de l’Ajuntament, ha informat favorablement la proposta
presentada per la regidora.
3. La intervenció municipal ha emès el seu informe preceptiu, en data 23 de març de
2011.
FONAMENTS DE DRET
El text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per
a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.
Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de
contenir la nova redacció dels preceptes afectats.
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta
necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei 58/2003, de
17 de desembre, General Tributària, ja que aquestes han de complir la doble funció de
servir coma eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora comunicació
informativa amb els ciutadans.
En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals
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municipals obeeixen, al compliment de les previsions normatives esmentades
anteriorment.
Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització
d’activitats administratives de competència local, que es modifiquen, l’import de la
recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del servei o
activitat que es prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2 del text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals.
Per tot l’exposat, a proposta del regidor d’hisenda i plans estratègics de
desenvolupament, el ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels seus membres, acorda:
:
Primer.- APROVAR PROVISIONALMENT per a l’exercici de 2011 i següents la
modificació de les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen:
•

Ordenança fiscal núm. 11, reguladora de la taxa per a la prestació dels
serveis de llar d’infants
Es modifica l’article 5.3, i el nou redactat diu:

“3. Els fills/es dels treballadors/es tindran dret exclusivament a l’estada i la docència en el
Centre de forma gratuïta, de conformitat amb el que s’estableix a l’article 69 del “XI
Convenio colectivo de ámbito estatal de centros de asisténcia y educación infantil”, que
va ésser subscrit el 10 de febrer de 2010 i publicat en el BOE núm. 70 de 22 de març de
2010.”
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Es modifica l’article 6, i el nou redactat diu:
“1. Horari lectiu:
a) Matí, de les 9:00 h. a les 12:00 h.
b) Tarda, de les 15:00 a les 18:00 h.
2. Només es prestarà el servei d’acollida de matí i/o tarda si hi ha un mínim de 10
infants inscrits en cada un dels torns. Horari d’acollida:
a) Matí, de les 7:45 h. a les 9:00 h.
b) Tarda, de les 18:00 h. a les 18:30 h.”
Es modifica l’article 7, i el nou redactat diu:
“Quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:
Matrícula
Quota mensual
Abonament quinzenal d’acollida només matins
Abonament quinzenal d’acollida només tardes
Abonament quinzenal dinar
Abonament quinzenal berenar
Preu per un servei d’acollida matí
Preu per un servei d’acollida tarda
Preu per un servei de dinar
Preu per un servei de berenar

140,08 €
140,08 €
11,23 €
4,58 €
53,87 €
11,23 €
1,44 €
0,62 €
6,85 €
1,44 €

Es modifica l’apartat 5.b) de l’article 8, i el nou redactat diu:

“b) Les baixes es comunicaran 15 dies abans que s’acabi el mes. No es retornarà
l’import d’aquella mensualitat, però no caldrà pagar les quotes restants, a excepció de
les baixes que es produeixin els mesos de juny i juliol, en aquest cas si que comportarà
el pagament de les quotes restants fins a la finalització del curs.”
Segon.- EXPOSAR al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords
provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals aprovades de nou o
modificades durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la
publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès
directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin
oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat
reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats.

VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels membres de la Corporació.
7. PRECS I PREGUNTES
SRA. MONTSE AYATS:
7.1.
La primera té a veure amb l’escola de música i amb el reglament que vàrem aprovar, fa
un temps, el març de 2009 i una mica, saber en quin punt ens trobem amb l’escola de
música. Han sortit alguns missatges, que s’ha de fer una nova concessió, se’n havia
parlat i no s’ha acabat de concretar i demano a la regidora si ens pot fer cinc cèntims de
quina és la situació, simplement perquè tothom tingui clara la continuïtat del servei –que
entenem que és així, ... i que se’ns aclareixi en quin punt ens trobem.

Respon la Sra. Flora Vilalta: Com molt bé deies tu Montse, la concessió que es va fer
en el seu dia als Amics de la música ja ha finit i, a més, s’han exhaurit totes les
possibilitats de pròrroga i, per tant, el que ha de fer l’Ajuntament en aquestt moment és
tornar a fer un plec de condicions per tal de tornar a licitar la gestió d’aquest servei.
Nosaltres en el plenari, en el seu dia ja vàrem presentar a aprovació el reglament i
posteriorment es va encarregar un estudi a la Diputació de Barcelona, perquè vèiem que
realment a aquest servei li havíem de donar un contingut que fins ara potser no havíem
tingut i que havíem de tenir una informació, un estudi econòmic per veure la viabilitat de
l’escola de música –que la té- però també potser posar-la una mica més al dia i més
semblant a les escoles de música de municipis del voltant.
Per tant, es va fer aquest encàrrec a la Diputació, que donés aquest caire d’estudi
econòmic i també d’estudi d’organització i també de treball i de nivell pedagògic.
Nosaltres creiem que l’escola de música no ha de ser un conservatori, ha d’estar a
l’abast de totes les famílies de Torelló i ha de ser un lloc on qualsevulla persona, els
adults i, principalment els nens i els joves, hi puguin anar, tot i que la seva finalitat no
sigui –com deia jo- arribar a ser un gran músic, si no que senzillament sigui conèixer un
art que és important conèixer i, per tant, volem canviar una mica el que és aquestaa
estructura.
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En la primera quinzena del mes d’abril se’ns farà entrega d’aquest document, que ha
estat molt costós d’elaborar i una vegada fet això, ens permetrà disposar de tots els
elements necessaris per poder fer un plec de clàusules i, a partir d’aquest plec, poder
licitar com s’ha fet en altres serveis. Per tant, entenem que segurament serà una mica
complicat per qüestió de terminis, que aquest consistori actual pugui fer la concessió
aquesta, però la intenció de la regidoria és deixar-ho tot apunt per tal que el proper equip
de govern pugui licitar el més aviat possible, perquè, com deia, hem exhaurit totes les
pròrrogues possibles i, per tant, això ja es converteix en un tema que abans de finalitzar
el 2011 ja hauria d’estar licitat.
7.2.
La segona té a veure amb un tema que ha anat sortint en diverses ocasions; ho vaig
comentar en una Junta de govern i fa referència a la tala d’arbres del pavelló; se’ns va
explicar quins eren els motius i després ha sortit publicada una carta del regidor
explicant-ho, però després també alguns veïns parlen del carrer Sant Bartomeu, altres,
de la pujada de l’estació,... ens agradaria saber si en aquest moment s’ha fet alguna
actuació concreta que tindrà continuïtat o no, perquè en un moment determinat això es
va aturar i una mica, quines són les previsions?

Respon el Sr. Marc Fontserè: Ho hem intentat explicar, però ho tornaré a explicar: el
que s’ha fet al pavelló no és més que la continuació d’una acció que ja es va portar a
terme, no recordo si fa tres, quatre o cinc anys, en què es va fer un sanejament de
pollancres i ara s’ha fet una segona fase, segurament de més calat. Les raons són
múltiples. La primera seria la seguretat; estem parlant d’arbres molt alts, d’arbres molt
vells, que són pollancres, que a partir d’una determinada edat, que poden ser els trenta
o quaranta o els cinquanta anys es van podrint per dins i entre l’alçada que tenen i la
poca consistència estructural, és possible que caiguin; alguns estaven a prop del pavelló
i podien caure sobre el pavelló; altres no, però podien caure sobre persones. Hi havia un
motiu de seguretat, hi havia un altre motiu de salut pública, que és que s’aconsella que
prop de zones esportives no hi hagi aquest tipus d’arbre que a la primavera deixen anar
borró; això són recomanacions i, per tant, hi havia aquesta segona raó i hi havia una
tercera raó, no menys important, que és l’ecològica, atès que es tractava d’una
plantació, no en podríem dir indústria, però si un cultiu de plantes que eren de fora. El
criteri no era tenir una zona rica en flora, si no una zona productiva en fusta. També
creiem que s’havien de treure aquests arbres per deixar créixer els que, en els anys 90,
es va iniciar una replantació de recuperació de la flora autòctona. Aquestes són un
seguit de raons que creiem que justifiquen la tala.
La segona part de la pregunta no l’he entès; no sé si el regidor d’obres en pot dir alguna
cosa, però si que m’agradaria afegir en un moment que aquest dijous es va fer la festa
de l’arbre, conjuntament amb les escoles de Torelló. Hi varen anar nens de primer i en
alguns casos, de primer i segon de totes les escoles i es varen replantar una quantitat
d’arbres, més o menys la mateixa dels que es varen tallar. Va ser una festa molt maca,
va fer molt bon dia i podem dir que tots els arbres que es varen tallar han estat
replantats per nens del poble.

Sr. Jaume Vivet: La segona part, com diu en Marc, et refereixes a les passeres del
carrer Sant Bartomeu? S’ha fet una netejada, s’han refet totes de nou i es tornaran a
replantar si ja no ho estan, que penso que ja ho estan.
A la pujada de l’estació, era un arbre molt alt i gros que s’estava tombant sobre una casa
i ens va demanar el propietari si es podia tallar.
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La resta, són 3 o 4 acàcies que també eren molt grosses i un veí d’allà es queixava que
se li omplia el canal de la grana que fa i que cada any havia d’estar netejant la teulada i
es va decidir tallar i també es replantarà.
Sra. Montse Ayats: Doncs hem d’entendre que respon a demanda dels veïns, en
aquest cas de la pujada de l’estació, i en el cas del carrer Sant Bartomeu es replantaran
per arbres que siguin menys agressius amb les voreres?

Sr. Jaume Vivet: Menys agressius, ja estan replantats.
SR. JORDI CASALS:
7.3.
Dos temes que ja vàrem parlar al darrer ple. El primer, que és el de l’ordenança de
publicitat i que es va comentar la carta que es va enviar a les entitats i des d’aquí es va
fer un prec a la regidora per tal que es fes proactiu a l’hora d’explicar-ho i els dubtes que
hi poguessin haver en les entitats i l’esforç per tal que es pogués arribar a fer aquesta
informació; no sabem en quin estat està i voldríem que ens ho aclareixi.

Respon la Sra. Cristina Sala: Estem treballant no només en poder-la explicar bé a les
entitats, si no també en revisar, si s’escau, alguns aspectes de l’ordenança.
7.4.
Aquest punt va quedar sobre la taula al darrer ple i fa referència al plec de clàusules del
Consell Comarcal per a l’adjudicació del servei d’atenció al domicili: semblava que hi
havia una diferència de criteri entre l’Ajuntament de Torelló i el Consell comarcal, perquè
aquí s’aportava –i nosaltres també ho veiem així-, perquè es fes el màxim esforç per
poder assumir per part de l’empresa que guanyés el concurs, els treballadors que
actualment s’hi dediquen, que bona part són empreses o autònoms que s’han fomentat
des dels ajuntaments i semblava que des del consell comarcal no s’havia donat una
resposta satisfactòria. Com que em sembla que encara està tot obert, saber en quina
situació està, si hi ha novetats.

Respon el Sr. Miquel Franch: No hi ha res més per explicar del que ja s’ha explicat:
l’Ajuntament va presentar una al·legació i el consell comarcal té un termini per donar-hi
resposta i esperem que la resposta del consell sigui favorable als interessos que a
Torelló hem plantejat pel que fa a aquest tema i que no és més que quan s’adjudiqui el
servei, a qui sigui, entenem que els treballadors i treballadores, principalment
treballadores d’aquestes set empreses que fins ara prestaven aquest servei i que tenen
el risc de quedar-se sense feina, el que hem demanat és que una de les clàusules del
plec de condicions reculli que l’empresa adjudicatària agafa el màxim percentatge de
treballadores que actualment hi estan treballant i estem esperant la resposta del consell
comarcal.

Sr. Jordi Casals: Aquí és on ens vàrem quedar. El dubte –perquè no es va plantejar
des d’aquí, si no que es va plantejar des de fora- és si estàvem dins de termini per
presentar les al·legacions, o no.
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Sr. Miquel Franch: Si. A més, tu ets conseller comarcal i imagino que ho deus haver
demanat, oi? Perquè si tens interès en expressar això en el ple municipal, que és un
tema que hem estat l’únic ajuntament que ho hem plantejat, a mi em consta que també
estàs treballant en aquest sentit. Per tant, aquesta pregunta, si és una qüestió interna
del propi consell, penso que és bo que els la facis a ells.
Sr. Jordi Casals: Si, però el que passa és que a vegades és com un pim-pam-pum...
bé, un pim-pam sense pum, perquè des d’aquí hi ha un posicionament i el compartim i la
informació en altres llocs, que també es demana en el mateix sentit, va variant.
Des d’Esquerra, compartim el plantejament de l’equip de govern; ho vàrem demostrar i
ens hi refermem i esperem que tot plegat pugui tirar endavant i es faci d’una forma
correcta.
8. INFORMACIONS:
SR. MARC FONTSERÈ:
8.1.
Ja ha començat el projecte “suma’t”; voldria recordar que és un projecte d’àmbit
comarcal, que el lidera el Consell comarcal conjuntament amb les oficines de promoció
econòmica de la comarca, excepte Vic i tretze participants de Torelló se’n beneficiaran.
Recordar que tenen tres àmbits; un és la formació en competències transversals, que es
donarà a tots aquests joves entre 16 i 24 anys; formació per al treball, per a un lloc de
treball en concret i una vegada s’acabin aquestes dues formacions, podran optar a fer
pràctiques en empreses.
SRA. FLORA VILALTA:
8.2.
En Marc ja ho ha encetat, parlar de la festa de l’arbre, que va ser una festa que les
escoles estan molt contestes; ens varen felicitar i vull transmetre als responsables i als
tècnics per la bona organització, a part que el dia va ser magnífic i ha estat un dels anys
més reeixits.

SR. DAVID FORCADA:
8.3.
Com tots sabeu, la plaça Nova ja s’ha adjudicat i estan a punt de començar les obres;
està previst que s’iniciïn la setmana del 4 d’abril i com sabeu, en el plec de condicions, u
dels requeriments que es va demanar a l’empresa adjudicatària i que s va puntuar fort,
era el tema de mitigar les possibles molèsties als veïns, així com la comunicació i
planificació de l’obra; s va ser molt escrupolós amb el calendari d’obres i ara se’ls ha
demanat un pla de com l’executaran. Aquests dies se’ns ha presentat aquest pla; l’hem
estat discutint per tal que es minimitzin les molèsties, i aquest pla es comunicarà a
través d’informadors, aquesta setmana, a tots els veïns personalment, explicant i
detallant i pla previst i també es farà una reunió oberta als veïns i a qui ho vulgui per
explicar aquesta planificació. Bàsicament la planificació es basa en tres fases, que es
divideixen en diverses subfases i la idea és que la part central de la plaça es tanqui des
de l’inici de l’obra i la part dels carrers del voltant, s’anirà executant de tal manera que
una tercera part de la plaça quedarà tallada amb intervals de 3 o 4 setmanes, tallada a
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efectes de trànsit, tot i que s’intentarà que els vianants puguin accedir sempre per les
voreres a tots els comerços i és el que hem intentat prioritzar, que sempre hi hagi accés
a tots els comerços. Es començarà primer per la part del teatre Cirvianum per tal que
quan es faci el cinema de muntanya tota aquella zona ja estigui lliure d’obstacles.
Sr. Lluís Bassas: Es va dir que es començaria pel Cirvianum, perquè coincidia amb el
cinema de muntanya i, en canvi, els laterals es feien en una època que anava més bé.
Per tant, es comença per la part de baix, la que va des del carrer Sant Miquel cal a
l’església i després es farà la part de dalt, però es farà abans de l’inici del cinema de
muntanya.
8.4.
A l’últim ple el Sr. cAsals va fer una sol·licitud que va quedar sobre la taula, en relació a
les dades d’habitatges o del que havia atès l’oficina d’habitatge, per tenir dades referents
als joves. La segmentació està pràcticament acabada i ja farem arribar les dades. De
moment, podem dir que, més o menys, l’ús en mitjana, del sector jove, és del 50%,
segons les dades que consten a l’informe i també volia aprofitar per dir que el dia 24 de
febrer va venir el Sr. Carles Sala, que és el nou director d’habitatge, per lliurar les 18
claus dels pisos dotacionals i amb això tanquem el cicle del que són pisos de lloguer: 18
pisos que vàrem lliurar, més els altres que ja havíem lliurat, els 36 del Castell I i els 24
de La Creu II. Dels habitatges de lloguer lliurats, encara hi ha 30 habitatges que no s’han
assignat, disponibles i tenim una llista en el registre de sol·licitants de primer habitatge o
d’habitatge de lloguer, aproximadament de 50 persones. Vàrem aprofitar amb el sr.
Carles Sala per insistir-li que aquest procés d’adjudicació s’agilités, es desintermediés o
es pogués fer d’una manera més directa i així ens ha manifestat que estan fent tots els
passos per poder-ho fer; no és un problema de Torelló, és un problema que crec que ha
tingut ADIGSA INCASÒL en totes les promocions, però esperem poder-los lliurar,
perquè no té massa sentit tenir sol·licitants i tenir habitatges i no poder adjudicar.
De totes maneres, si que instaria a tota la gent que tingui necessitat d’habitatge de
lloguer, que vagi a l’oficina d’habitatge, que s’inscrigui a l’oficina dels sol·licitants
d’habitatge, perquè pensem que agilita molt els tràmits i l’objectiu de l’Ajuntament és
poder amb el més curt termini, omplir aquests habitatges que estan lliures.
Tret dels habitatges de lloguer, tenim els de venda: n’hi ha 17 de venda que els
canviarem a lloguer amb opció de compra, que ja estan acabats; són els que hi ha a
l’avinguda Pirineus i quedaran els de Fundació Família i Benestar social, que dels 48
s’ha iniciat la construcció de 12, dels quals ja n’hi ha 5 venuts i aquests si que són de
venda i és Fundació família i benestar que els va adjudicant i va fent la promoció.
Amb això, la política d’habitatge de l’Ajuntament la donarem per tancada, esperant que
veiem l’evolució del mercat i si hi ha més necessitats, se’n iniciaran altres, però creiem
que tal com està ara la situació, hi ha habitatge a Torelló per bastants anys.

SRA. NÚRIA GÜELL:
8.5.
Informar-vos que el Festus va tirant endavant; que les comissions estan treballant i que
a dia d’avui el web ja està actiu i hi consta tota la informació que de moment tenim
confirmada; gairebé ja fa un mes que funciona. A diferència d’altres anys, per aquesta
pàgina web hem utilitzat una plantilla de Word press per anar més ràpid a fer els canvis i
així no hem de tenir una persona que ho vagi canviant.
S’ha marcat un calendari: si tot va bé, el 15 d’abril tindrem la majoria d’artistes
confirmats i el 13 de maig ja hi haurà la graella.
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El festcurts compleix 10 anys; també hi haurà activitats especials i una d’elles serà que
els curtmetratges premiats es podran veure des de pàgina web de filming, que és la que
té el suport de totes les companyies cinematogràfiques independents més importants
d’Espanya.
I s’obre una convocatòria gestionada per la comissió d’arts visuals, on intenten demanar
propostes relacionades amb aquests àmbits i el termini s’acaba el 8 d’abril.
8.6.
I un altre tema que és que de fa molts temps, des de la regidoria de cultura s’havia
intentat presentar un projecte per fer un taller per tal que els diables del Ges ens fessin
bestiari nou de cara al correfoc de la festa major, per fer-lo més lluït; al cap i a la fi ens
n'hem sortit i es va començar el curset o taller el proppassat dia 19 i dura unes 30 hores;
hi havia plaça per 12 persones i ha quedat complet i de moment sembla que la cosa va
molt bé.

SR. MANEL ROMANS:
8.7.
L’Ajuntament de Torelló, enguany, per segon any consecutiu, tornarem a organitzar el
Raid dels Ausetans; una gimcana de proves que es fa per tot el poble. Començarà el dia
26 d’abril fins el 6 de maig i les inscripcions es poden començar el dia 4 d’abril, al punt
16, o a través de l’adreça d’internet torellojove@ajtorello.cat.
L’any passat hi van haver 100 participants; la veritat és que vàrem quedar molt satisfets
de com va anar la prova; hi ha el grup de joves i els més grans; els grans van resultar
guanyadors a nivell comarcal i els van obsequiar amb un viatge a una capital europea i
esperem que aquest any la participació sigui tan lluïda com la de l’any passat i que
puguem tornar a guanyar els dos grups.

El president dóna les gràcies als assistents i aixeca la sessió.

Vist i plau,
L’ALCALDE,

LA SECRETÀRIA,
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