ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT EN PLE, CELEBRADA EL
DIA 26 D’ABRIL DE 2010:

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

Ple
04/2010
ordinari
26 d’abril 2010
de les 20:00 a les 21:06
Sala de plens de la casa de la vila

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

Miquel Franch i Ferrés
Lluís Bassas i Portús
Pere Galobardes i Molera
Jaume Vivet i Soler
Marc Fontserè i Candell
Cristina Sala i Donado
Flora Vilalta i Sospedra
David Forcada i Rifà
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
CiU
CiU
CiU
ERC-AM
ERC-AM
ERC-AM
ICV-CdG

Excusen la seva assistència:
Regidora

M. Àngels Casals i Font

Secretària:
Interventora

Montserrat Freixa i Costa
M. Carme Urgell i Barris

PSC-PM
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2. DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’ECONOMIA I HISENDA, RÈGIM
INTERIOR I SEGURETAT:
2.1 ALCALDIA
2.1.1 SORTEIG DELS MEMBRES DE LES MESES ELECTORALS A LES ELECCIONS
MUNICIPALS DE 2011.

Per Real Decreto 424/2011, de 28 de març, es varen convocar eleccions locals per al 28
de març de 2011.
D’acord amb l’article 26 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral
General, (L.O.R.E.G.), correspon als Ajuntaments la formació de les Meses; els
Presidents i els vocals es designaran per sorteig públic que es realitzarà entre el dia vinti-cinquè i vint-i-novè posterior a la convocatòria.
Per aquest motiu, cal procedir a la realització del sorteig esmentat.

PROCEDIMENT:
Per al sorteig disposem d’un programa específic. Cal escollir els presidents, els dos
vocals i els dos suplents de cadascun.
Els presidents han de ser persones de més de 18 anys i menys de 70 –tot i que si en
tenen més de 65 i al·leguen que no se senten en condicions, es tindrà en consideració la
seva al·legació-, amb batxillerat o formació professional de segon grau i els vocals, la
resta, sempre que sàpiguen llegir i escriure i inclosos en el mateix tram d’edat.
Cal que una persona disposi que comenci a voltar el marcador automàtic i el moment en
què s’hagi d’aturar.
A continuació, cal extreure una bola numerada, que determinarà el salt entre el titular i el
seu primer suplent i aquest, i el segon suplent en cada un dels tres membres.
Cal fer esment que en els casos en què s’acceptin al·legacions o sigui impossible
notificar a la persona designada, el ple autoritza expressament a la secretaria de la
Corporació per a procedir a designar la persona que segueixi a aquella, en la llista. No
serà necessària la convocatòria d’un nou ple, si no que des de secretaria es farà
automàticament, amb el mateix programa i aplicant els mateixos paràmetres que s’han
establert al ple d’avui.

Es procedeix al sorteig i el marcador que queda fixat, és el següent:
President: 154
Primer vocal: 40
Segon vocal: 443
La bola que s’extreu, i que determinarà el salt entre titular i els seus suplents, és el
número 87.
S’apliquen aquests barems i el resultat és el següent:
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Districte I, Secció 1, Mesa A
PRESIDENT
PRIMER VOCAL
SEGON VOCAL
PRESIDENT 1er SUPLENT
PRESIDENT 2on SUPLENT
1er VOCAL 1er SUPLENT
1er VOCAL 2on SUPLENT
2on VOCAL 1er SUPLENT
2on VOCAL 2on SUPLENT

FAJA

ARMENGOL

BALLUS

PRAT

FRANCOLI

SANGLAS

ESCOFET

CATA

ANNA

DOT

COS

MAGINA

CUNI

MOLAS JOSEP

GARRIGOS PEREZ

JOAN

NARCIS
NURIA

SALVADOR

AUFERIL

VILLALTANURIA

CROSAS

ARMENGOL

SALA

PUJOL

MORENO

NOGUE JORDI

SUBIRATS

TONA

REIG

COJO DEL

MARTA

Districte I, Secció 1, Mesa B
PRESIDENT
PRIMER VOCAL
SEGON VOCAL
PRESIDENT 1er SUPLENT
PRESIDENT 2on SUPLENT
1er VOCAL 1er SUPLENT
1er VOCAL 2on SUPLENT
2on VOCAL 1er SUPLENT
2on VOCAL 2on SUPLENT

ALBERT
ALBERT
MARCEL

PORTABELLA

CRIBILLERS

ROMEU

PALOU

M. CONCEPCION

VALLS

MARTIN ALINE

MONTAÑA

TORNE JOSEP MARIA

REIG

VAELLO EVA

FAJA

VILASECA

ARENAS

SELLES JORDI

FREIXA

BARTRINA

BORONAT

ORTIZ

FAJA

SANCHEZ

BONILLA

BERNOL JOAN FRANC

CASALS

PRAT

MARIA DEL MAR

BAS

PAYAN

JOSEFA

CAMPS

CREMADES

ALBERT

PUIG

RODRIGUEZ

DOLORS

GILABERT

FRANCAS PICAS

JAUME

PUJOL

SARSANEDAS

ANTONI

MOLSOSA

CARRERA

JAUME

GANIKO

OLARTE IGNACIO

JIMENEZ

RUIZ

OSCAR

MARTINEZ

LOPEZ

LUIS JAVIER

GUITART

SELLARES

LORA

MOLINA LAURA

ROCA

CARRASCO

ROCA

RIFA

LAURA

RUIZ

POLO

FRANCISCA

PERE

Districte I, Secció 2, Mesa A
PRESIDENT
PRIMER VOCAL
SEGON VOCAL
PRESIDENT 1er SUPLENT
PRESIDENT 2on SUPLENT
1er VOCAL 1er SUPLENT
1er VOCAL 2on SUPLENT
2on VOCAL 1er SUPLENT
2on VOCAL 2on SUPLENT

MARINA
FRANCISCA

FRANCESC
ALBERT

Districte I, Secció 2, Mesa B
PRESIDENT
PRIMER VOCAL
SEGON VOCAL
PRESIDENT 1er SUPLENT
PRESIDENT 2on SUPLENT
1er VOCAL 1er SUPLENT
1er VOCAL 2on SUPLENT
2on VOCAL 1er SUPLENT
2on VOCAL 2on SUPLENT

TERESA

Districte I, Secció 2, Mesa C
PRESIDENT
PRIMER VOCAL
SEGON VOCAL
PRESIDENT 1er SUPLENT
PRESIDENT 2on SUPLENT
1er VOCAL 1er SUPLENT
1er VOCAL 2on SUPLENT

VALLDENEU BIGAS

JOSE

XAVIER

SANJAUME FEIXAS MARIA
SANCHEZ

FINO DE NATALIA LORENA

TEIXIDOR

MARGUI ALBERT
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2on VOCAL 1er SUPLENT
2on VOCAL 2on SUPLENT

SUBIRATS
VELA

CRIBALLES

ROSA

MORAL FRANCISCO JAVIER

Districte I, Secció 4, Mesa A
PRESIDENT
PRIMER VOCAL
SEGON VOCAL
PRESIDENT 1er SUPLENT
PRESIDENT 2on SUPLENT
1er VOCAL 1er SUPLENT
1er VOCAL 2on SUPLENT
2on VOCAL 1er SUPLENT
2on VOCAL 2on SUPLENT

AUTET

ERRA

ANNA

ALMAZAN

LOPEZ

JAVIER

FUNES

ZURITA JOSE FRANCISCO

FERRES

DORDAL JOSEFA

CATAÑO

RAMIREZYAKELINE

BOIXADER

COLOMER

CASABELLA FONT

SANTIAGO

M DOLORS

AZAUSTRE FUENTES

PURIFICACION

CANO

RUIZ

JAVIER

HIDALGO

GONZALEZ

GOL

SANDIA CRISTINA

Districte I, Secció 4, Mesa B
PRESIDENT
PRIMER VOCAL
SEGON VOCAL
PRESIDENT 1er SUPLENT
PRESIDENT 2on SUPLENT
1er VOCAL 1er SUPLENT
1er VOCAL 2on SUPLENT
2on VOCAL 1er SUPLENT
2on VOCAL 2on SUPLENT

MARIA TERESA

PUERTO DEL

NADALES

ADOLFINA

PRATDESABA

MONTAGUT

JOSE

MUNTAÑA

TUNEU

SANTIAGO

JORDANA

GANELLA

MARTINEZ

SICILIA

M. CARME

LOIDA

GONZALEZ SANCHEZ

MIGUEL ANGEL

LOPEZ

DOMINGUEZ

TAMARA

SANCHEZ

PEREZ

OLGA

ROMA

ROCA

M CARME

SANCHEZ

CARDENAS

RUBIO

BLANCA XAVIER

RAMOS

RODRIGUEZ

SANCHEZ

ORTIZ

Districte I, Secció 4, Mesa C
PRESIDENT
PRIMER VOCAL
SEGON VOCAL
PRESIDENT 1er SUPLENT
PRESIDENT 2on SUPLENT
1er VOCAL 1er SUPLENT
1er VOCAL 2on SUPLENT
2on VOCAL 1er SUPLENT
2on VOCAL 2on SUPLENT

5

TORREJIMENO

ANA M
TONI

FRANCISCO
CUELLAR

SUBIRATS

FERRER JOSEFA

VIDAL

PUIGDEMONT

SONIA

GARCIA

MARTINEZ

DAMAS

ARIMANY

USART

ARAGON

BEGARA ANA MARIA

MARIA NEUS

Districte II, Secció 1, Mesa A
PRESIDENT
PRIMER VOCAL
SEGON VOCAL
PRESIDENT 1er SUPLENT
PRESIDENT 2on SUPLENT
1er VOCAL 1er SUPLENT
1er VOCAL 2on SUPLENT
2on VOCAL 1er SUPLENT
2on VOCAL 2on SUPLENT

CANADELL VIVES

GEMMA
MONTSERRAT

GALICIA

CODINACHS

CANALES

MATEO TOMAS

ALBERT

CUNILL

GUIMET JOSEP

CAMPRUBI

FAGEDA MARIA CARME

COSTA

TORT

TAÑA

PLANAS XAVIER

MARQUES

JOGA

LARA

ORTEGA JESUS

TERESA

Districte II, Secció 1, Mesa B
PRESIDENT
PRIMER VOCAL
SEGON VOCAL
PRESIDENT 1er SUPLENT

LAIA

NAVARRETE MARTINEZ

CAROLINA

PRESIDENT 2on SUPLENT
1er VOCAL 1er SUPLENT
1er VOCAL 2on SUPLENT
2on VOCAL 1er SUPLENT
2on VOCAL 2on SUPLENT

SALVANS

CASAS

PIETX

MESON ERNEST

JORDI

ROQUET

SAQUES SUSAGNA

NUÑEZ

ARIZA

RAMIREZ

MUÑOZ M. DOLORES

GIRBAU

CORRETJA

BAGARIA

NOFRE ELOI

BIGAS

CAMPAS EVA

MARIA CARMEN

Districte II, Secció 2, Mesa A
PRESIDENT
PRIMER VOCAL
SEGON VOCAL
PRESIDENT 1er SUPLENT
PRESIDENT 2on SUPLENT
1er VOCAL 1er SUPLENT
1er VOCAL 2on SUPLENT
2on VOCAL 1er SUPLENT
2on VOCAL 2on SUPLENT

ERNEST

CAPDEVILA CASTANYER

JOAN

GONZALEZ BARTRINA

JOAN

CANTERO

DUXANS MARIA DEL MAR

CHICA

ALBA

CASTELLS

TEIXIDO DAVID

FABREGO

RUSQUE JOAN

VIGUE

MATEO INMACULADA

JAIME

Districte II, Secció 2, Mesa B
PRESIDENT
PRIMER VOCAL
SEGON VOCAL
PRESIDENT 1er SUPLENT
PRESIDENT 2on SUPLENT
1er VOCAL 1er SUPLENT
1er VOCAL 2on SUPLENT
2on VOCAL 1er SUPLENT
2on VOCAL 2on SUPLENT

MIGUEL DE SALAMANCA

JUAN

MUSACH

FRANCAS

MARTA

ROMANS

CARRERA

FORTIA

VINYES

AVILA

POUS

MARCET JOSEP

RUBIO

ZAMORA DAVID

QUEL

TROYAS JESUS MARIA

SANCHEZ

RODRIGUEZ

ANDREU

AYMAMI M. ROSA

AMARITA

PEREZ

ILLAMOLA

COMPANY

DORCA

CAMPS ANA MARIA

CABA

NOVES ELVIRA

CABRERA

MARTINEZ

COMA

BRUNSO ANNA

BAENA

AGUILERA

JOSEP

JOSE MANUEL

Districte III, Secció 1, Mesa A
PRESIDENT
PRIMER VOCAL
SEGON VOCAL
PRESIDENT 1er SUPLENT
PRESIDENT 2on SUPLENT
1er VOCAL 1er SUPLENT
1er VOCAL 2on SUPLENT
2on VOCAL 1er SUPLENT
2on VOCAL 2on SUPLENT

JORDI
JAIME

JENIFER
CARMEN

CARACUEL LOPERA M CARMEN

Districte III, Secció 1, Mesa B
PRESIDENT
PRIMER VOCAL
SEGON VOCAL
PRESIDENT 1er SUPLENT
PRESIDENT 2on SUPLENT
1er VOCAL 1er SUPLENT
1er VOCAL 2on SUPLENT
2on VOCAL 1er SUPLENT
2on VOCAL 2on SUPLENT

SERRA

PADROS JOSEP MARIA

LLIMOS

ROSELL MAGDALENA

SERRA

GIRBAU XAVIER

MERINO

DIEGO DE

RUBIEJO

PUIG

MORENO

FERNANDEZ

PAREJA

RUIZ

VALL

FOLGAROLES

MARTI

LEON

SANCHEZ

PERE

GARCIA

ROVIRA ANTONIO

LAURA

JORDI
JUAN-JOSEP

ENCARNA

Districte III, Secció 2, Mesa A
PRESIDENT
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PRIMER VOCAL
SEGON VOCAL
PRESIDENT 1er SUPLENT
PRESIDENT 2on SUPLENT
1er VOCAL 1er SUPLENT
1er VOCAL 2on SUPLENT
2on VOCAL 1er SUPLENT
2on VOCAL 2on SUPLENT

ASCARI

AFKIRI

BOUHOUT

EL KARROUCHI

AHMED

GAROLERA COMERMA

AHMED
MARIA

GASCO

DANES

CASAS

BERMEJO

JOSEP

ESTRADA

RUEDA VICENTE

CROUS

GIL

GARAY

FRANCAS

RUIZ

GURT

MARIA ALBA

MARTINEZ

LECHA

ANDREU

LAURA

DOLORES
MARCELINA

Districte III, Secció 2, Mesa B
PRESIDENT
PRIMER VOCAL
SEGON VOCAL
PRESIDENT 1er SUPLENT
PRESIDENT 2on SUPLENT
1er VOCAL 1er SUPLENT
1er VOCAL 2on SUPLENT
2on VOCAL 1er SUPLENT
2on VOCAL 2on SUPLENT

MASFERRERDODAS ALBERT
RIFA

PIÑOL

M. ROCAPREVERA

PONT

LOPEZ

DAVID

PAREJA

LEIVA

MATILDE

RODRIGUEZ SORIANO

FELIPE

PEREZ

AYATS

ALBERT

ROURERA

ROCA

JOAQUIN

CAMPENY

CARRASCO

LAURA

ARANDA

SANCHEZ

XAVIER

ARAN

CURRIUSCONSOL

ALONSO

MASDEMONT

Districte III, Secció 3, Mesa A
PRESIDENT
PRIMER VOCAL
SEGON VOCAL
PRESIDENT 1er SUPLENT
PRESIDENT 2on SUPLENT
1er VOCAL 1er SUPLENT
1er VOCAL 2on SUPLENT
2on VOCAL 1er SUPLENT
2on VOCAL 2on SUPLENT

DESEURAS MASJOAN

MARTA
ANTONIO
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BRUNAT

RUIZ

NURIA

CASAS

DALMAU MARTA

BRAUT

CROSAS M. TERESA

CASAS

CINTAS ANGEL

JUFRE

CASTILLO

GINESTET

FONTS

PLATAS

QUINTANA

JOSEP

PUIG

ESTEBAN

ANNA

NAVAS

MUÑOZ RAQUEL

JIMENEZ

VALLEJO CRISTINA

MARIN

LOPEZ

ROSA

GIRAVENT

ICART

M. TERESA

JORDANA

SAGALES

SOLA

BROCHE EMMA

ROMAN

BAS

RUIZ

ROMERORAQUEL

SANCHEZ

MARTINEZ

FELIPE

ROMEU

BARTRINA

ROGER

SANCHEZ

CASTILLO

FERNANDO

SOLER

VALLS

SERRANO

ALVAREZ

VALLEJO

NUÑO

Districte III, Secció 3, Mesa B
PRESIDENT
PRIMER VOCAL
SEGON VOCAL
PRESIDENT 1er SUPLENT
PRESIDENT 2on SUPLENT
1er VOCAL 1er SUPLENT
1er VOCAL 2on SUPLENT
2on VOCAL 1er SUPLENT
2on VOCAL 2on SUPLENT

SERGI

MONTSERRAT

OLGA

Districte III, Secció 3, Mesa C
PRESIDENT
PRIMER VOCAL
SEGON VOCAL
PRESIDENT 1er SUPLENT
PRESIDENT 2on SUPLENT
1er VOCAL 1er SUPLENT
1er VOCAL 2on SUPLENT
2on VOCAL 1er SUPLENT
2on VOCAL 2on SUPLENT

MIGUEL

LAURA
NURIA

MANUEL

2.1.2. MOCIÓ DE RENOVACIÓ DEL COMPROMÍS DELS MEMBRES DEL FONS
CATALÀ DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT EN L’ANY DEL 25è
ANIVERSARI
ACORD:

El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament es va crear el juliol de 1986, amb la
voluntat de ser un organisme en el qual poguessin confluir totes les institucions públiques
catalanes, amb l’objectiu de contribuir al desenvolupament dels països del Sud mitjançant
la constitució i la gestió d’un fons econòmic.
Amb motiu dels 25è aniversari l’Assemblea de socis va proposar la ratificació del
compromís per part dels ajuntaments actuals i més endavant es tornarà a passar pel nou
consistori.
Per això, d’acord amb el dictamen favorable de la Comissió informativa d’Economia i
hisenda, règim intern i seguretat, el ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents,
acorda:
Primer;- Ratificar el compromís d’adhesió formulat anteriorment, per tal de recordar i
remarcar, 25 anys després de la seva constitució, la importància de la tasca del FCCD.
Segon,- Expressar la voluntat de continuar unint esforços econòmics i polítics amb els
altres ajuntaments i institucions que conformen la institució.
Tercer,- Continuar defensant la necessitat de la contribució dels municipis i els ens
municipalistes per tal que les recomanacions de les Nacions Unides en relació a la
cooperació al desenvolupament es puguin assolir.
Segon;- comunicar l’acord al Fons Català de Cooperació al desenvolupament

“PROPOSTA DE MOCIÓ DE RENOVACIÓ DELS COMPROMISOS DELS MEMBRES
DEL FCCD EN L’ANY DEL 25è ANIVERSARI
A principis dels anys 80, un grup d’entitats van impulsar una campanya ciutadana de
recollida de signatures per demanar que l’Estat espanyol complís la recomanació de
les Nacions Unides de destinar el 0,7% del PIB a la cooperació al
desenvolupament. Tot i l’èxit ciutadà, no es van assolir els objectius polítics, però arran
de la campanya va sorgir la idea que l’administració catalana havia de contribuir en
aquesta tasca.
El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament va néixer, a Salt, el juliol de 1986
amb la voluntat de ser un organisme en el qual poguessin confluir totes les institucions
públiques catalanes (ajuntaments, consells comarcals, diputacions i Generalitat).
L’objectiu essencial era, i es manté encara avui, contribuir -des de l’àmbit català- al
desenvolupament dels països del Sud mitjançant la constitució i la gestió d’un fons
econòmic.
Un dels seus principis bàsics dels projectes de cooperació havia de ser la implicació
directa dels beneficiaris en la concepció i la realització dels projectes finançats, que es
basarien en les seves necessitats i possibilitats.
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S’entenia que la solidaritat no era, ni és, només una qüestió econòmica, sinó un
compromís polític i ètic amb el Sud. És per això que, des dels inicis, es promou el
compromís polític amb mocions de defensa dels drets humans, el reconeixement dels
drets dels pobles i la promoció d’un nou ordre econòmic internacional.
Atès que:
El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament és, avui, i després de 25 anys
una organització consolidada (formada per ajuntaments catalans, altres organitzacions
municipalistes -diputacions, consells comarcals i mancomunitats- i entitats de
cooperació, que destinen una part del seu pressupost a finançar accions de cooperació
al desenvolupament i de solidaritat amb els pobles dels països del Sud), que:
Gestiona de forma conjunta els recursos econòmics aportats per les institucions
associades, fet que permet unificar els criteris d’anàlisi i avaluació dels projectes i
disposar d’un equip tècnic especialitzat que facilita un seguiment coordinat dels
projectes que es financen. D’aquesta manera es pot superar la dispersió d’esforços, les
duplicitats i les limitacions tècniques i econòmiques de molts ajuntaments.
Actua com a instrument de coordinació dels esforços dels ajuntaments catalans en
casos d’actuacions d’emergència i especialment en la postemergència i reconstrucció.
Algunes de les campanyes més rellevants han estat la Campanya per a la
Reconstrucció de Centreamèrica, després del pas de l’huracà Mitch; les campanyes
d’emergència per Iraq i Iran dels anys 2003 i 2004; pel terratrèmol d’Al-Hoceima, al nord
del Marroc l’any 2004 i pel tsunami al sud-est asiàtic el mateix any. Al 2010 va posar en
marxa la campanya d’emergència pel terratrèmol d’Haití, en la qual han participat més
de 180 ajuntaments i institucions d’àmbit local.
Promou, tant al nostre país com en els països del Sud, la creació i la consolidació d’una
societat civil activa i compromesa amb els valors del desenvolupament humà i els drets
humans ja que finança projectes que prioritzen la participació directa de la població
beneficiària i dóna suport a iniciatives de sensibilització i educació realitzades per les
associacions del nostre país.
Vol ser la veu conjunta dels ajuntaments catalans compromesos amb la cooperació al
desenvolupament i la solidaritat davant d’altres institucions nacionals, estatals i
internacionals. Reivindica la importància del paper que tenen actualment les
administracions locals en la promoció de la cooperació descentralitzada al Nord i en el
desenvolupament local al Sud.
És institucionalment l’agència de cooperació dels municipis de Catalunya i per això
n’és interlocutor tant a l’àmbit estatal, amb la presència a la Comissió Interterritorial de
Cooperació al Desenvolupament; com en l’àmbit català, amb la presència a la Comissió
de Coordinació amb els Ens Locals i al Consell de Cooperació al Desenvolupament. En
l’àmbit local, té convenis tant amb l’ACMC (Associació Catalana de Municipis i
Comarques) com la FMC (Federació de Municipis de Catalunya) i també és membre de
l’Executiva de la Federació de Municipis de Catalunya.
I declarat pel Consell de Ministres, en el mes d’abril de 2002, Entitat d’Utilitat Pública, en
reconeixement a la tasca i gestió del Fons Català.”

INTERVENCIONS:

SRA. MONTSE AYATS:
Nosaltres només volem intervenir manifestant el nostre suport a la renovació i el nostre
compromís, com a grup; és evident que malgrat tota la situació que estem vivint cal
continuar les polítiques de cooperació, o cal impulsar-les més que mai. És evident que si
som capaços de coordinar-les podem ser molt més efectius, poden ser més efectives i,
per tant, tenir més resultat i, per tant, des d’Iniciativa Ciutadans del Ges considerem que
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té tot el sentit que existeixi un organisme com el Fons. Pensem que com en tots els
organismes és bo aprofitar els aniversaris per revisió de la feina feta per intentar millorar
tot allò que potser no s’ha fet prou bé i, sobretot, per tornar a rellançar aquest treball
coordinat entre els ajuntaments; veure si podem millorar processos per ser més efectius
i sobretot en un moment en què les finances de tots plegats són complicades, però en
tot cas, revisar per tirar endavant i ens sembla que en aquest sentit, coma grup, volem
manifestar el nostre suport al Fons.
SR. JORDI CASALS:
Des d’Esquerra també estem d’acord en la renovació del compromís en la cooperació i a
més, fent-ho amb una estratègia d’unir esforços i treballant coordinadament per sem,
segurament, molt més eficients que si cadascú tirés per la seva banda. La cooperació al
desenvolupament, evidentment és important, al marge de la conjuntura, malgrat que
sigui complicada ara per a nosaltres aquesta conjuntura, però hem de seguir amb
aquest compromís, perquè més enllà de les conjuntures econòmiques n’hi ha que tenen
problemes estructurals i que necessiten d’aquesta cooperació per al desenvolupament i
nosaltres hi estem d’acord.
SR. LLUÍS BASSAS:
Nosaltres també estem d’acord totalment amb això; per això hem aprovat i recolzat
aquesta proposta i subscrivim tot el que s’ha dit fins ara i, per tant, hi donarem suport.
SRA. FLORA VILALTA:
Evidentment donem suport a la proposta i també creiem que des dels ajuntaments, tot i
que les conjunturess econòmiques no són les millors, però hem de continuar
col·laborant amb el Fons i continuar cooperant amb aquest esperit de cooperació envers
aquells que estan en condicions bastant més desfavorides.

VOTACIÓ:

La proposta s’aprova per unanimitat dels setze membres assistents.
2.1.3. CREACIÓ DEL REGISTRE D’INTERESSOS DE L’AJUNTAMENT DE TORELLÓ
AMB DUES SECCIONS, ACTIVITATS I PATRIMONI.
ACORD:

CREACIÓ DEL REGISTRE D’INTERESSOS DE L’AJUNTAMENT DE TORELLÓ AMB
DUES SECCIONS, ACTIVITATS I PATRIMONI.
I. Introducció.
El registre d’interessos és un registre que es constitueix en cada corporació, on
s’inscriuen les declaracions efectuades pels subjectes establerts per llei que tenen
obligació de fer-ho, sobre les seves activitats econòmiques, possibles causes
d'incompatibilitat i béns patrimonials.
II. Règim Jurídic
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Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (en endavant
LBRL), art. 75.7, 75.8 i disposició addicional 15a, segons redacció donada per la
modificació operada per la Llei 8/2007, de 28 de maig, de sòl;
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril (en endavant TRLMRLC), article 163;
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat
per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre (ROF), articles 30 a 32 i disposició
transitòria primera; i
Llei Orgànica 1/2003, de 10 de març, per a la garantia de la democràcia en els
Ajuntaments i la seguretat dels Regidors.
Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter
personal.
Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de
desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de
dades de caràcter personal.

III. Classes de registre.
a) Del Registre d’Interessos en general
Segons regula la LBRL, article 75.7, les persones obligades formularan declaració sobre
causes de possible incompatibilitat i sobre qualsevol activitat que els proporcioni o
pogués proporcionar ingressos econòmics. Formularan, així mateix, declaració dels seus
béns patrimonials i de la participació en societats de tot tipus, amb informació de les
societats participades i de les liquidacions dels impostos sobre la Renda, Patrimoni i, en
el seu cas, Societats.
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El mateix apartat del referit article de la LBRL, disposa:
“Aquestes declaracions s’inscriuran en els següents Registres d’Interessos, que
tindran caràcter públic.
a) La declaració sobre causes de possible incompatibilitat i activitats que proporcionin
o puguin proporcionar ingressos econòmics, s’inscriurà en el Registre d’Activitats
constituït en cada Entitat Local.
b) La declaració sobre béns i drets patrimonials s’inscriurà en el Registre de Béns
Patrimonials de cada Entitat local, en els termes que estableixi el seu respectiu
estatut.
(…)
Es pot entendre que encara que la llei utilitzi indistintament la locució registre i registres al
referir-se a la declaració d’activitats i béns de forma separada, existeix un sol registre que
té una unitat de finalitat i funcionalitat, encara que amb dues seccions: activitats i béns
patrimonials.
En conclusió, les persones obligades tenen el deure d’efectuar dues declaracions
d’interessos separades: la primera referent a les causes de possible incompatibilitat i
d’activitats i la segona referent als seus béns patrimonials.
Aquestes declaracions podrien constar en sengles registres separats, però res obstaria a
considerar que sigui un únic registre amb seccions diferents, tenint en compte algunes
restriccions en el règim d’accessos i amb salvaguarda de la informació continguda en
ells.

L’Ajuntament de Torelló, en sessió plenària de data 31-5-1991 va aprovar la creació del
Registre d’Activitats i el Registre de béns patrimonials, i els models de declaracions.
Tenint en compte les determinacions de contingut, les obligacions legals referides a la
protecció de dades, i la necessitat de dissenyar un sistema de suport per a la gestió dels
Registres, es proposa adoptar uns nous acords amb vista a la seva estructuració en els
termes següents:
1) Registre d’Interessos:
Secció 1ª : Activitats
Secció 2ª : Béns Patrimonials
b) Del Registre Especial de Béns Patrimonials en particular
L’article 6 de la Llei orgànica 1/2003, de 10 de març, de garantia de la democràcia en els
ajuntaments i la seguretat dels regidors, va incorporar a l’art. 75.7 de la LBRL dos nous
paràgrafs, en els quals es creava el Registre Especial d’Interessos. Aquest registre va ser
creat amb la finalitat que aquells regidors electes que vegin amenaçada la seva seguretat
personal i la dels seus béns o negocis, la dels seus familiars, socis, o persones amb qui
tinguin relació professional, puguin realitzar les seves declaracions de forma reservada,
davant el Secretari de la Diputació Provincial o l’òrgan competent de la Comunitat
Autònoma. L’article 163.4 de la TRLMRLC remet la realització de la declaració d’aquest
registre a allò regulat a la LBRL. Aquest Registre Especial d’Interessos va ser substituït
pel Registre Especial de Béns Patrimonials (REBP) en modificar-se l’article 75.7 LBRL
per la L 8/2007, de sòl.
Respecte al Registre Especial de Béns Patrimonials, l’article 75.7 de la Llei 7/85, de 2
d’abril, diu:
“(...) Els representants locals i membres no electes de la Junta de Govern Local
respecte als que en virtut del seu càrrec, resulti amenaçada la seva seguretat
personal o la dels seus béns o negocis, la dels seus familiars, socis, empleats o
persones amb qui tingueren relació econòmica o professional podran realitzar les
declaracions de béns i drets patrimonials davant el Secretari/a de la Corporació
Provincial, o, en el seu cas, davant l’òrgan competent de la Comunitat Autònoma
corresponent. Dites declaracions s’inscriuran en un Registre Especial de Béns
Patrimonials, creat a aquests efectes en aquelles institucions.
En aquest supòsit, aportaran al Secretari/a de la seva respectiva Entitat mera
certificació simple i succinta acreditativa d’haver complimentat les seves declaracions,
i que, aquestes estiguin inscrites en el Registre Especial d’Interessos a què es
refereix el paràgraf anterior, que serà lliurada pel funcionari encarregat del mateix”.
Aquest és, doncs, un dret que es concedeix als representants locals i als membres no
electes de la Junta de Govern Local i que, per tant, ha d’interpretar-se d’una manera
amplia, perquè suposa una manifestació del dret constitucional de l’accés als càrrecs
públics establert en l’article 23 de la Constitució Espanyola, tal i com expressament ha
vingut assenyalant el Tribunal Constitucional.
Prova que es tracta d’un dret garantit constitucionalment, és el fet que l’article 75.7 està
inclòs dins del capítol de la LRBRL que regula l’Estatut dels membres electes.
IV. Persones obligades a fer la declaració
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Segons regula l’art. 75.7 LBRL, estan obligats a formular les declaracions: “Els
representants locals, així com els membres no electes de la Junta de Govern Local”.
El TRLMRLC (art. 163.1) i el ROF (art. 30.2) per la seva part, especifiquen que estan
obligats els membres de la Corporació.
Amb la modificació produïda per la Llei 8/2007, de 28 de maig, de sòl, a la LBRL, es va
introduir una nova disposició addicional quinzena que preveu:
“El règim previst a l’article 75.7 d’aquesta llei serà d’aplicació al personal directiu
local i als funcionaris de les corporacions locals amb habilitació de caràcter estatal
que, conforme al que preveu l’art. 5.2 de la DA segona de la llei 7/2007, de 12
d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, desenvolupi a les entitats locals llocs
de treball que hagin estat proveïts mitjançant lliure designació en atenció al
caràcter directiu de les seves funcions o a l’especial responsabilitat que
assumeixin.”
Per tant, amb la modificació introduïda, s’amplia el tipus de subjectes obligats a formular
les declaracions d’activitats i de béns patrimonials, essent obligats, en conseqüència, en
l’àmbit de la Corporació: els membres electes, el personal directiu i els funcionaris amb
habilitació de caràcter estatal nomenats per lliure designació. En el cas de Torelló, els
llocs de treball que s’han d’ocupar a través de funcionaris amb habilitació de caràcter
estatal, com és el cas dels llocs de treball de Secretaria i Intervenció, es proveeixen a
través de concurs i no per lliure designació, i per aquest motiu, les persones que ocupen
aquests llocs de treball no ha de fer la declaració d’interessos.
A la vista de la relació de Llocs de Treball existent no hi ha cap lloc de treball amb les
funcions de Directiu Local i, per tant, no hi ha cap lloc de treball afectat per la normativa
del Registre d’Interessos.
S’hauran de considerar dintre d’aquest concepte de personal directiu, els Gerents i
Directors dels Organismes públics dependents de l’Ajuntament de Torelló (Organismes
Autònoms i Entitats Públiques Empresarials).
Per tant, a més dels membres electes, estarien obligats a fer les declaracions el personal
directiu (el que es consideri en cada moment com a tal a efectes del Registre d’Interessos
tot i que en l’actualitat no hi ha cap lloc de treball a l’Ajuntament que es trobi classificat
com a Directiu Local).
V. Responsabilitat, direcció, gestió i custòdia dels Registres
L’article 163.3 TRLMRLC, disposa que el registre d’interessos està sota la responsabilitat
directa del President de la Corporació o del membre en qui delegui.
El ROF, a l’art. 30.1, estableix que la custodia i direcció del registre correspon al
Secretari/ària.
La LBRL no contempla cap previsió concreta més enllà de la disposició addicional
vuitena, introduïda per la L 57/2003, de 16 de desembre, de mesures de modernització
del govern local, que especifica que en els municipis inclosos en l’àmbit d’aplicació del
títol X de la LBRL, sobre el règim d’organització dels municipis de gran població, i en els
Cabildos Insulars Canaris s’aplicaran les normes que assenyala, i entre elles, es troba
l’apartat c) de la DA esmentada que literalment prescriu: “Las funciones que la legislación
electoral general asigna a los secretarios de los ayuntamientos, así como la llevanza y
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custodia del registro de intereses de miembros de la Corporación, serán ejercidas por el
secretario del Pleno”.
S’ha d’assenyalar la interpretació que va realitzar la Resolució de 27.1.1987, de la
Direcció General d’Administració Local, sobre la posició ordinamental del ROF i
aplicabilitat del mateix a les entitats que, d’acord amb el disposat a la LBRL, disposin de
Reglament orgànic propi. Segons es preveu en el seu apartat 8è: aquells preceptes del
títol primer del ROF (entre ells, està la regulació realitzada del registre d’interessos), que
no són reproducció de normes legals, sinó concreció o desenvolupament de les
mateixes, poden ser objecte d’una regulació distinta en el Reglament orgànic de cada
Corporació.
A contrario sensu amb aquesta interpretació, si no existeix Reglament Orgànic, com
succeeix a l’Ajuntament de Torelló, no especifica qui ha de ser l’encarregat de la direcció i
custòdia dels registres, només contempla la previsió que aquests estaran sota la
responsabilitat de la presidència, per tant es considera que en aquest supòsit seria
aplicable el ROF que especifica que la custòdia i direcció del registre, és a dir, la seva
gestió, en sentit ampli, correspon a la Secretaria de la Corporació.
Seguint aquest criteri, la Secretaria General hauria de ser l’encarregada de la direcció,
custòdia, gestió i conservació dels registres d’interessos d’aquesta Corporació.
VI. Moment de formalitzar la declaració.
Segons preveuen els articles 75.7 LBRL, 163.1 TRLMRLC i 30.2 ROF, les declaracions
es duran a terme abans de la presa de possessió, amb ocasió del cessament, al final del
mandat i quan es modifiquin les circumstàncies de fet.
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Aquests registres poden convertir-se en simple declaració testimonial si no es concreten i
regulen qüestions com els efectes de la negativa a declarar o actualitzar les declaracions,
o garantir el compliment de la declaració final al moment del cessament. Ni la LBRL, el
ROF, ni TRLMRLC fixen les conseqüències de l’incompliment d’aquest deure, per això és
convenient completar la regulació de la falta o mancança de dades de les declaracions
per les Comunitats Autònomes o a través del reglament orgànic o d’altra normativa de
desenvolupament de cada entitat local.
S’ha de precisar, altrament, que està absolutament garantida la presentació de les
declaracions dels regidors al constituir-se la Corporació i a l’inici del mandat, ja que l’art.
75.7 LBRL ha de posar-se en relació amb l’art. 108.8 de la LO 5/1985, de 19 de juny, del
Règim electoral general, que estableix que per tal d’adquirir la plena condició dels seus
càrrecs, els regidors, a banda de jurar-lo o prometre’l, deuran complimentar els demés
requisits exigits en les lleis o reglaments; en conseqüència, tots els membres de les
corporacions locals estan obligats a formular, abans de la presa de possessió, les
corresponents declaracions. La Junta Electoral Central, en reiterats acords, ha determinat
que la falta de presentació de les declaracions d’interessos impedeix als regidors prendre
possessió del càrrec. Però, no hi ha cap precepte de la legislació general local o electoral
que reguli els efectes de no fer-ho al finalitzar el seu mandat o quan variïn les
circumstàncies, ni la possible utilització de mitjans per a obligar-los.
VII. Instrumentació i contingut del document de declaració.
La legislació preveu que declaració podrà instrumentar-se en qualsevol classe de
document que doni fe de la data i de la identitat del declarant i del seu contingut, en el
que, en tot cas, haurà de constar, segons prescriu literalment l’article 31.1 ROF:

“a) Identificación de los bienes muebles e inmuebles integrantes del patrimonio personal,
con designación, en su caso, de su inscripción registral, y fecha de adquisiciones de cada
uno.
b) Relación de actividades y ocupaciones profesionales, mercantiles o industriales,
trabajos por cuenta ajena y otras fuentes de ingresos privados, con especificación de su
ámbito y carácter y de los empleos o cargos que se ostenten en entidades privadas, así
como el nombre o razón social de las mismas.
c) Otros intereses o actividades privadas que, aún no siendo susceptibles de
proporcionar ingresos, afecten o estén en relación con el ámbito de competencias de la
Corporación.”
Les declaracions podran ser efectuades en els models aprovats pels Plens respectius
que seran signades per l’/la interessat/da i pel Secretari/ària en la seva qualitat de fedatari
públic (arts 75 7 LBRL i 31.2 ROF). La signatura del Secretari limitarà la seva eficàcia a la
data de la declaració i a què la signatura del declarant és l’autèntica o ha estat posada en
la seva presència. Mai la funció fedatària podrà referir-se a la veracitat d’allò declarat.
Així, doncs, s’hauran de presentar i signar amb la intervenció de la Secretària general de
la Corporació.
El Ple de l’Ajuntament de Torelló, com s’ha dit, va aprovar els models que han estat
vigents en aquest mandat, en la sessió de data 31.5.1991. Models que cal revisar i, per
tant, aprovar uns de nous que continguin totes les exigències legals, i facin referència a la
normativa de protecció de dades.
VIII.- Sistema de gestió i custòdia dels Registres d’Interessos
L’obligació de crear i portar el Registre d’Interessos i el Registre Especial de Béns
patrimonials, s’ha de completar amb la definició d’un sistema que de forma àgil i segura
permeti gestionar-ho amb total garantia per als interessats i per a la pròpia Corporació, la
qual cosa suposa necessàriament disposar d’un sistema de suport que ajudi a
l’organització i registre de les declaracions presentades.
Aquest sistema se sustentarà en la creació de bases de dades, en les quals es recolliran
totes les dades de les persones obligades a prestar declaració, amb la definició d’uns
camps agrupats en diversos blocs d’informació, la definició i contingut des quals
s’aprovaran per Decret de l’Alcaldia, a l’igual que les instruccions de funcionament dels
registres on es recolliran les obligacions i drets de tots els interessats, i el procediment de
funcionament operatiu del nou sistema de gestió dels Registres d’Interessos de
l’Ajuntament de Torelló.
El sistema es completa amb la definició i aprovació dels nous models, i que
s’acompanyen d’annex I i II.
La creació dels fitxers de dades personals, comportarà, a la vegada, la seva declaració a
l’Agència de Protecció de dades.
A la vista del que s’ha exposat fins ara, la responsabilitat dels Registres correspondrà a la
Presidència i la direcció, custòdia i gestió correspondrà a la Secretaria General.
Vist l’informe elaborat per la Secretaria de data 11 d’abril de 2011.
A proposta d’aquesta Presidència, d’acord amb el dictamen favorable de la Comissió
informativa d’Economia i hisenda, règim intern i seguretat, el ple de l’Ajuntament, per
unanimitat dels assistents, acorda:
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Primer.- CREAR el Registre d’Interessos de l’Ajuntament de Torelló, que substituirà el
creat per acord plenari de data 31.5.1991, dividit en dues seccions: Secció 1ª d’Activitats i
Secció 2ª de Béns Patrimonials.
Segon.- APROVAR els models de declaració, que substituiran els que es van aprovar
per acord plenari de data 31.5.1991, i que s’acompanyen d’annex I i II.
Tercer.- DISPOSAR que la Secretaria de la Corporació serà l’encarregada de la
direcció, custòdia i gestió del Registre d’Interessos dels membres electes de l’Ajuntament
i personal directiu, si fos el cas.
Quart.- DETERMINAR que el sistema de gestió i els nous Registres entrin en vigor,
juntament amb els nous models aprovats, amb l’inici del proper mandat.
Cinquè.- FER PÚBLIC el present acord i mitjançant la seva publicació al Butlletí Oficial
de la Província de Barcelona, i la inserció en la pàgina web de l’Ajuntament de Torelló.
Sisè.- DEIXAR sense efecte qualsevol acord que contradigui o s’oposi als anteriors.
Setè.- FACULTAR tan àmpliament com sigui necessari a l’Alcalde-President de
l’Ajuntament de Torelló per a l’adopció de qualsevol resolució per al desenvolupament
dels acords adoptats.

VOTACIÓ:
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La proposta s’aprova per unanimitat dels setze membres assistents.
2.2 HISENDA I PLANS ESTRATÈGICS DE DESENVOLUPAMENT
2.2.1 BAIXA D’UNA AUTORITZACIÓ DE DESPESA
ACORD:

RELACIÓ DE FETS
Per acord de Ple del dia 29 de desembre de 2008, es va autoritzar una despesa per
import de 30.752,06 €, per la redacció i direcció d’obres de diferents projectes urbanístics,
amb càrrec a la partida 301-432-627.00.01 (Projecte: 2008-2-301-16-1) del pressupost de
despeses de l’any 2008, amb número d’operació 220080020252.
En la Junta de Govern Local del dia 23 de març de 2009 es va adjudicar una despesa per
import de 4.775,73 € al proveïdor Colomer Rifà SL., amb càrrec a l’autorització
esmentada.
Per Resolució de l’Alcaldia de data 8 d’abril de 2009 es va adjudicar una despesa per
import de 4.353,72 € al proveïdor Jaume Serra i Benito i una altra d’import 4.726,19 € al
proveïdor Albert Soler i Alonso, amb càrrec a l’autorització esmentada.

Per Resolució de l’Alcaldia de data 28 de maig de 2009 es va adjudicar una despesa per
import de 6.744,73 € al proveïdor, Colomer-Rifà SL., amb càrrec a l’autorització
esmentada.
Per Resolució de l’Alcaldia de data 3 de juny de 2009 es va adjudicar una despesa per
import de 9.890,16 € al proveïdor, Enginyeria J. Pagespetit SL, amb càrrec a
l’autorització esmentada, quedant pendent d’adjudicar l’import de 261,53 €.
Donat que l’esmentat import compta amb finançament afectat, en concret amb alienació
de patrimoni de l’any 2008, s’ha anat incorporant als successius pressupostos mitjançant
la incorporació de romanents afectats.
La regidoria d’urbanisme i activitats, en data de 16 de febrer de 2011, ha presentat una
proposta negativa d’autorització, mitjançant el corresponent document A/, que s’adjunta,
per tal de donar de baixa la despesa autoritzada i no disposada i deslliurar el finançament
afectat de la despesa esmentada anteriorment.
FONAMENTS LEGALS
Tot i que actualment les bases d’execució del pressupost, en els seus articles 20 i 21,
estableixen que l’òrgan competent per aprovar les despeses del capítol VI, que no
excedeixin dels 300.000,00 €, és l’Alcalde, donat que la despesa va ésser aprovada pel
Ple és preceptiu que sigui aquest mateix òrgan que n’aprovi la seva baixa parcial.
Per això, d’acord amb el dictamen favorable de la Comissió informativa d’Economia i
hisenda, règim intern i seguretat, el ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents,
acorda:
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Primer.- APROVAR LA BAIXA DE L’AUTORITZACIÓ de la despesa núm.
220080020252, per import de 261,53 €, aprovada pel Ple del dia 29 de desembre de
2008.
Segon.- NOTIFICAR el present acord a les persones interessades.

VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels setze membres assistents.
2.2.2 BAIXA D’UNA AUTORITZACIÓ DE DESPESA PER A LES OBRES
D’URBANITZACIÓ DELS CARRERS GIRAVOLT, JOAN DEORDAL I PUIGDASSALIT
ACORD:

RELACIÓ DE FETS
Per acord de Ple del dia 24 de novembre de 2008, es va autoritzar una despesa per
import de 29.332,59 €, per l’actualització de preus de les obres d’urbanització dels carrers
Giravolt, Joan Deordal i Puigdassalit, amb càrrec a la partida 301-432-601.00.04
(Projecte: 2008-2-301-3-1) del pressupost de despeses de l’any 2008, amb número
d’operació 220080018220.

Donat que l’esmentat import compta amb finançament afectat, en concret amb
contribucions especials i un préstec de l’any 2008, s’ha anat incorporant als successius
pressupostos mitjançant la incorporació de romanents afectats.
La regidoria d’urbanisme i activitats, en data de 16 de febrer de 2011, ha presentat una
proposta negativa d’autorització, mitjançant el corresponent document A/, que s’adjunta,
per tal de donar de baixa la despesa autoritzada i no disposada i deslliurar el finançament
afectat de la despesa esmentada anteriorment.
FONAMENTS LEGALS
Tot i que actualment les bases d’execució del pressupost, en els seus articles 20 i 21,
estableixen que l’òrgan competent per aprovar les despeses del capítol VI, que no
excedeixin dels 300.000,00 €, és l’Alcalde, donat que la despesa va ésser aprovada pel
Ple és preceptiu que sigui aquest mateix òrgan que n’aprovi la seva baixa.
Per això, d’acord amb el dictamen favorable de la Comissió informativa d’Economia i
hisenda, règim intern i seguretat, el ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents,
acorda:

Primer.- APROVAR LA BAIXA DE L’AUTORITZACIÓ de la despesa núm.
220080018220, per import de 29.332,59 €, aprovada pel Ple del dia 24 de novembre de
2008.
Segon.- NOTIFICAR el present acord a les persones interessades.
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INTERVENCIONS:
SRA. MONTSE AYATS:
Nosaltres, tant en aquest punt com en el següent, ens agradaria saber si simplement és
una baixa per canviar-ho d’anualitat o en quin punt es troba aquest projecte
d’urbanització d’aquests carrers i si és que hi ha hagut alguna variació.
SRA. M. CARME URGELL:
No. Es dóna de baixa, perquè ve d’exercicis anteriors, tal com es pot veure, i és clar que
el projecte canviarà si l’Ajuntament decideix tirar-ho endavant i evidentment, els imports
que eren no tornaran a ser i, per tant, en el seu moment, quan l’Ajuntament decideixi tirarho endavant s’haurà de tornar a posar en el pressupost, tant d’ingressos com de
despeses.

VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels setze membres assistents.
2.2.3 BAIXA D’UNA AUTORITZACIÓ DE DESPESA PER A LES OBRES
D’URBANITZACIÓ DELS CARRERS GIRAVOLT, JOAN DEORDAL I PUIGDASSALIT
ACORD:

RELACIÓ DE FETS
Per acord de Ple del dia 28 de desembre de 2006, es va autoritzar una despesa per
import de 560.175,00 €, per les d’obres d’urbanització dels carrers Giravolt, Sau, Joan
Deordal i Puigdassalit, amb càrrec a la partida 301-432-601.00.00 (Projecte: 2006-2-3011-1) del pressupost de despeses de l’any 2006, amb número d’operació 220060018433.
En data 23 d’abril de 2007 es va aprovar per Ple part de l’adjudicació de les esmentades
obres per import de 45.632,26€ (IVA a part) al proveïdor, SOREA, S.A., quedant pendent
d’adjudicació l’import de 514.542,74€.
Donat que l’esmentat import compta amb finançament afectat, en concret amb
contribucions especials de l’any 2006, s’ha anat incorporant als successius pressupostos
mitjançant la incorporació de romanents afectats.
La regidoria d’urbanisme i activitats, en data de 16 de febrer de 2011, ha presentat una
proposta negativa d’autorització, mitjançant el corresponent document A/, que s’adjunta,
per tal de donar de baixa la despesa autoritzada i no disposada i deslliurar el finançament
afectat de la despesa esmentada anteriorment.
FONAMENTS LEGALS
Tot i que actualment les bases d’execució del pressupost, vigents, en els seus articles 20
i 21, estableixen que l’òrgan competent per aprovar les despeses del capítol VI, per
imports superiors als 300.000,00 € i que no excedeixin del 10% dels recursos ordinaris,
és la Junta de Govern Local, donat que la despesa va ésser aprovada pel Ple és
preceptiu que sigui aquest mateix òrgan que n’aprovi la seva baixa parcial.
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Per això, d’acord amb el dictamen favorable de la Comissió informativa d’Economia i
hisenda, règim intern i seguretat, el ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents,
acorda:

Primer.- APROVAR LA BAIXA DE L’AUTORITZACIÓ de la despesa núm.
220060018433, per import de 514.542,74 €, aprovada pel Ple del dia 28 de desembre de
2006.
Segon.- NOTIFICAR el present acord a les persones interessades.

VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels setze membres assistents.
2.2.4 DICTAMEN DE BAIXA D’UNA DISPOSICIÓ DE DESPESA A NOM DE CORPI,
OBRES I PROMOCIONS, SL
ACORD:

RELACIÓ DE FETS
Per acord del Ple del dia 28 de desembre de 2006, es va autoritzar una despesa per
import de 277.522,00 €, per les obres incloses en el projecte bàsic i d’execució d’obres

d’adequació interior a la planta segona de l’edifici de l’antiga Torneria Vidal per espai d’art
destinat a la difusió, amb càrrec a la partida 301-432-622.00.01 (Projecte: 2006-2-301-111) del pressupost de despeses de l’any 2006, amb número d’operació 220060020245.
Per acord de Ple del dia 26 de novembre de 2007, es va disposar una despesa per
import de 261.319,07 € a nom de Corpi, obres i promocions SL, per l’adjudicació del
contracte d’obres del “Projecte bàsic i d’execució d’obres d’adequació interior a la planta
segona de l’edifici de l’antiga Torneria Vidal per espai d’art destinat a la difusió”, amb
càrrec l’operació d’autorització 220060020245, amb número d’operació 220070020245.
El proveïdor ha presentat les certificacions d’obra per un import total de 261.306,56 €
amb càrrec a la disposició de despesa abans esmentada, quedant pendent de facturar
l’import de 12,51 €.
Donat que l’esmentat import compta amb finançament afectat, en concret amb una
aportació de la Generalitat de Catalunya i amb l’alienació de patrimoni, l’any 2006, s’ha
anat incorporant als successius pressupostos mitjançant la incorporació de romanents
afectats.
La regidoria d’urbanisme i activitats, en data de 16 de febrer de 2011, ha presentat una
proposta negativa de despesa, mitjançant el corresponent document D/, que s’adjunta, i
una proposta negativa d’autorització, mitjançant el corresponent document A/, per tal de
donar de baixa la despesa disposada i no facturada a nom de Corpi, obres i promocions
SL, i l’autorització, i deslliurar el finançament afectat de la despesa esmentada
anteriorment.
FONAMENTS LEGALS
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Tot i que actualment les bases d’execució del pressupost, en els seus articles 20 i 21,
estableixen que l’òrgan competent per aprovar les despeses del capítol VI, que no
excedeixin dels 300.000,00 €, és l’Alcalde, donat que la despesa va ésser aprovada pel
Ple és preceptiu que sigui aquest mateix òrgan que n’aprovi la seva baixa parcial.
Per això, d’acord amb el dictamen favorable de la Comissió informativa d’Economia i
hisenda, règim intern i seguretat, el ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents,
acorda:

Primer.- APROVAR LA BAIXA DE LA DISPOSICIÓ de la despesa núm.
220070020245, per import de 12,51 € a nom de Corpi, obres i promocions SL, aprovada
pel Ple del dia 26 de novembre de 2007.
Segon.- APROVAR LA BAIXA DE ‘AUTORITZACIÓ de la despesa núm.
220060020245 per import de 12,51 €, aprovada pel Ple del dia 28 de desembre de 2006.
Tercer.- NOTIFICAR el present acord a les persones interessades.

VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels setze membres assistents.
2.2.5 MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 11, REGULADORA DE LA
TAXA PER A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D’ENSENYAMENT.

ACORD:

RELACIÓ DE FETS
1. La regidora d’educació de l’Ajuntament, Sra. Flora Vilalta i Sospedra, ha presentat, el
passat 8 d’abril, la proposta que es transcriu a continuació, per tal que sigui modificada
l’ordenança fiscal núm. 12, reguladora de la taxa per a la prestació dels serveis
d’ensenyament municipal:
Modificació de l’apartat 1 de l’article 6, establint les tarifes següents:
1. Oferta formativa de l’Escola Municipal d’Arts Plàstiques pel curs 2011-2012:
a) Oferta formativa de durada d’octubre a juny:
Matrícula
30,00 €
Cursos infantils i juvenils
252,00€
Cursos d’adults: dibuix, pintura, costura, costumització, edició
vídeo
324,00€
Cursos d’adults: ceràmica i restauració
405,00€
b) Oferta formativa de durada inferior a 9 mesos, l’import ve determinat pel cost
total del curs (mínim de 5 alumnes):
Cost total del curs

Import del curs

Fins a 500,00 €
De 500,01€ a 1.000,00 €
De 1.000,01 € a 1.500,00 €
De 1.500,01 € a 2.000,00 €
De més de 2.000,00 €

De 10,00 € a 100,00 €
De 100,01 € a 200,00 €
De 200,01 € a 300,00 €
De 300,01 € a 400,00 €
De 400,01 € a 600,00 €

2. 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
municipals obeeixen, al compliment de les previsions normatives esmentades
anteriorment.
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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 això, d’acord amb el dictamen favorable de la Comissió informativa d’Economia i
hisenda, règim intern i seguretat, el ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents,
acorda:
Primer.- APROVAR PROVISIONALMENT per a l’exercici de 2011 i següents la
modificació de l’Ordenança fiscal núm. 12, reguladora de la taxa per a la prestació dels
serveis d’ensenyament municipal:
Es modifica l’article 6.1, i el nou redactat diu:
2. “Oferta formativa de l’Escola Municipal d’Arts Plàstiques pel curs 20112012:
a) Oferta formativa de durada d’octubre a juny:

Matrícula
30,00 €
Cursos infantils i juvenils
252,00€
Cursos d’adults: dibuix, pintura, costura, costumització, edició
vídeo
324,00€
Cursos d’adults: ceràmica i restauració
405,00€
b) Oferta formativa de durada inferior a 9 mesos, l’import ve determinat pel cost total
del curs (mínim de 5 alumnes):
Cost total del curs

Import del curs

Fins a 500,00 €
De 500,01€ a 1.000,00 €
De 1.000,01 € a 1.500,00 €
De 1.500,01 € a 2.000,00 €
De més de 2.000,00 €

De 10,00 € a 100,00 €
De 100,01 € a 200,00 €
De 200,01 € a 300,00 €
De 300,01 € a 400,00 €
De 400,01 € a 600,00 €

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 setze membres assistents.
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2.2.6 ESTABLIMENT D’UNA NOVA TARIFA A LES PISCINES MUNICIPALS
ACORD:

RELACIÓ DE FETS
L’empresa Sport Assistance 2000, S.L., és l’adjudicatària de la concessió de la gestió de
la piscina coberta municipal de Torelló per acord del Ple de l’Ajuntament de data 23 de
juliol de 2007.
De conformitat amb l’apartat 5.3.2 del contracte signat entre l’Ajuntament de Torelló i
Sport Assistance 2000, S.L. el 31 d’octubre de 2007, el concessionari va presentar les
tarifes que va estimar oportunes aplicar en el primer exercici d’activitat, en concordança
amb el que s’establia en la clàusula 2.5 del plec de clàusules tècniques i econòmic –
administratives que van regir l’adjudicació de la concessió administrativa del servei
municipal de piscina coberta de Torelló, aprovat pel Ple de l’Ajuntament de data 26 de
febrer de 2007.
El Ple de l’Ajuntament del dia 23 de febrer de 2009 va aprovar la proposta de tarifes
presentades per Sport Assistance 2000, S.L., que varen ser vigents a partir del 22 de
juny de 2009, data de l’obertura de les noves instal·lacions de la piscina coberta
municipal.
El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària de data 25 de maig de 2009 va prendre una
sèrie d’acords per tal de facilitar l’accés d’alguns col·lectius al servei de la piscina
coberta municipal.
El Ple de l’Ajuntament del 28 de desembre de 2009 va modificar, en part, l’acord adoptat
pel Ple de l’Ajuntament del dia 25 de maig de 2009, amb efectes l’1 de febrer de 2010,
sobre les bonificacions establertes exclusivament a l’abonament “tot el dia” del servei de
piscina coberta municipal, a les persones amb minusvalidesa igual o superior al 33%.
El Ple de l’Ajuntament del 25 de gener de 2010 va modificar la data d’efectes de les
noves bonificacions de l’acord del Ple del 28 de desembre de 2009, establint-lo en l’1 de
març de 2010.
El Ple de l’Ajuntament del 22 de febrer de 2010 va aprovar l’establiment d’una
bonificació per l’abonament “tot el dia” del servei de piscina coberta municipal, a les
persones en edats compreses entre els 3 i els 15 anys amb una minusvalidesa igual o
superior al 33%.
El Ple de l’Ajuntament del 31 de maig de 2010 va modificar, en part, les tarifes
aprovades per acord del Ple del 23 de febrer de 2009, per adaptar-les als nous tipus
impositius de l’Impost sobre el Valor Afegit, vigents a partir de l’1 de juliol de 2010.
En data d’1 de març de 2011 el Sr. Pere Solanellas i Donato, apoderat de l’empresa
Sport Assistance 2000, S.L., va presentar una proposta per tal d’establir una nova tarifa
pels usuaris de la piscina coberta municipal en situació de baixa temporal, donat que, en
cap dels acords esmentats anteriorment es va establir cap quota diferenciada per aquest
tipus d’usuari, tot i que en la normativa general d’ús de la piscina municipal de Torelló,
en el seu apartat de normativa administrativa es diu literalment: “L’abonat pot acollir-se
a la baixa temporal, per un període mínim de tres mesos i màxim d’un any, abonant
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l’import de la quota de manteniment mensual quan per motius de salut, canvi temporal
de feina i/o residència, sigui justificat”.
Per això, d’acord amb el dictamen favorable de la Comissió informativa d’Economia i
hisenda, règim intern i seguretat, el ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents,
acorda:

Primer.- ESTABLIR una tarifa per baixa temporal del servei de piscina coberta
municipal, per un import de deu euros (10,00 €) mensuals, per un termini mínim de 3
mesos i màxim d’un any, als usuaris que es trobin inclosos en un dels tres supòsits que
s’especifiquen a continuació i presentin la documentació acreditativa que també
s’especifica:
-

Per motius de salut. L’usuari haurà de presentar certificació mèdica per malaltia
i/o lesió.
Canvi temporal de domicili laboral. L’usuari haurà de presentar un certificat
d’empresa que ho acrediti.
Canvi temporal de residència. L’usuari haurà de presentar un certificat de canvi
de residència.

Segon.- Aquesta nova tarifa serà d’aplicació a partir de la data de notificació del present
acord a l’empresa adjudicatària de la concessió administrativa del servei de piscina
coberta municipal i no tindrà efectes retroactius.
Tercer.- NOTIFICAR el present acord a l’empresa Sport Assistance 2000, S.L. i al
departament d’esports i d’intervenció de l’Ajuntament.
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VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels setze membres assistents.

2.2.7 MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST PER TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT
ACORD:

Expedient número 10/2011, referent a la modificació de crèdits del pressupost de
despeses mitjançant transferències de crèdits.
ANTECEDENTS
1. Pel Decret de l’Alcaldia de data 14 d’abril 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

206-3421310000

Retribucions.
32.667,75 €
Personal temporal
instal·lacions
esportives

25.500,00 €

7.167,75 €

306-4596010000

Infraestructures
equipaments

i 75.000,00 €

45.000,00 €

30.000,00 €

404-1516270000

Redacció projectes 89.000,00 €
urbanístics del Pla
de Barris

15.000,00 €

74.000,00 €

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

de Consignació
definitiva

85.500,00 €

Consignació de despeses amb crèdits en alta

Partida inicial

Nom

Consignació
inicial

Proposta d’alta Consignació
definitiva

102-3422270600

Servei piscines estiu 56.497,00 €

25.500,00 €

81.997,00 €

102-3426320000

Millora instal·lacions 30.000,00 €
esportives

45.000,00 €

75.000,00 €

102-3426320001

Arranjament
0,00 €
xemeneia
piscina
coberta municipal

15.000,00 €

15.000,00 €

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

85.500,00 €

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 això, d’acord amb el dictamen favorable de la Comissió informativa d’Economia i
hisenda, règim intern i seguretat, el ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents,
acorda:
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Primer.- APROVAR la modificació de crèdit núm. 10/2011, per mitjà de transferències
de crèdit i exposar-lo al públic durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils,
mitjançant un edicte al tauler d'anuncis i al Butlletí Oficial de la Província.
Segon.- En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm i es transferiran els
crèdits de les partides que s'han indicat.
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels setze membres assistents.
2.2.8 DECLARACIÓ DE LA NO DISPONIBILITAT D’UN CRÈDIT DEL PRESSUPOST
DE DESPESES VIGENT.
ACORD:

ANTECEDENTS
1. Pel Decret de l’Alcaldia de data 14 d’abril de 2011 s’inicia l’expedient per a
l’aprovació de la modificació de crèdits mitjançant transferències de crèdit núm.
10/2011.
2. Per la proposta de dictamen del regidor d’hisenda de data 14 d’abril de 2011 a la
Comissió Informativa d’Hisenda del dia 18 d’abril de 2011, es proposa minorar la partida
404-151-6270000 destinada a la redacció de projectes urbanístics del Pla de Barris, per
import de 15.000,00 €, per tal de destinar-los a l’arranjament de la xemeneia de la
piscina coberta municipal.
3. La partida de despeses 404-151-6270000 es finançava de la forma següent:
-

Fins a un 50% de la subvenció de la Generalitat de Catalunya per al projecte del
Pla de Barris, que importava 44.500,00 €.
Fins a un 50% mitjançant la concertació d’un crèdit a llarg termini amb una
institució financera, que importava 44.500,00 €.

4. El projecte d’arranjament de la xemeneia de la piscina coberta municipal, no és una
obra inclosa en el projecte de millora de barris, per al qual cosa només es pot finançar
amb crèdit a llarg termini, aquest fet comporta que el finançament de la partida 404-1516270000, que amb la modificació passa a tenir un crèdit de 74.000,00 €, canviï i s’hagi
de declarar indisponible l’import que no compta amb finançament ni de la Generalitat ni
de l’Ajuntament.
FONAMENTS DE DRET
1. Si es donen de baixa, en part, els crèdits de les partides de despeses que es financen
amb ingressos finalistes, aquest finançament no es podrà utilitzar per a les noves
consignacions que se’n derivin, per tant els crèdits que no compten amb finançament
s’han de declarar com a no disponibles.
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2. L’article 33 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el
Capítol I del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 29 de desembre, reguladora de les
Hisendes Locals, en matèria de pressupostos, estableix que la declaració de no
disponibilitat de crèdits, així com la seva reposició a disponible, correspon al Ple de la
corporació.
Per això, d’acord amb el dictamen favorable de la Comissió informativa d’Economia i
hisenda, règim intern i seguretat, el ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents,
acorda:

Primer.- Declarar com a crèdit no disponible de la partida 404-151-6270000 del
pressupost de despeses vigent, destinat a la redacció de projectes urbanístics del Pla de
Barris, l’import de 15.000,00 €, que son els que, un cop deduïts els crèdits traspassats a
la partida 102-342-6320001 per l’arranjament d ela xemeneia de la piscina coberta
municipal, no compten amb finançament per part de la Generalitat de Catalunya
Segon.- Notificar el present acord a les persones interessades i a la intervenció
municipal per tal que la comptabilitzi.
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels setze membres assistents.
3. DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I URBANISME,
PROMOCIÓ ECONÒMICA, SOCIETAT DEL CONEIXEMENT I MEDI AMBIENT:
3.1. URBANISME
3.1.1. APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA 26ena. MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LA
REVISIÓ DEL PLA GENERAL, PER L’AMPLIACIÓ DE L’ÀMBIT DE LA UNITAT
D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA TRAMUNTANA PER AFEGIR-HI UN SEGON ÀMBIT
ESTABLINT UN SECTOR DISCONTINU DE SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT”
ACORD:

RELACIÓ DE FETS:
1.- Per acord del plenari municipal en sessió celebrada en data de 25 d’octubre de 2010
es va aprovar inicialment la 26ena. Modificació Puntual de la revisió del Pla General
d’Ordenació, redactada pels Serveis Tècnics Municipals, per tal d’establir un sector en sòl
urbà no consolidat, a desplegar mitjançant un Pla de Millora Urbana, que incloguin dos
subàmbits que constitueixin un polígon discontinu, amb la intenció de trobar una figura de
planejament que permeti a l’ajuntament gestionar l’adquisició de la zona verda sense
haver d’arribar a la seva expropiació, possibilitant en lloc seu, la compensació en sostre,
en un àmbit encara per desenvolupar.
Els dos subàmbits que formen el sector de sòl urbà no consolidat són:
•

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

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

2.- Es va notificar l’acord als propietaris afectats pels àmbits d’actuació de la
modificació.
3.- Es va demanar informe a la Direcció General de Promoció de l’Habitatge en data
de 19 de novembre de 2010 que el va emetre en data de 5 de gener de 2011amb
caràcter favorable condicionat a la incorporació d’una memòria social.
4.- En data de 25 de novembre de 2011 es va sol·licitar informe a l’Agència Catalana
de l’Aigua sense que l’hagi emès en data d’avui. El termini
5.- L’expedient es va sotmetre a informació pública pel termini d’un mes a través
d’edictes que es van inserir en el BOP de data 24 de novembre de 2010 , en el tauler
municipal d’anuncis en data de 25 de novembre i en el periódico de data 15 de
novembre. L’edicte va estar exposat al públic en el tauler municipal d’edictes des del
dia 24 de novembre de 2010 fins el 24 de desembre de 2011.
6.- En data de 17 de desembre de 2010 la Sra. Palmira Torra Segarra va presentar
al.legacions a l’acord d’aprovació inicial de la 26 ena modificació del pla general
d’ordenació urbana.
7.- En data 12 d’abril de 2011 l’arquitecte municipal ha emès informe.
8.- En data de 12 d’abril de 2011 la Secretària municipal ha emès informe a l’al.legació
presentada per part de la Sra. Palmira Torra.
FONAMENTS DE DRET:

PRIMER.- AL.LEGACIONS PRESENTADES PER PART DE LA SRA. PALMIRA
TORRA SEGARRA.
1.- En la primera al.legació fa referència a Desviació de poder.
En aquesta al.legació la reclamant afirma que l’Administració incorre en desviació de
poder ja que la Sra. Palmira ha sol.licitat l’expropiació a l’Ajuntament dels terrenys de la
seva propietat, que es corresponen amb els de l’àmbit núm. 2 de la modificació, al trobarse qualificada aquesta zona de verd públic. Per aquest motiu, manifesta que l’Ajuntament
modifica el Pla General per tal de no expropiar aquesta zona a través de la seva inclusió
en una unitat d’actuació. Afegeix que aquesta modificació es fa sense tenir en compte
l’interès públic.
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En aquest apartat cal dir que l’Ajuntament ha actuat d’acord a les pròpies possibilitats que
el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
d’Urbanisme preveu.
L’article 114 1 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, en el seu apartat 1 preveu:
“Un cop transcorregut cinc anys des de l’entrada en vigor del pla d’ordenació urbanística
municipal, en cas que no disposi de programa d’actuació urbanística municipal, o un cop
exhaurit el termini establert pel programa o l’agenda, si no s’ha iniciat el procediment
d’expropiació dels terrenys reservats per a sistemes urbanístics que, en virtut de les
determinacions del pla, hagin d’ésser necessàriament de titularitat pública i que no
estiguin inclosos, a l’efecte de llur gestió, en un polígon d’actuació urbanística o en un
sector de planejament urbanístic, les persones titulars dels béns poden advertir
l’administració competent de llur propòsit d’iniciar l’expedient d’apreuament. Si transcorre
un any des de la formulació de l’advertiment i l’administració no hi ha donat resposta,
l’inici de l’expedient d’apreuament es produeix per ministeri de la llei”.
L’article 114.5 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost preveu:
“Si, abans de transcórrer els terminis establerts per l’apartat 1, s’ha aprovat inicialment
una modificació o una revisió del planejament urbanístic que comporta la inclusió dels
sistemes en polígons d’actuació o en sectors de planejament, als efectes de llur gestió,
els dits terminis resten interromputs i subjectes a l’aprovació definitiva. El còmput dels
terminis es reprèn si transcorre un any sense haver-se produït la publicació de l’aprovació
definitiva “.
D’acord a les previsions de l’article 114 l’Ajuntament ha actuat utilitzant les possibilitats
que li ofereix aquest article en benefici de l’interès general.
L’àmbit 2 de la present proposta de modificació, de 5.741,28 m², es troba qualificada com
a zona verda pública pel Pla General vigent, àmbit delimitat pel carrer Congost pel nord,
Sant Roc pel sud i sud-oest, per ponent amb els darreres de les cases del carrer
Matagalls i pel sud-est amb els darreres de les finques del carrer Calverons i no es troba
inclòs en cap àmbit de gestió urbanística. Per aquest motiu, l’Ajuntament ha incoat
l’expedient de modificació del pla general per tal d’incloure aquest terreny dins d’un
polígon d’actuació urbanística als efectes de poder compensar beneficis i càrregues entre
els particulars.
Aquesta modificació s’ha efectuat en benefici de l’interès públic per tal d’obtenir la zona
verda gratuïtament en benefici de la població del municipi de Torelló i, per altra banda,
els terrenys s’inclouen dins d’un polígon d’actuació per tal que els seus propietaris puguin
repartir equitativament els beneficis i càrregues derivats de l’ordenació urbanística
d’aquest sector.
La mateixa llei, en defensa de l’interès públic, preveu la possibilitat d’incloure en un àmbit
de gestió urbanística, aquells terrenys reservats per a sistemes urbanístics tot i que els
particulars ja hagin formulat a l’Administració competent la seva voluntat d’iniciar
l’expedient expropiatori. La llei permet, que en aquests casos, l’Administració pugui
incloure els terrenys en un àmbit de gestió urbanística que és el que ha efectuat
l’Ajuntament de Torelló.
En data de 12 de març de 2010 , registre d’entrada núm. 1715/10, la Sra. Palmira Torra
Segarra va notificar a l’Ajuntament de Torelló la seva voluntat d’iniciar l’expedient
expropiatori dels terrenys situats al C/ Matagalls, 2. En data de 25 d’octubre de 20110 el
plenari municipal va aprovar inicialment la 26ena modificació puntual del Pla General per

29

tal d’incloure els terrenys situats al C/ Matagalls 2 dins de l’àmbit de la Unitat d’Actuació
Tramuntana. A partir del dia 25 d’octubre de 2010 va quedar interromput el termini d’un
any que té l’Administració per donar resposta a l’expedient d’apreuament. Aquest termini
resta interromput fins que es produeixi l’aprovació definitiva de la modificació 26ena , amb
el termini màxim d’un any.
Per tant procedeix desestimar aquesta primera al.legació pels raonaments exposats.

2.- En la segona al.legació la reclamant fa referència a què la zona verda propietat de la
sotasignat es troba en sòl urbà consolidat: il.legalitat de la seva inclusió en el polígon
“tramuntana” com a subàmbit 2”.
En aquesta al.legació l’interessat al.lega que els terrenys de l’àmbit 2 de la seva propietat
tenen la condició de sòl urbà consolidat i fonamenta en base a l’article 30 de la Llei
d’urbanisme per trobar-se dins d’un conjunt de terrenys que es troben perfectament
edificats, amb tots els serveis urbanístics bàsics en funcionament i, per tant, consolidats.
La reclamant afirma que a la pàgina 7 de la Memòria es reconeix que els carrers que
envolten el subàmbit estan pavimentats i tenen tots els serveis urbans. Afegeix que en el
foli 17 de la memòria es reconeix “la zona verda que s’ha afegit al sector li cal molt poca
urbanització”.
No podem estar d’acord amb els raonaments de la part interessada.
Els terrenys de l’àmbit 1 de la Unitat d’Actuació núm. 4 “Tramuntana” són sòl urbà no
consolidat en base als següents fonaments:
La pàgina 2 de la Memòria preveu que “Aquesta mateixa revisió del pla general de
Torelló, dins de l’ordenació del sòl urbà planteja, entre d’altres, la qualificació de l’espai
interior d’illa compresa entre els carrers Sant Roc, Congost, Matagalls i Calverons com
una zona verda pública que mai ha estat urbanitzada.
La pàgina 6 de la memòria preveu en relació a l’àmbit 2 objecte del litigi que
“aquesta zona verda pública és un interior d’illa en un indret molt irregular de forts
desnivells, tant és així que el carrer Calverons que la tanca per llevant no arribar a
tenir connexió amb el carrer Congost pel marge de més de 15 metres d’alçada. Així
les cases que tanquen la zona i tenen façana per aquest carrer deixen la zona
verda a l’alçada del segon soterrani. Això mateix, passa amb els darrers del C/ Sant
Roc. Pel costat del carrer Matagalls, la zona verda està situada a uns metres
d’alçada respecte el carrer. L’accés que es troba en aquest punt, té una rampa de
terra per accedir-hi. El carrer Congost és el que està més anivellat respecte a la
zona verda, tot i que aquesta també està situada a uns dos metres per sobre del
carrer
Com es pot comprovar aquesta zona verda no té accés pels carrers que l’envolten, carrer
Sant Roc, Congost, Matagalls i Calverons ja que com a mínim es troba situada a dos
metres del carrer. El propi article 16 de Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual
s’aprova el text refós de la llei d’urbanisme preveu que pel simple fet que el terreny
confronti amb carreteres i vies de connexió interlocal i amb vies que delimiten el sòl urbà
no comporta que el terreny tingui la condició de sòl urbà.
Tampoc es pot arribar a concloure, com fa el reclamant, que els terrenys tenen la
consideració de sòl urbà consolidat per “trobar-se dins d’un conjunt de terrenys que es
troben perfectament edificats, amb tots els serveis urbanístics bàsics en funcionament”.
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L’article 26 del Decret Legislatiu 3/2010 TRLU preveu que els terrenys es trobin inclosos
dins d’un conjunt de terrenys que es troben compresos en àrees consolidades per
l’edificació d'almenys dues terceres parts de llur superfície edificable comporta que el
terreny sigui urbà, sense distingir entre consolidat i no consolidat que és el que es pretén
dirimir en aquesta al·legació. Tampoc li pot ésser aplicat aquesta disposició als terrenys
de l’àmbit 2 de la modificació, qualificats de zona verda, atès que són terrenys no
edificables.
Els terrenys qualificats de zona verda, d’una superfície aproximada de 5.742 m², són sòl
urbà no consolidat ja que no estan urbanitzats, no compten amb cap servei urbanístic
bàsic dels previstos en l’article 27 del Decret legislatiu 1/2010, no tenen connectivitat amb
la trama viària, no compten amb xarxa d’abastament d’aigua potable, ni sanejament, ni
subministrament d’energia elèctrica, ni tenen assenyalades alienacions i rasants. És un
terreny urbà no consolidat d’acord a les previsions de l’article 30 del Decret legislatiu
3/2010 al no comptar amb cap tipus de servei, ni tenir assenyalades les alienacions i
rasants.
Els terrenys són en l’actualitat sòl urbà no consolidat i, per tant, mantenen aquesta
qualificació al incorporar-los dins del polígon d’actuació urbanística núm. 4 “Tramuntana” .
No es converteixen en sòl urbà no consolidat pel fet d’incloure’ls dins del polígon, tal com
afirma la reclamant, sinó que aquesta condició de sòl urbà no consolidat és la que tenen
per les seves característiques físiques en l’actualitat.
En el document urbanístic de modificació que se sotmet a aprovació provisional
s’incorporen fotografies on es pot observar les característiques físiques del terreny que
justifiquen la seva condició de sòl urbà no consolidat.
D’acord amb l’esmentat procedeix la desestimació d’aquesta al.legació segona.

3.- En la tercera al.legació la reclamant fa referència a Ia inviabilitat del polígon
discontinu: distància entre els subàmbits que demostra la irracionalitat de la proposta.
En aquesta al.legació la reclamant manifesta que la proposta és irracional atès que la
zona verda de l’àmbit 2 no pot servir al subàmbit 1.
En aquest apartat cal manifestar que en l’àmbit 1 ja s’hi preveuen zones verdes en una
superfície de 11.795 m² al servei d’aquest àmbit. La zona verda de l’àmbit 2 de 5.742 m²
no es preveu per posar al servei de l’àmbit 1 sinó pel gaudi del barri del C/ Matagalls que
es troba molt mancat d’espais lliures.
Els titulars registrals de la zona verda ubicada al C/ Matagalls, d’una superfície
aproximada de 5.742 m², també participaran de la distribució de drets de l’àmbit
d’actuació amb l’aprofitament mig que els hi pertoqui i que es materialitzarà en l’àmbit 1.
Amb aquesta proposta es preveu que l’Ajuntament pugui obtenir la zona verda situada al
carrer Matagalls de manera gratuïta, d’acord a la possibilitat que l’article 114 del Decret
Legislatiu 3/2010 atorga a l’Ajuntament i, per compensar aquesta cessió, els seus titulars
obtindran aprofitament en l’àmbit 1 en proporció als terrenys aportats a la Unitat
d’Actuació.
Per tant, la proposta és del tot racional, ajustada a la legalitat i en benefici de l’interès
públic ja que preveu poder obtenir gratuïtament la cessió d’una zona verda en benefici
dels veïns de la zona propera al carrer Matagalls.
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4.- En aquesta al.legació s’al.lega l’arbitrarietat de la proposta i minva no compensada
que la modificació suposa perla seva propietat: vulneració del principi d’equitatiu
repartiment dels beneficis i les càrregues del planejament.
En aquest apartat la reclamant manifesta que la zona verda de la seva propietat, amb
aquesta modificació, passa a tenir un hipotètic valor de sostre que és inferior al valor de
la zona verda a expropiar i afegeix que el sostre que se li hauria d’atorgar en la
reparcel.lació hauria de ser de 3.442,20 m² de sostre habitatge lliure de despeses.
Afegeix que els terrenys adjudicats en la reparcel·lació, sense despeses d’urbanització,
hauria de ser el mateix que el just preu corresponent a l’expropiació instada.
El sistema d’actuació per reparcel.lació té per objecte repartir equitativament els
beneficis i càrregues derivats de l’ordenació urbanística. En la reparcel·lació les
persones propietàries tenen l’obligació de pagar les despeses d’urbanització i se’ls
adjudiquen les parcel.les resultants en proporció a llurs drets respectius. Els drets de les
persones propietàries, si no hi ha acord unànime, és proporcional a la superfície de les
finques originàries i, en cas de polígons discontinus, cal tenir en consideració a llur
localització relativa.
Les finques resultants es valoren de la manera que decideixin per unanimitat les
persones propietàries afectades en funció de l’aprofitament urbanístic que li atribueix el
planejament urbanístic, o bé, si no hi ha acord, es valoren subjectant-se als criteris de la
legislació aplicable en matèria de sòl.
En la modificació de planejament hi ha una justificació econòmica de la rendibilitat de
l’operació. Posteriorment quan es faci la reparcel.lació es valoraran les finques en atenció
als criteris indicats previstos en l’article 126 del Decret Legislatiu 3/2010.
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El valor del sostre a obtenir a través de la reparcel.lació no es fa mai en base a què
s’hagués pagat per aquells terrenys en cas que s’haguessin expropiat. La Sra. Palmira
reclama 3.440,20 m² de sostre net sense cap mena de justificació. El sostre que li
pertocarà s’haurà de definir en la reparcel.lació un cop aplicats els criteris de valoració
determinats en el Real Decret Legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel que s’aprova el text
refós de la llei del sòl.
Cal esmentar ja per acabar que per acord del Govern de la Generalitat de Catalunya de
data 9 de desembre de 1.993 es va aprovar definitivament la modificació del Pla General
d’ordenació del terme municipal de Torelló, consistent en canviar la qualificació jurídica
de verd públic a ver privat d’una franja de 10 metres de fondària de les parcel.les situades
al darrera del C/ Congost i C/ Matagalls, amb una superfície de 1.721,25 m² i a canvi els
propietaris d’aquesta franja de terrenys, la Sra. Palmira Torra i el seu difunt espòs, havien
de cedir a l’Ajuntament la resta de zona verda, qualificada com a verd públic,
corresponent a la resta de zona verda de l’interior d’illa dels carrers Congost i Matagalls,
que és la zona verda de l’àmbit 2 de la 26 ena modificació del Pla General, i
l’equipament municipal del C/ Sant Roc d’uns 945 m² fent constar expressament que
quedava pendent la seva executivitat fins que es formalitzés en escriptura pública, les
cessions gratuïtes dels terrenys afectats de zona verda pública (5.876,75 m²) i la cessió
gratuïta dels terrenys qualificats com de zona d’equipament ubicada al C/ Sant Roc (945
m²) . Aquesta cessió no s’arriba a formalitzar mai en escriptura. No obstant, la Sra.
Palmira Torra va patrimonialitzar tots els seus drets parcel.lant i venen els 1.721,25 m²
que es van requalificar com a verd privat i, en canvi, de no va fer front a les seves
obligacions de cedir la zona verda del C/ Matagalls d’uns 5.876,75 m² a favor de
l’Ajuntament a banda d’uns 945 m² d’una zona qualificada d’equipament i ubicada al C/
Sant Roc que tampoc ha cedit mai a favor de l’Ajuntament.

La Sra. Palmira Torra no només no va fer front a cap obligació i, en canvi, si que va
patrimonialitzar tots els drets derivats de la modificació aprovada l’any 1993 sinó que a
més vol que se li expropiïn els terrenys o bé poder obtenir un sostre de com a mínim
3.442,20 m² sense cap deure d’urbanització sense cap càrrega, però, si amb tots els
drets.
És procedent desestimar la present al.legació per quan la proposta de modificació del pla
general justifica la viabilitat econòmica de l’operació i el sostre que hagi d’obtenir la Sra.
Palmira es determinarà en la reparcel.lació i serà valorat seguint els criteris del Real
Decreto Legislativo 2/2008 de 20 de juny pel que s’aprova el text refós de la llei del sòl,
havent d’assumir també les despeses d’urbanització que li corresponguin en funció dels
drets aportats.
SEGON.- L’aprovació inicial i l’aprovació provisional dels plans d’ordenació urbanística
municipal correspon al plenari municipal que l’ha d’adoptar amb el quòrum de la majoria
absoluta del nombre legal de membres de la Corporació. Un cop adoptat l’acord
d’aprovació inicial s’ha de posar a informació pública pel termini d’un mes a través
d’edictes que s’inseriran al butlletí oficial de la província i a un dels diaris de premsa
periòdica de més divulgació en l’àmbit municipal.
Simultàniament al tràmit d’informació pública del pla s’ha de sol.licitar informe als
organismes afectats per raó de llur competència sectorial els quals l’han d’emetre en el
termini d’un mes llevat, que una disposició n’autoritzi un de més llarg. En el cas que
analitzem caldrà demanar informe al Departament de Medi Ambient i Habitatge i a l’ACA.
Un cop rebuts els informes i sotmesa la proposta a aprovació inicial procedirà adoptar
l’acord d’aprovació provisional per part del plenari municipal amb el quòrum de la majoria
absoluta del nombre legal de membres de la Corporació i es trametrà a la Comissió
Territorial d’Urbanisme de les comarques centrals.
L’aprovació inicial dels instruments de planejament urbanístic obliga l’administració
competent a acordar la suspensió l’atorgament de llicències de parcel.lació de terrenys,
d’edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d’instal.lació o
ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes
establertes per legislació sectorial en els àmbits en què les noves determinacions
comportin una modificació del règim urbanístic. El termini de suspensió és com a màxim
per un termini de 2 anys i, en tot cas, finalitza amb l’aprovació definitiva del pla. Els
acords de suspensió s’han de publicar en el butlletí oficial de la província de Barcelona i
s’ha de referir a àmbits identificats gràficament.
L’article 83 de la llei 30/1992, de règim jurídic i procediment administratiu comú, preveu
que en cas d’informes que hagi d’ésser evacuats per una altra Administració Pública
diferent de la que tramita l’expedient en ordre a expressar el punt de vista corresponent a
les seves competències respectives i, transcorregut el termini sense que aquell fos emès,
es podran pro seguir les actuacions.
TERCER.- L’article 22.2 C) i 47.2 ll) 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 qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i del règim local de
Catalunya atorguen la competència per efectuar les aprovacions provisionals de les
modificacions de planejament general correspon al plenari municipal que l’ha d’adoptar
amb la majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació.
És per això, vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Territori i Urbanisme,
de Promoció Econòmica, Societat del Coneixement i Medi Ambient, el ple de
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l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents i, en tot cas, per majoria absoluta del nombre
legal de membres de la Corporació, acorda:
Primer.- DESESTIMAR les al.legacions presentades per part de la Sra. Palmira Torra
Segarra en base al fonament de dret primer exposat en el present acord.
Segon.- APROVAR PROVISIONALMENT la 26ena. Modificació puntual de la Revisió
del Pla General, per l’ampliació de l’àmbit de la Unitat d’Actuació Urbanística Tramuntana
per afegir-hi un segon àmbit establint un sector discontinu de sòl urbà no consolidat”
incorporant la Memòria social, tal com consta a l’expedient.
Tercer.- NOTIFICAR el present acord a les persones que han presentat al.legacions en
el període d’exposició pública.
Quart.- TRASLLADAR el present acord a la Comissió Territorial d’Urbanisme de la
Catalunya Central per l’aprovació definitiva de la present modificació.
Cinquè.- FACULTAR l’alcalde de l’ajuntament tan àmpliament com en dret sigui
necessari per al més eficaç desenvolupament d’aquest acord.

VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels setze membres assistents.
3.1.2. RESOLUCIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT CONTRA L’ACORD
DEL PLENARI MUNICIPAL ADOPTAT EN SESSIÓ CELEBRADA EN DATA DE 28 DE
FEBRER DE 2011 QUE VA DECLARAR LA CADUCITAT DE L’EXPEDIENT
D’APROVACIÓ DEL PLA PARCIAL LA CREU II”
ACORD:

RELACIÓ DE FETS:
1.Per acord del plenari municipal en sessió celebrada en data de 29 de juny de
2009 es va aprovar definitivament el projecte modificat del Pla Parcial LA CREU II,
presentat a l’ajuntament pel tècnic redactor Ramon Colomer i Oferil, que inclou el PPU i
el projecte d’Urbanització, d’acord amb l’art. 82.1, del Decret 305/2006 de 18 de juliol, del
Reglament de la Llei d’urbanisme. En el mateix acord es va condicionar la publicació de
l’anunci de l’Acord i les Normes Urbanístiques del referit Pla parcial, al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona i al tauler d’anuncis de l’ajuntament, a la presentació de la
garantia del 12 % del total del cost d’implantació dels serveis i l’obra urbanitzadora,
mitjançant la constitució d’un aval bancari, tal com estableixen els articles 101.3 i 100.3
del Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
d’urbanisme. Aquest aval respondrà en primer terme de l’execució de la meitat de la
urbanització de la Ronda del Puig, que caldrà executar-se en el termini d’un any des de
l’aprovació definitiva del projecte de reparcel·lació, i de l’aprovació del projecte
complementari d’urbanització.
2.En data de 14 d’octubre de 2009, registre d’entrada núm. 6468, el senyor Xavier
Figueras Claret, advocat, actuant en nom i representació –en la seva qualitat de
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Secretari- de la Junta de Compensació del Pla Parcial de “LA CREU II”, presenta una
instància en la que sol·licita que l’ajuntament li atorgui prorrogar el termini per la
constitució de l’aval bancari, com a garantia del 12% de les obres d’urbanització del Pla
parcial de La Creu II.
3.Per decret de l’Alcaldia de data 5 de novembre de 2009 es va acordar prorrogar
el termini per la presentació de l’aval bancari, per un mes i mig més, des de la notificació
de l’acord. El termini per la presentació de l’aval acabava el 3 de febrer de 2010 sense
que s’hagi aportat a l’Ajuntament.
4.Per acord del plenari municipal en sessió celebrada en data de 29 de novembre
de 2010 es va incoar expedient per declarar la caducitat de l’expedient tramitat per
l’aprovació del Pla Parcial “La Creu II” i deixar sense efectes la seva tramitació. En el
mateix acord es va atorgar un tràmit d’audiència de 10 als interessats, perquè
presentessin les al.legacions que estimessin pertinents.
5.-L’acord esmentat es va notificar a tots els propietaris del Pla Parcial.
6.- En data de 5 de gener de 2011 el Sr. Xavier Figueras i Claret, advocat, en qualitat de
secretari de la Junta de Compensació del Pla Parcial La Caseta va presentar una
al.legació en relació al Pla Parcial La Creu II.
7.- En data de 31 de gener de 2011 el Sr. Xavier Figueras i Claret, advocat actuant com a
Secretari de la Junta de Compensació del Pla Parcial “La Creu II”presenta una còpia d’un
aval atorgat per l’Entitat Caja Rural de Teruel a favor de Kyesa Gestió Immobiliària S.L
per una quantia de 134.883,87 € per respondre del 12% de les obres d’urbanització del
Pla Parcial “La Creu II”.
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7.- En data de 9 de febrer de 2011 set propietaris del Pla Parcial han presentat escrit a
l’Ajuntament, Registre d’entrada núm. 698/2011, en el que manifesten que estan d’acord
amb què es declari la caducitat de l’expedient del Pla Parcial “La Creu II”.
8.- En data de 31 de gener de 2011 l’arquitecte municipal ha emès informe en relació a
les al.legacions presentades en data de 5 de gener de 2011 en relació a la incoació de
caducitat del pla Parcial La Creu II.
9.-En data de 15 de febrer de 2011 la Secretària municipal ha emès informe en relació a
la incoació de caducitat del Pla Parcial La Creu II.
10.- Per acord del plenari municipal en sessió celebrada en data de 28 de febrer de 2011
es va acordar desestimar les reclamacions formulades per part del Sr. Xavier Figueras
Claret, actuant en representació de la Junta de Compensació del Pla Parcial La Creu II i
caducar l’expedient tramitat per l’aprovació del Pla Parcial La Creu II i es va notificar
l’acord a tots els propietaris del Pla Parcial..
11.- En data de 11 d’abril de 2011 la Sra. Anna Moríñigo Madueño, actuant en
representació de Nyesa Valores Corporación S.A, ha presentat recurs de reposició contra
l’acord adoptat pel plenari municipal en sessió celebrada en data de 28 de febrer de
2011.
FONAMENTS DE DRET:
S’incorporen els fonaments de dret de l’informe de la Secretària emès en data de 13
d’abril de 2011 que són del tenor literal següent:

PRIMER.- En relació al recurs de reposició presentat per part de la Sra. Ana Moríñigo
Madueño contra l’acord del plenari municipal de data 28 de febrer de 2011declarant la
caducitat de l’expedient del Pla Parcial La Creu II per no haver-se aportat la garantia del
12% de les despeses d’urbanització.
Els raonaments exposats són un resum de les al.legacions presentades en data de 31 de
gener de 2011 per part del Sr. Xavier Figueras com a Secretari de la Junta de
Compensació.
Exposen que la garantia ha estat dipositada per la majoria de propietaris del sector faltant
només aportar-lo per Nyesa que ho ha fet en part a través d’un aval de Caixa Teruel.
Manifesta que no han dipositat l’aval per uns problemes registrals que ja es troben
solucionats i demanen un nou termini de pròrroga per presentar l’aval i que s’anul.li
l’acord del ple adoptat en la sessió del dia 28 de febrer de 2011 que va declarar la
caducitat.
Amb aquests raonaments no es fa sinó que manifestar les greus dificultats del propietari
majoritari per poder obtenir l’aval del 12% de la urbanització del Pla Parcial la Creu II que
implica el reconeixement de la impossibilitat de tirar endavant les obres d’urbanització del
Pla Parcial La Creu II. L’Ajuntament no pot deixar de caducar l’expedient en base a què el
propietari majoritari té uns problemes registrals que es troben pendents de solucionar. Els
problemes particulars del propietari majoritari del Pla Parcial no poden condicionar
l’aportació de l’aval del 12% de les despeses d’urbanització del Pla Parcial.
En relació a l’afirmació que la majoria de propietaris del Pla Parcial estan d’acord amb
l’execució del mateix i ja han aportat la garantia per la urbanització del sector i que Nyesa
ha aportat una part de l’aval de Caja Teruel , cal fer constar que a l’Ajuntament de Torelló
no s’ha dipositat cap aval per garantir el 12% dels costos d’urbanització del Pla Parcial
“La creu II”, ni per part de particulars ni per part de Nyesa.
Per altra banda l’afirmació que els propietaris majoritaris, estan d’acord amb l’execució
del pla i no estan d’acord amb la declaració de caducitat de l’expedient no és certa si
tenim en compte que en data de 9 de febrer de 2011, Registre d’entrada núm. 698/11, set
propietaris del Pla Parcial han presentat escrit a l’Ajuntament en el que exposen que se’ls
va convocar a una reunió de l’assemblea general de la Junta de Compensació del Pla
Parcial la Creu II el dia 27 de gener de 2011 en el que no els va quedar clar que la
propietària principal, Kyesa, pogués fer front a la urbanització del sector de La Creu II.
Per altra banda, manifesten que demanen que l’Ajuntament declari la caducitat de
l’expedient d’aprovació del Pla Parcial “La Creu II”.
SEGON.- L’art. 107.3 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei d’Urbanisme preveu que per la publicació de l’acord d’aprovació
definitiva dels plans urbanístics derivats i dels projectes d’urbanització d’iniciativa
privada, és requisit previ que s’asseguri l’obligació d’urbanitzar mitjançant la constitució
de la garantia corresponent, per l’import del 12% de les obres d’urbanització.
L’article 106.3 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, preveu que la constitució de la
garantia és condició d’eficàcia de l’executivitat dels plans urbanístics derivats i dels
projectes d’urbanització d’iniciativa privada. El termini per a la constitució de la garantia
és de tres mesos des de la notificació de l’acord d’aprovació, i es prorroga per la meitat
del termini si la persona promotora ho sol.licita abans que no fineixi. Si un cop exhaurits
els terminis, no s’ha constituït la garantia, la tramitació del pla resta sense cap efecte.
TERCER.- L’article 22.2 c) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local en concordança amb l’article 52.2 c) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28
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d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i del règim local de Catalunya
atorga la competència al ple per l’aprovació que posa fi a la tramitació dels plans. Per
aquest motiu, també és competent per declarar-ne la caducitat i per resoldre els recursos
plantejats en relació als acords adoptats pel ple.
És per això, vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Territori i Urbanisme,
de Promoció Econòmica, Societat del Coneixement i Medi Ambient, el ple de
l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents i, en tot cas, per majoria absoluta del nombre
legal de membres de la Corporació, acorda:
PRIMER.- DESESTIMAR el recurs de reposició interposat per la Sra. Ana Moríñigo
Madueño, en representació de la mercantil Nyesa valores Corporación S.A, contra l’acord
del plenari municipal adoptat en sessió celebrada en data de 28 de febrer de 2011
declarant la caducitat de la tramitació del Pla Parcial la Creu II per no haver-se dipositat la
garantia del 12% de les obres d’urbanització, en base al fonament de dret primer.
SEGON.- RATIFICAR l’acord adoptat en la sessió plenària celebrada en data de 28 de
febrer de 2011 i declarar caducat l’expedient tramitat per l’aprovació del Pla Parcial la
Creu II i deixar-lo sense efectes per no haver constituït la garantia del 12% de les
despeses d’urbanització del Pla Parcial.
TERCER.- NOTIFICAR el present acord a l’interessat pel seu coneixement i efectes
oportuns.

VOTACIÓ:
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La proposta s’aprova per unanimitat dels setze membres assistents.
3.1.3. APROVACIÓ DEFINITIVA EL TEXT REFÓS DEL PROJECTE MODIFICAT DEL
PLA PARCIAL LA CAMPANERIA II
ACORD:
RELACIÓ DE FETS:
1.- El Pla Parcial de la Campaneria II, va estar aprovat inicialment per l’ajuntament de
Torelló, mitjançant decret d’alcaldia de 30 de juny del 2005. En el període d’exposició
pública es demana a la Comissió Territorial d’Urbanisme que emeti l’informe preceptiu
que determina l’article 85 del text refós de la llei d’urbanisme.
Aquest informe arriba a l’ajuntament el dia 4 d’abril del 2007, i és desfavorable, establint
un seguit de punts que s’han de complimentar.
Es lliura l’informe a l’equip redactor en data de 17 d’abril d’enguany, per tal què esmenin
el projecte en els punts fixats per l’informe de la CTUB.
En data de 23 de maig del 2007, i número de registre d’entrada 3099, entra a
l’ajuntament el projecte del pla parcial modificat, que incorpora les consideracions de
l’informe.
En data de 18 de juny del 2007, s’emet un informe amb les consideracions tècniques
sobre el projecte modificat. Es demana que s’ajustin alguns punts.

En data de 25 de juliol del 2007, i número de registre d’entrada 4562, es lliura el projecte
modificat, que incorpora les condicions exposades tant a l’informe de la CTUB com dels
serveis tècnics municipals.
El 3 d’agost del 2007, es demana informe a la Direcció General de Ferrocarriles, del
Ministerio de Fomento i a l’ADIF, per tal què emetin informe sobre el projecte modificat.
El 10 de setembre del 2007, registre d’entrada 5149, es rep informe favorable del
Ministerio de Fomento, i el 20 de setembre el 2007, registre d’entrada 5330, entra a
l’ajuntament l’informe favorable de l’ADIF, condicionant-lo a les prescripcions que
s’estableixin durant la tramitació dels projectes d’obres.
En data de 16 d’octubre del 2007, els serveis territorials emetem informe favorable a la
nova aprovació inicial del pla parcial modificat.
2.- En data de 27 de novembre del 2007, la secretària accidental, emet un informe, amb
cinc conclusions, que afecten l’informe previ, i el projecte, però que salvaguardant
aquests aspectes, s’informa en el punt segon, que es pot aprovar inicialment el pla
parcial La Campaneria II, en la seva redacció de juliol del 2007. L’ajuntament acorda
aquesta aprovació inicial el dia 18 de desembre del 2007, i l’exposa al públic.
En aquest període d’exposició es presenta una al.legació, pel senyor Josep Maria
Pastallé, entrada el 6 de febrer del 2008, i número de registre d’entrada 793 en la que fa
constar una manca de citació i indefensió, i una excessiva pendent del vial d’accés des
de l’avinguda Pompeu Fabra.
El 7 de març del 2008, els serveis tècnics i jurídics, emeten l’informe de valoració de les
al.legacions, en el que proposen que es desestimin.
En data de 17 de març del 2008 i número de registre de sortida 1136, se sol.licita de la
Direcció General d’Urbanisme un nou informe previ.
El 8 de maig del 2008, registre d’entrada 2807, es rep un informe, en el que es demana
que es complementi la documentació del projecte, amb un informe de sostenibilitat
econòmica, i un estudi de la mobilitat generada. Aquests requeriments es comuniquen
als redactors del Pla Parcial i al propietari impulsor del pla parcial.
El 24 de juliol del 2008, amb número de registre d’entrada 4812, es lliuren a l’ajuntament,
per part dels tècnics redactors, tres exemplars de l’estudi de la mobilitat i tres exemplars
del Document d’avaluació econòmica i financera del pla.
El 5 de setembre del 2008, l’arquitecte municipal emet informe tècnic en el que manifesta
una sèrie de qüestions respecte a l’estudi de la mobilitat.
El 19 de setembre del 2008, registre d’entrada 5616, es presenta a l’ajuntament un text
modificat de l’estudi de “la mobilitat sostenible, estudi de l’avaluació de la mobilitat
generada”.
Aquests informes s’aproven per l’ajuntament, s’obra un termini d’exposició pública (no es
presenten al.legacions), i es lliuren a la Comissió Territorial d’Urbanisme el 11 de
desembre del 2008, que els incorpora a l’expedient. En la sessió de 4 de febrer del 2009
la CTUB emet un informe tècnic, de cara a l’aprovació definitiva del pla parcial, en sentit
desfavorable, demanant que es completi el projecte amb una sèrie de puntualitzacions.
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3.- En data de 12 de juny del 2009, amb número de registre d’entrada 3838, en Josep
Sala Arboix, presenta una nova documentació esmenada que incorpora les precisions
demanades a l’informe de la CTUB.
En data de 7 de juliol de 2.009 l’arquitecte emet informe favorable a la nova proposta
presentada pel propietari que presenta el pla parcial informant que compleix les
prescripcions establertes de la Comissió Territorial d’Urbanisme en la sessió celebrada el
dia 4 de febrer de 2.008, excepte en relació a la previsió del sistema d’actuació que ha de
quedar reflectit en les normes urbanístiques del Pla. No obstant, informa favorablement
l’aprovació del Pla condicionant l’aprovació definitiva a què s’efectuïn aquestes
correccions.
4.- Per decret de l’Alcaldia de data 10 d’agost de 2009 es va aprovar inicialment el
projecte modificat del Pla Parcial La Campaneria II promogut pel Sr. Josep Sala Arboix,
es va obrir un nou període d’informació pública d’un mes i es va sol.licitar informe a la
Comissió Territorial d’Urbanisme.
Es va publicar l’edicte en el BOP núm. 198 de data 19 d’agost de 2009, en el Diari El
Periódico de data 13 d’agost de 2009.
Durant el període d’exposició pública es van presentar dues al.legacions per part dels
següents interessats:
1.- Sr. Josep Ma. Pastallé Torrents.
2.- Sra. Francisca Sala Llagostera. En aquesta al.legació s’al.lega que el Pla Parcial el
promou el Sr. Josep Sala Arboix, com a President de la Junta Provisional de
Compensació del Pla Parcial La Campaneria I i l’al·legant manifesta que no consta que la
Junta de Compensació hagi estat inscrita en el Registre d’Entitats Urbanístiques
Col.laboradores i, en conseqüència, manifesta que la resolució d’aprovació inicial del Pla
Parcial és nul·la per manca de legitimació del promotor.
En data de 2 d’octubre de 2.009 es tramet l’expedient a la Comissió Territorial
d’Urbanisme de les comarques centrals per tal que emeti l’informe a què fa referència
l’article 85 del Decret Legislatiu 1/2005.
En data de 6 d’octubre de 2009, Registre d’entrada núm. 6288, el Sr. Josep Sala Arboix
presenta escrit a l’Ajuntament en el que fa constar que en diversos escrits corresponents
a la formulació i tramitació del Pla Parcial “La Campaneria II” apareix com a representant
de la Junta Provisional de Compensació del Parcial Urbanístic “La Campaneria II” i fa
constar que totes les actuacions que ha realitzat ha actuat en representació pròpia i de la
companyia mercantil Torrents de la Campaneria S.L que és propietària d’una finca
inclosa dins del sector, la registral 645 de Torelló, que representa el 49,44% del total
sector urbanitzable.
5.- En data de 29 d’octubre de 2.009 el Sr. Josep Sala Arboix, en representació de la
mercantil Torrents de la Campaneria S.L sol·licita la retirada del text refós de la Comissió
Territorial d’Urbanisme atès que volen introduir modificacions al text refós.
6.- Per resolució de 2 de novembre de 2009 s’acorda acceptar la renúncia presentada pel
Sr. Josep Sala Arboix, en representació de la mercantil Torrents de la Campaneria S.L i
sol.licitar a la Comissió Territorial d’Urbanisme de les comarques centrals que procedeixin
a retornar el Pla Parcial de La Campaneria II a l’Ajuntament de Torelló.
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7.- La Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central en sessió celebrada el
dia 10 de novembre de 2009 va acordar donar-se per assabentada de la retirada de
l’expedient del Pla Parcial Urbanístic de La Campaneria II i va resoldre retornar-lo a
l’Ajuntament de Torelló.
8.- En data de 4 de novembre de 2009 el Sr. Josep Sala Arboix, en representació d ela
mercantil Torrent de la Campaneria S.L va presentar un nou text del Pla Parcial La
Campaneria II introduint un seguit de modificacions en relació a l’aprovat inicialment per
decret de l’Alcaldia de data 10 d’agost de 2.009.
9.- En data 25 de novembre de 2009, l’arquitecte municipal, va emetre un informe
favorable, en relació al projecte modificat presentat a l’ajuntament el dia 4 de novembre
de 2009, donat que contempla les consideracions mínimes fixades a l’informe de la
CTUCC, però remarca algunes consideracions a tenir en compte respecte a l’aprovació
definitiva de la referida modificació del Pla, com són:
•

•
•

Els vials tenen noms ja adjudicats a partir d’una sessió plenària del 24 de juliol del
2006. Crec que seria convenient per uniformitzar els plànols que apareguessin
grafiats amb els noms adjudicats a proposta de la Comissió municipal. Si això no
és possible, si que com a mínim tots els plànols de vialitat i d’ordenació del territori
han de tenir el nom del carrer (o el seu equivalent alfanumèric), anotats. No és
possible que només restin grafits en l’esquema de vials de la memòria.
Cal que l’exemplar presentat estigui datat a la data de la presentació (en aquest
cas octubre o novembre 2009). Provoca confusió que tots els exemplars
modificats portin la data de l’inici (juliol 2005) en molts plànols.
El llistat de propietaris ha sofert variacions amb el temps, per tant, seria
aconsellable modificar-lo amb les dades actuals, que són les que s’adjunten.

10.- En data 11 de gener de 2010, la Secretària d’aquest Ajuntament, emet un informe
en relació al nou text del Pla Parcial La Campaneria II, presentat.
11.- En data 12 de gener de 2010, per resolució de l’alcaldia es va donar conformitat al
projecte modificat presentat a l’ajuntament el dia 4 de novembre de 2009, pel senyor
Josep Sala Arboix, en representació de la mercantil Torrent de la Campaneria SL, que
rectificava el contingut del Pla parcial de la Campaneria aprovat inicialment per decret de
l’alcaldia de data 10 d’agost de 2009, sense que fos necessària una nova informació
pública ni aprovació inicial del Pla parcial, al no haver incorporat modificacions
substancials.
12.- En el mateix acord es va convalidar l’acte d’aprovació inicial del Pla Parcial aprovat
per decret de l’Alcaldia de data 10/08/09, a l’haver acreditat el Sr. Josep Sala Arboix que
actua en representació de l'empresa mercantil Torrents de la Campaneria S.L. que te la
propietat del 49,44% dels terrenys inclosos dins de l’àmbit.
13.- Així mateix es va condicionar l’aprovació definitiva a la presentació d’un text refós
que incorpori les consideracions especificades a l’informe emès pels serveis territorials de
data 25 de novembre de 2009, que es detallen en el Punt 9è. de la part dispositiva
d’aquesta resolució.
14.- En data 19/01/2010, registre de sortida núm. 211, es va trametre de nou el projecte
modificat a la Comissió Territorial d’Urbanisme de les Comarques Centrals, sol·licitant el
preceptiu informe, que el va emetre en data 04/03/2010 amb caràcter Favorable amb les
següents puntualitzacions:
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•

•
•

Indicar a l’ajuntament que, si al llarg de la tramitació d’aquest Pla s’introdueixen
canvis substancials en el document aprovat inicialment, abans de l’aprovació
definitiva de l’expedient, aquest s’ha de sotmetre novament a informe d’aquesta
Comissió, d’acord amb l’apartat 1 de l’article 85 del text refós de la Llei
d’urbanisme, aprovat per Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol.
Recomanar a l’Ajuntament d’excloure de la normativa urbanística del Pla parcial
totes aquelles consideracions que tenen caràcter informatiu i que, per tant, són
pròpies de la memòria del document.
Recordar a l’Ajuntament que els canvis efectuats en l’ordenació de la proposta
tramesa no han estat incorporats en l’estudi de la mobilitat generada que consta
en l’expedient, i que valora la Secretaria per a la Mobilitat.

16.- En data 20/01/2010, registre de sortida núm. 274, es va comunicar l’acord de data
12/01/2010, als propietaris inclosos en l’àmbit del Pla parcial.
17.- En data 15/03/2010, es va fer trasllat de l’acord de la Comissió Territorial
d’Urbanisme de la Catalunya Central de data 24/02/2010, a l’arquitecte redactor del
projecte senyor Eizaguirre, al propietari majoritari senyor Sala i a l’advocat de la junta,
senyor Comellas.
18.- En data 06/04/2010, registre d’entrada 2250, el senyor Josep Sala Arboix, en
representació de la Junta de Compensació del Pla parcial La Campaneria II, presenta a
l’ajuntament quatre exemplars del text refós, perquè es procedeixi a la seva aprovació
definitiva.
19.- En data 8/07/2010, registre de sortida núm. 3726, es va demanar informe a la
Secretaria per a la Mobilitat, donat que no es va requerir en el tràmit d’aprovació inicial de
l’informe de sostenibilitat econòmica i l’estudi de la mobilitat generada del Pla Parcial, el
qual el varen emetre en data 09/08/2010 amb caràcter desfavorable.
20.- En data 25/10/2010, l’arquitecte redactor del projecte el senyor Xabier Eizaguirre
Garaitagoitia, presenta a l’Ajuntament un exemplar esmenat de l’Estudi d’avaluació de la
mobilitat generada, per enviar de nou a la Secretaria per a la Mobilitat, d’acord amb el
seu informe de data 5/08/2010 .
21.- En data 27/10/2010, registre de sortida núm. 5611, s’envia novament a la Secretaria
per a la Mobilitat, l’exemplar esmenat de l’Estudi d’avaluació de la mobilitat generada,
sol·licitant el preceptiu informe, que el varen emetre en data 25/11/2010, amb caràcter
favorable.
22.- En data de 27 d’octubre de 2010 la Comissió territorial d’Urbanisme d ela Catalunya
Central va notificar a l’Ajuntament de Torelló l’informe del Pla Parcial Urbanístic Les
Vinyes III i en l’esmentat acord es recomanava a l’Ajuntament de Torelló que es garantís
la continuïtat viària del vial situat a la part superior de l’illa d’habitatges aparellats
proposada en el sector de La Campaneria II, tot suprimint el vial que dóna accés als 3
habitatges aparellats que confronten amb el límit del Pla Parcial Mas les Vinyes III, i,
conseqüentment, se suprimeixi el giratori proposat en la reserva viària que donarà accés
a l’edifici plurifamiliar protegit del sector Mas les Vinyes III, tot quantificant aquests
terrenys de zona verda, per tal de donar continuïtat a la franja d’espais lliures prevista en
el sector de La Campaneria II.
23.- En data 07/03/2011, registre de sortida núm. 1420, es va trametre al Sr. Josep Sala
Arboix en qualitat de representant de la companyia mercantil TORRENTS DE LA
CAMPANERIA, S.L., un ofici de l’alcalde en relació a l’informe emès per la Comissió
Territorial d’Urbanisme en data 20 d’octubre de 2010, referent al Pla Parcial Les Vinyes
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III, concretament al Punt. 3r. als efectes que si ho estimessin oportú, modifiquessin el text
del Pla Parcial La Campaneria II, incorporant la proposta recomanada per la Comissió.
24.- En data 24/03/2011, registre d’entrada núm. 1506, el senyor Josep Sala Arboix, en
qualitat d’apoderat de la companyia mercantil Torrents de La Campaneria, S.L. fent
constar que en relació a la recomanació formulada per la CTUCC amb motiu de la
redacció de l’informe preceptiu corresponent al Pla Parcial Mas les Vinyes III, i a la vista
de la naturalesa de la modificació proposada, manifesta la seva voluntat que es
procedeixi a l’aprovació definitiva, sense més dilació del Pla Parcial La Campaneria II, de
Torelló.
25.- En data 12 d’abril de 2011, l’arquitecte municipal ha emès un informe Favorable
del projecte modificat del Pla Parcial La Campaneria II, entenent que contempla les
consideracions fixades en els diferents informes de les administracions, tot i que
considera essencial que es contemplin les consideracions apuntades a l’apartat 2.II,
del seu informe, sobre la recomanació de canviar el disseny de la vialitat enfront una
parcel·la edificable corresponent al pla Parcial contingui, del Mas les Vinyes III. També
informa de les al.legacions presentades pel Sr.. Josep Maria Pastallé en data de 14 de
setembre de 2.009 i la Sra. Francisca Sala Llagostera en data de 15 de setembre de
2.009

FONAMENTS DE DRET:

PRIMER.- La legislació aplicable és la que es conté al Decret Legislatiu 1/2010 de 3
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, i el Decret 305/2006, de 18
de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme.
SEGON.- Els Plans Parcials venen regulats als articles 65 i 66 del TRLUC
TERCER.- La tramitació dels plans urbanístics derivats està subjecta al procediment i
terminis que estableixen els articles 85, 87 del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, i els articles 79 a 89 del Decret
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme
QUART.- Simultàniament al tràmit d’informació pública, l’Ajuntament haurà de sol.licitar
informe als organismes afectats per raó de llurs competències sectorials, els quals l’han
d’emetre en el termini d’un mes, llevat que una disposició n’autoritzi un de més llarg,
d’acord al que disposa l’article 85.5 del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme.
CINQUÈ.- L’aprovació definitiva del Pla Parcial generalment correspondria a la Comissió
Territorial d’Urbanisme de Barcelona, tal i com estableix l’article 80 del Text Refós de la
Llei d’Urbanisme. Tot i així s’ha de tenir en compte que, per resolució del Conseller de
Política Territorial i Obres Publiques, de 14 de setembre de 2.005, es va reconèixer a
l’Ajuntament de Torelló, la competència per a l’aprovació definitiva dels plans urbanístics
derivats a què fa referència la disposició transitòria novena del text refós de la Llei
d’Urbanisme.
SISÈ.- L’article 73 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei d’urbanisme, preveu que l’aprovació inicial dels instruments de
planejament urbanístic obliga a l’administració competent a suspendre la tramitació de
llicències de parcel·lació de terrenys, d’edificació, de reforma, rehabilitació o
enderrocament, de construccions, instal·lacions o ampliacions d’activitat, en els àmbits en
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què les noves determinacions comportin una modificació del règim urbanístic. Els acords
de suspensió, s’han de publicar en el butlletí oficial correspon0net i s’ha de referir a
l’àmbit identificat gràficament. La suspensió té una durada màxima de 2 anys.
SETÈ.- L’art. 107.3 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei d’Urbanisme preveu que per la publicació de l’acord d’aprovació
definitiva dels plans urbanístics derivats i dels projectes d’urbanització d’iniciativa
privada, és requisit previ que s’asseguri l’obligació d’urbanitzar mitjançant la constitució
de la garantia corresponent, per l’import del 12% de les obres d’urbanització.
VUITÈ.- L’article 89.8 del Decret Legislatiu1/2010 preveu que quan l’aprovació definitiva
del Pla Parcial correspongui a l’Ajuntament, es pot adoptar simultàniament amb el
projecte d’urbanització. En el cas que no s’adoptin simultàniament, l’executivitat de
l’acord d’aprovació definitiva del pla i la conseqüent publicació al diari oficial corresponent
resten condicionades a l’aprovació definitiva del projecte d’urbanització. En el termini de
dotze mesos des de la notificació de l’acord d’aprovació definitiva del pla s’ha d’acreditar
a la comissió territorial d’urbanisme l’estat de tramitació del projecte d’urbanització. Si en
aquest termini no es compleix aquesta condició d’acreditació, o si, complint-se, resulta
que el projecte d’urbanització no s’ha presentat a tràmit, la tramitació i l’aprovació
definitiva del pla resten sense cap efecte. En el cas que el projecte s’hagi presentat a
tràmit, la comissió territorial d’urbanisme ha d’establir un termini de sis mesos, perquè se
n’acrediti l’aprovació definitiva. Si finalment no es completa aquesta condició, la
tramitació i l’aprovació definitiva del pla resten sense cap efecte. En el cas del Pla Parcial
La Campaneria II no s’hi ha adjuntat el projecte d’urbanització, i per tant, la seva
executivitat i publicació queda condicionada a l’aportació del projecte d’urbanització en el
termini de 12 mesos des de la seva notificació.
NOVÈ.- D’acord a les previsions dels articles 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 qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i del
règim local de Catalunya correspon al plenari municipal l’aprovació definitiva dels Plans
Parcials per majoria simple.
És per això, vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Territori i Urbanisme,
de Promoció Econòmica, Societat del Coneixement i Medi Ambient, el ple de
l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents i, en tot cas, per majoria absoluta del nombre
legal de membres de la Corporació, acorda:

Primer.- En relació a les al.legacions presentades:
1.-En relació a l’al·legació presentada per la Sra. Francisca Sala Llagostera en data
de 10 d’agost de 2.009.
1.1.- DESESTIMAR l’al.legació presentada en data de 15-9-2009 per part de la Sra.
Francisca Sala Llagostera d’anul.lar la resolució de l’alcaldia de data 10 d’agost de 2009
ja que el Sr. Josep Sala Arboix no estava legitimat per actuar en nom de la Junta de
Compensació. Per decret de l’Alcaldia adoptat en data de 12 de gener de 2010 ja es va
fer constar, en contestació a l’al.legació presentada pel Sr. Josep Sala Arboix, que l’acte
d’aprovació inicial del Pla Parcial aprovat per decret de l’Alcaldia de data 10/08/09
quedava convalidat, a l’haver acreditat el Sr. Josep Sala Arboix que actua en
representació de l'empresa mercantil Torrents de la Campaneria S.L. que te la propietat
del 49,44% dels terrenys inclosos dins de l’àmbit.
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1.2.- En relació a l’al.legació referent a rectificar la superfície de la seva propietat de
12.159,30 m² i el percentatge de participació cal fer constar que en la reparcel·lació
caldrà adequar les superfícies de la propietat d’acord als topogràfics i superfícies reals.
1.3.- DESESTIMAR l’al.legació referent a què la reparcel.lació sigui tipològica atès que
la manera de valorar les finques aportades i finques resultants serà decidit per la futura
Junta de Compensació i les bases d’actuació de la mateixa i no s’hi pot pronunciar
prèviament el Pla Parcial.
2.- En relació a l’al.legació presentada pel Sr. Josep M. Pastallé Torrents en data
de 14-9-2.009 .
2.1.- DESESTIMAR el punt 1er. de l’al·legació presentada per Josep M. Pastallé
Torrents, perquè no acredita la seva propietat registralment.
Respecte al punt segon, TAMBÉ ES DESESTIMA, ja que el pla Parcial ha estat informat
favorablement per les administracions amb competència sobre el tema, i en cap cas
s’han manifestat punts disconformes amb la trama urbana proposada ni la xarxa de
vialitat per part de cap altre propietari, que han estat informats puntualment de tots els
acords presos per l’ajuntament en el tràmit seguit.
Segon.- APROVAR DEFINITIVAMENT el Text refós del projecte modificat del Pla
Parcial LA CAMPANERIA II”, tal com va ésser presentat en data de 25 d’octubre de 2010
i amb les modificacions introduïdes en el Pla de Mobilitat presentades a l’Ajuntament en
data de 25 d’octubre de 2010.
Tercer.- CONDICIONAR la publicació de l’anunci de l’Acord i les Normes Urbanístiques
del referit Pla Parcial, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al tauler d’anuncis
de l’ajuntament, a la presentació de la garantia del 12 % del total del cost d’implantació
dels serveis i l’obra urbanitzadora, mitjançant la constitució d’un aval bancari, tal com
estableixen els articles 107.3 i 106.3 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme. CONDICIONAR l’executivitat i conseqüent
publicació del Pla Parcial al Butlletí Oficial de la Província a la prèvia presentació del
projecte d’urbanització del sector que s’haurà de presentar en el termini màxim de 12
mesos des de la notificació de l’acord.
Quart.- TRAMETRE un exemplar del text refós degudament diligenciat, junt amb el
certificat de l’acord del Ple i la còpia de l’expedient administratiu a la Comissió Territorial
d’Urbanisme de la Catalunya Central, per tal que en tinguin coneixement.
Cinquè.- NOTIFICAR-HO als promotors i propietaris del Pla Parcial.

VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels setze membres assistents.
3.1.4. APROVACIÓ PROVISIONAL DEL PLA ESPECIAL PER LA UBICACIÓ D’UNA
ACTIVITAT D’EXTRACCIÓ D’ÀRIDS A LA FINCA DE LES GAMBIRES”
ACORD:

RELACIÓ DE FETS:
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1. En data de 20 d’agost del 2008, i número de registre d’entrada 5181, en Joaquim
Pons Arisa, com a representant d'ÀRIDS MANLLEU SA, va entrar a l’ajuntament dos
exemplars del projecte “Pla Especial de desenvolupament dels condicionants de
l’extracció d’àrids naturals de la finca de Les Gambires de Torelló”.
2. Arran d’aquesta sol·licitud es va emetre un primer informe urbanístic en data de 19
de novembre del 2008, que es va comunicar al sol.licitant, en el que es feia constar la
necessitat de completar la modificació de la documentació aportada i esmenar algun
aspecte del pla espacial.
3. El 18 de gener del 2009, amb número de registre d’entrada 7714, es va lliurar a
l’ajuntament el Pla especial modificat de l’extracció “Les Gambires”.
4. A la vista del projecte presentat el tècnic municipal va emetre informe en el que es
feia constar que calia completar la informació per tal que es poguessin recaptar els
informes pertinents de les administracions amb competències sobre el tema
(especialment l'Agència de l'Aigua i del Departament de Medi Ambient).
5. En data de 15 de juliol del 2009 i número de registre d’entrada 4685, en Joaquim
Pons Arisa va lliurar un nou projecte esmenat, amb les consideracions apuntades a
l’informe previ.
6. En data de 28 de juliol de 2009 l’arquitecte municipal va emetre un informe
favorable a la tramitació del Pla Especial supeditant l’aprovació provisional a què
s’incorporin un seguit de prescripcions.
7. En data de 31 de juliol de 2009 la Secretària va emetre un informe favorable a la
tramitació del pla Especial.
8. Per resolució de l’alcaldia de data 12 d’agost de 2009, es va aprovar inicialment el
Pla Especial per la ubicació d’una activitat d’extracció d’àrids a la finca de Les
Gambires. Condicionant l’aprovació provisional a què s’aporti la documentació
requerida en l’informe del tècnic municipal de data 28 de juliol i que és la següent:
•
•

•
•

•
•

Cal completar al menys en el plànol general de l'excavació, la topografia dels
terrenys de l’entorn. Així mateix als plànols topogràfics no apareixen ni les
cotes ni els valors de les corbes de nivell. S’han de grafiar.
Cal precisar en el contingut de la memòria el recorregut dels camions que
traslladin el material excavat i quines precaucions es prendran al travessar el
riu, dintre de la memòria. S’ha de fer referència expressa que els treballs
d’extracció no afectaran el riu ni la vegetació de ribera.
Cal grafiar explícitament el camí situat a l’oest de la zona d’extracció, que
segons diu la memòria s’haurà de modificar. Cal explicar gràfica o
documentalment com quedarà.
Respecte a la consideració urbanística, ha de constar-hi el règim del sòl, i els
paràmetres urbanístics que li són d’aplicació, ja que només es defineixen com
terrenys en zona rústica. S’ha de justificar, com es demanava a l’informe previ
(que adjuntava la normativa del pla general), que es compleixen els paràmetres
urbanístics fixats per aquesta activitat.
Cal establir en el plànol corresponent la vegetació arbòria existent que es fa
constar a la memòria., deixant constància de si resultarà afectat o no l’arbrat, i
si n’hi ha que s’han de tallar, quines espècies es replantaran.
Cal aportar les seccions de tall que mostrin l’estat del terreny original i el
restaurat, que ja constaven en els documents inicials.
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•
•

Cal adjuntar al pla especial un dossier fotogràfic
Ha desaparegut del pla “L’estudi i càlcul dels talussos”. Cal que es torni a
posar-hi aquest apartat i que es justifiqui que compliran amb els paràmetres
que estableix el pla general per a l’activitat sol·licitada.
9. L’acord d’aprovació inicial, es va sotmetre a informació pública pe termini d’un
mes, per mitjà dels edictes que es varen publicar Butlletí Oficial de la Província
núm. 200, data: 21/08/2009, al Diari El Periódico de data 15/08/2009, al web
municipal i al tauler d’anuncis de l’ajuntament.
10. En data 14 d’agost de 2009, es va fer trasllat de l’acord d’aprovació inicial del Pla
Especial adoptat per resolució de l’alcaldia de data 12 d’agost de 2009, als
propietaris inclosos en el sector.
11. En data 17 d’agost de 2009, es varen demanar els preceptius informes al
Departament de Medi Ambient i Habitatge- Serveis Territorials i a l’Agència
Catalana de l’Aigua.
12. En data 19 d’agost de 2009, per e-mail es va demanar al tècnic redactor del
projecte un exemplar més per enviar al Departament d’Agricultura Ramaderia i
Pesca, als efectes de sol·licitar l’informe pertinent.
13. En data 27 d’agost de 2009, el Departament de Medi Ambient i Habitatge,
comunica a l’ajuntament que per tal d’emetre l’informe sol·licitat, caldrà que
s’aporti l’estudi d’impacte paisatgístic amb el contingut que determinen els articles
46 i següents del Reglament de la Llei d’Urbanisme aprovat per Decret 305/2006,
de 18 de juliol.
14. En data 28 d’agost de 2009, el senyor Joaquim Pons Arisa en qualitat de persona
interessada, presenta una còpia més de l’exemplar del projecte del pla especial
per enviar al DARP.
15. En data 15 de setembre de 2009, es fa trasllat de l’informe emès pel departament
de Medi Ambient i Habitatge al tècnic redactor del projecte Sr. Just Palma Casals i
a l’Interessat Sr. Joaquim Pons Arisa.
16. En data 17 de setembre de 2009, es va demanar informe al Departament
d’Agricultura Ramaderia i Pesca.
17. En data 21 de desembre de 2009, el senyor Joaquim Pons Arisa presenta l’Estudi
d’Impacte paisatgístic referent a l’activitat extractiva de Les Gambires, d’acord amb
el requeriment del departament de Medi Ambient i Habitatge en el seu informe
emès en data 25 d’agost de 2009.
18. En data 08 de gener de 2010, es tramet al departament de Medi Ambient i
Habitatge, l’Estudi d’Impacte paisatgístic referent a l’activitat extractiva de Les
Gambires, per donar compliment al seu escrit de data 25 d’agost de 2009.
19. En data 14 de gener de 2010, la Direcció General de Desenvolupament Rural,
envia un requeriment, perquè s’aporti més documentació, als efectes d’emetre
l’informe sol·licitat.
20. En data 18 de gener de 2010, es fa trasllat al Sr. Joaquim Pons Arisa, com a part
interessada, del requeriment emès per la Direcció General de Desenvolupament
Rural.
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21. En data 27 de gener de 2010, la part interessada presenta a l’ajuntament la
documentació requerida per enviar al DARP.
22. En data 29 de gener de 2010, l’ajuntament tramet a la Direcció General de
Desenvolupament Rural, la documentació sol·licita als efectes que es procedeixi a
la redacció de l’informe sol·licitat, d’acord amb l’art. 83. 5 del TRLUC.
23. En data 22 de febrer de 2010, el Departament de Medi Ambient i Habitatge envien
a l’ajuntament l’informe emès fent constar que aquest Pla especial és objecte
d’avaluació d’impacte ambiental d’acord amb el que estableix l’art. 3.1, en relació
amb l’annex I, del Reial decret Legislatiu 1/2008, d’11 de gener, pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei d’avaluació d’impacte ambiental. Es recorda que la
declaració d’impacte ambiental s’ha de produir amb anterioritat a l’aprovació
provisional o definitiva de l’expedient.
24. En data 1 de març de 2010, es dóna trasllat al Tècnic redactor Sr. Just Palma
Casals i a l’interessat Sr. Joaquim Pons Arisa, de l’informe emès pel Departament
de Medi Ambient i Habitatge, tramès a l’ajuntament en data 22 de febrer de 2010.
25. En data 25 de febrer de 2010, la Direcció General de Desenvolupament Rural,
demanen que s’aporti una revisió del balanç dels càlculs de reserves (full 22 de la
memòria) i un detall dels perfils actuals i posteriors a la restauració.
26. En data 3 de març de 2010, es tramet l’informe emès per la Direcció General de
Desenvolupament Rural, al Tècnic redactor Sr. Just Palma Casals i a l’interessat
Sr. Joaquim Pons Arisa.
27. En data 23 de març de 2010, el Sr. Joaquim Pons Arisa, presenta a l’ajuntament
els plànols sol·licitats i una breu memòria, d’acord amb la petició de dades
sol·licitada pel Responsable de Planificació, Coordinació i Inspecció de la Direcció
General del Desenvolupament Rural.
28. En data 29 de març de 2010, es tramet a la Direcció General del
Desenvolupament Rural, la documentació requerida, segons escrit tramès a
l’ajuntament en data 25 de febrer de 2010.
29. En data 27 d’abril de 2010, la Direcció General del Desenvolupament Rural, tramet
a l’ajuntament l’informe favorable emès en relació al Pla Especial.
30. En data 3 de maig de 2010, es dóna trasllat al Tècnic redactor Sr. Just Palma
Casals i a l’interessat Sr. Joaquim Pons Arisa, de l’informe favorable emès pel
Responsable de Planificació, Coordinació i Inspecció de la Direcció General del
Desenvolupament Rural, en relació al Pla especial.
31. En data 9 de desembre de 2010, l’Agència Catalana de l’Aigua emet informe
favorable, en relació a la resolució de l’alcaldia de data 12 d’agost de 2009.
32. En data 16 de desembre de 2010, s’envia còpia de l’informe emès en data 25 de
novembre de 2010 per l’Agència Catalana de l’Aigua, al Tècnic redactor Sr. Just
Palma Casals i a l’interessat Sr. Joaquim Pons Arisa.
33. En data de 11 d’abril del 2011, registre d’entrada 2011/1792 el Departament de
Territori i Sostenibilitat, d’acord amb l’article 34.3 del Decret 136/1999, de 18 de maig,
tramet còpia de la proposta de resolució de l’expedient de sol.licitud de l’autorització
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ambiental. Així mateix, s’aporta la Declaració d’impacte ambiental sobre l’activitat
d’extracció de graves al Paratge “Les Gambires” del municipi de Torelló.
34. En data 12 d’abril de 2011, l’arquitecte municipal emet informe favorable, ja que
s’han complimentat els requisits esmentats dels diferents tècnics i donat que no s’han
presentat en el termini d’exposició pública, cap al·legació, perquè el seu contingut
permet entendre l’afecció que l’activitat tindrà sobre el medi.
FONAMENTS DE DRET:
PRIMER.- La normativa legal aplicable en aquest cas ve regulada essencialment en els
següents preceptes:
-Articles 67.1 f), 73,74,80,85,89,90 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme.
-Articles 23,9394 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de
la Llei d’Urbanisme.
-Article 21 i 22 de la Llei 771985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local en
concordança amb els articles 52 i 53 del Decret Legislatiu 2/2003 pel qual s’aprova la
refosa de la Llei municipal i del règim local de Catalunya.

És per això, vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Territori i Urbanisme,
de Promoció Econòmica, Societat del Coneixement i Medi Ambient, el ple de
l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, acorda:
Primer.- APROVAR PROVISIONALMENT el Pla Especial per la ubicació d’una activitat
d’extracció d’àrids a la finca de Les Gambires.
Segon.- TRAMETRE en el termini de 10 dies, l’acord i còpia de l’expedient administratiu,
junt amb el projecte per triplicat degudament diligenciat i en suport informàtic, a la
Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central, per tal que es procedeixi a la
seva aprovació definitiva.
Tercer.- FACULTAR l’alcalde de l’ajuntament tan àmpliament com en dret sigui
necessari per al més eficaç desenvolupament d’aquest acord.

INTERVENCIONS:
SRA. MONTSE AYATS:
Des del nostre grup, voldríem –a part de veure que això és com una mena de llarg
periple-, voldríem saber en quin estat es troba aquest Pla Especial i quin seguiment se’n
fa des de l’Ajuntament.

SR. LLUÍS BASSAS:
El que estem fent en aquest Pla Especial, és l’aprovació del provisional i, per tant, no hi
ha res fet; és el primer pas. Això ha passat per urbanisme deu o dotze vegades i ha
vingut 10 o 12 vegades amunt i avall, perquè hi han anat trobant cosetes i s’han anat fent
modificacions i, per tant, ara està en aquest punt de fer l’aprovació provisional esperant
que es torni a enviar a urbanisme i llavors es podrà fer la definitiva. Els tècnics de
l’Ajuntament han informat favorablement i, per tant, es presenta aquí.
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VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels setze membres assistents.
3.2. PROMOCIÓ ECONÒMICA
3.2.1. ADHERIR-NOS A L’ACORD SIGNAT ENTRE LES ENTITATS MUNICIPALISTES
FMC I ACM I ELS SINDICATS CCOO I UGT PER A LA REALITZACIÓ D’ACCIONS
PER L’OCUPACIÓ AMB ENTITATS LOCALS, DINS DEL MARC DEL PROJECTE
IMPULS, PER ALS ANYS 2010 I 2011.
ACORD:

Es creu procedent adherir-se a l’acord de retribucions salarials per a la contractació de
persones aturades inscrites com a demandants d’ocupació en el marc dels plans locals
d’ocupació.
Vist l’article 11 de la Resolució TRE/2665/2010 de 30 de juliol de la convocatòria per a la
realització d’accions per a l’ocupació amb entitats locals dins el marc del projecte Impuls
per als anys 2010-2011, on es defineix que el cost subvencionable mitjà de la totalitat de
projectes sol·licitats per l’entitat local a cada exercici dins de cada pla d’ocupació serà
com a màxim de 7.000€ treballador/a de les despeses salarials i de Seguretat Social.
Atesa la necessitat de fer una nova pròrroga de l’acord de 16 de febrer de 2010 per fer
front a les despeses salarials del personal contractat en els plans d’ocupació de 2011,
pròrroga que s’ha formalitzat en data 1 d’abril de 2011.
És per això, vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Territori i Urbanisme,
de Promoció Econòmica, Societat del Coneixement i Medi Ambient, el ple de
l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, acorda:
1. Adherir-nos al present acord signat entre les entitats municipalistes FMC i
ACM i els sindicats de CCOO i UGT, d’1 d’abril de 2011.
2. Traslladar aquest acord a l’FMC i l’ACM al comitè d’empresa o a les
seccions sindicals de COO i UGT
3. Notificar el present acord al Departament de Recursos Humans.

INTERVENCIONS:
Sr. MARC FONTSERÈ:
Només dir que és el mateix acord, el mateix conveni que vàrem aprovar l’any passat i
que afecta els treballadors temporals de plans d’ocupació del projecte impuls de la
Generalitat i l’únic que fem és el mateix que vàrem fer l’any passat per tal que aquests
treballadors tinguin una cobertura per conveni.

VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels setze membres assistents.
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4. CONTROL DE L’ACCIÓ DE GOVERN:
4.1 DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA
Es dóna compte dels Decrets de l’Alcaldia dictats des de l’ultima sessió plenària
EXP.
09/2011
216/11
2011/02

232/11

DATA
DESCRIPCIÓ
ÀMBIT
11/04/2011 SOL·LICITUD
D’AMPLIACIÓ JOVENTUT
D’HORARI
13/04/2011 VP INFORMACIÓ CURSOS
ACTIVITATS
13/04/2011 ADJUDICACIÓ CONTRACTE OBRES SECRETARIA
PROJECTE REHABILITACIÓ CASA
DE LA VILA, COBERTA I FAÇANES
12/04/2011 DENEGAR VP SANT JORDI 2011
ACTIVITATS

12/04/2011 DESESTIMAR
RECURS
PER SECRETARIA
L'ADJUDICACIÓ OBRES PL. NOVA
23/06-I
12/04/2011 BAIXA ACTIVITAT
ACTIVITATS
11-02-23 EL 12/04/2011 DECRET DEIXAR SENSE EFECTES SECRETARIA
MAGHFOUR
BAIXA OFICI DEL SR.. MOHAMED EL
MAGHFOUR DEL C. SANT JOSEP, 53
1ER
23/06
12/04/2011 BAIXA ACTIVITAT
ACTIVITATS
1998/149
12/04/2011 AJUT ECONÒMIC
BENESTAR
SOCIAL
2004/124
12/04/2011 AJUT ECONÒMIC
BENESTAR
SOCIAL
2010/234
12/04/2011 AJUT ECONÒMIC
BENESTAR
SOCIAL
2009/13
12/04/2011 AJUT ECONÒMIC
BENESTAR
SOCIAL
2001/92
12/04/2011 AJUT ECONÒMIC
BENESTAR
SOCIAL
2011/47
12/04/2011 AJUT ECONÒMIC
BENESTAR
SOCIAL
2009/229
12/04/2011 AJUT ECONÒMIC
BENESTAR
SOCIAL
251
12/04/2011 BAIXA ACTIVITAT
ACTIVITATS
08/2011
11/04/2011 CARPA ASSOCIACIÓ PLAQUES DE JOVENTUT
CAVA EN CAS DE PLUJA
OFICINA
11/04/2011 INSCRIPCIÓ AL REGISTRE DE URBANISME
D'HABITATGE
SOL·LICITANTS D'HABITATGE AMB
PROTECCIÓ
OFICIAL
DE
CATALUNYA
OFICINA
11/04/2011 INSCRIPCIÓ AL REGISTRE DE URBANISME
D'HABITATGE
SOL·LICITANTS D'HABITATGE AMB
PROTECCIÓ
OFICIAL
DE
CATALUNYA
OFICINA
11/04/2011 INSCRIPCIÓ AL REGISTRE DE URBANISME

50

EXP.
DATA
D'HABITATGE

OFICINA
11/04/2011
D'HABITATGE

8/2011

11/04/2011

593-2010

11/04/2011

221-2011

11/04/2011

CENTRE
11/04/2011
D'ACCIÓ
SOCIAL
LA
CARRERA
222-2011

11/04/2011

16/11
16.1/11
22/11
P100281732

11/04/2011
11/04/2011
11/04/2011
11/04/2011
11/04/2011

19/96-A

11/04/2011

152/11
208/11
21/05-III

11/04/2011
11/04/2011
11/04/2011

54/2011 RH

11/04/2011

REFERÈNDU 08/04/2011
M
08/04/2011
40/2011 RH

08/04/2011

AD-13/2011

08/04/2011

AD-14/2011

08/04/2011

DESCRIPCIÓ
ÀMBIT
SOL·LICITANTS D'HABITATGE AMB
PROTECCIÓ
OFICIAL
DE
CATALUNYA
DESISTIMENT EN EL PROCÉS URBANISME
D'INSCRIPCIÓ AL REGISTRE DE
SOL·LICITANTS D'HABITATGE AMB
PROTECCIÓ OFICIAL
APROVAR
EXPEDIENT INTERVENCIÓ
MODIFICACIÓ PRESSUPOST NÚM.
8/2011, PER TRANSFERÈNCIES DE
CRÈDITS
PRORROGA LLICENCIA D'OBRA URBANISME
MENOR-COLOMER, 2B
LLICENCIA D'OBRA MENOR-MARIA URBANISME
AURÈLIA CAMPMANY, 2
APROVAR LA CERTIFICACIÓ NÚM. 9 INTERVENCIÓ
OBRA
"PROJECTE
BÀSIC
I
EXECUTIU DEL CENTRE D'ACCIÓ
SOCIAL
I
COMUNITARI
LA
CARRERA".
LLICENCIA
D'OBRA
MENOR- URBANISME
CONGOST, 6,1.2
PROPOSTA SANCIÓ
POLICIA LOCAL
ACORD INCOACIÓ
POLICIA LOCAL
DENEGAR
POLICIA LOCAL
ANUL·LAR
POLICIA LOCAL
DESESTIMAR
RECURS
PER SECRETARIA
L'ADJUDICACIÓ OBRES PL. NOVA
CANVI NO SUBSTANCIAL PER ACTIVITATS
INCORPORAR TERRASSA INTERIOR
A L'ACTIVITAT DE RESTAURANT
VP BARRI MONTSERRAT 2011
ACTIVITATS
VP SANT JORDI 2011
ACTIVITATS
CANVI NO SUBST. PER INCLOURE ACTIVITATS
VENDA I COCCIÓ DE PA AMB FORN
DE 3,5 KW A L'ACT. DE BAR
RENÚNCIA VOLUNTÀRIA RELACIÓ RRHH
LABORAL JAUME SOLÀ SANJAUME
SOL·LICITUD SALA D'ACTES
PROMOCIÓ
ECONÒMICA
ORDRE D'EXECUCIÓ D'OBRES DE SECRETARIA
MANTENIMENT C.NOU, 174
NÒMINA.
DEDUCCIÓ RRHH
RETRIBUCIONS
MOHAMMADI
BOULOUM
AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE INTERVENCIÓ
DESPESES AD-13/2011
AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE INTERVENCIÓ
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EXP.

DATA

288/09
2010/011

08/04/2011
07/04/2011

P110362056
P110365695
P110362955
6/2011-I
2010-243

07/04/2011
07/04/2011
07/04/2011
07/04/2011
07/04/2011

AD-10/2011

07/04/2011

AD-11/2011

07/04/2011

AD-12/2011

07/04/2011

2011/60

07/04/2011

CIU 4

06/04/2011

2010/147

06/04/2011

2010/66

05/04/2011

2011/214

05/04/2011

13/078-I

05/04/2011

11-04-05 IGLI 05/04/2011
211-2011
P100336580
110030305
P100333733
110030555
P110373347

05/04/2011
05/04/2011
05/04/2011
05/04/2011
05/04/2011
05/04/2011
05/04/2011

05/04/2011

05/04/2011

DESCRIPCIÓ
ÀMBIT
DESPESES AD-14/2011
BAIXA VP LLETERIA
ACTIVITATS
APROVACIÓ
DEL
PLA
DE SECRETARIA
SEGURETAT
I
SALUT
OBRA
REORDENACIÓ ESPAIS LLIURES
URBANS PLAÇA NOVA DE TORELLÓ
DENEGAR
POLICIA LOCAL
ANUL·LAR
POLICIA LOCAL
ANUL·LAR
POLICIA LOCAL
LEGITIMACIÓ COMUNICACIÓ
ACTIVITATS
BONIFICACIÓ 95% ICIO LLICÈNCIA URBANISME
D'OBRES C. DEL TER, 165.
AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE INTERVENCIÓ
DESPESES AD-10/2011
AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE INTERVENCIÓ
DESPESES AD-11/2011
AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE INTERVENCIÓ
DESPESES AD-12/2011
TARGETA
D'APARCAMENT BENESTAR
PROVISIONAL MR
SOCIAL
SOL·LICITUD SALA ACTES
PROMOCIÓ
ECONÒMICA
TARGETA D'APARCAMENT MR
BENESTAR
SOCIAL
TARGETA D'APARCAMENT MR
BENESTAR
SOCIAL
ASSABENTAT INSTAL·LACIÓ GRUA URBANISME
C. DEL PONT, 23
REQUERIR
COMPLIMENT ACTIVITATS
NORMATIVA
DECRET INCOAR BAIXA D'OFICI SECRETARIA
DELS SRS.. IGLI
LLICÈNCIA D'OBRES-MANLLEU, 7
URBANISME
DENEGAR
POLICIA LOCAL
DENEGAR
POLICIA LOCAL
DENEGAR
POLICIA LOCAL
DENEGAR
POLICIA LOCAL
DENEGAR
POLICIA LOCAL
ORDRE
D'EXECUCIÓ
PER SECRETARIA
TREBALLS DE NETEJA SOLAR C.
PUIGSACALM,25
ORDRE
D'EXECUCIÓ
PER SECRETARIA
TREBALLS DE NETEJA DE SOLAR C.
PUIGSACALMS, 25
ORDRE
D'EXECUCIÓ
PER SECRETARIA
TREBALLS DE NETEJA PJ. DEL
CEMENTIRI
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EXP.
AD-15/2011

DATA
DESCRIPCIÓ
ÀMBIT
05/04/2011 AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE INTERVENCIÓ
DESPESES AD-15/2011
62/04-III
05/04/2011 CONTROL INICIAL
ACTIVITATS
2001/92
05/04/2011 AJUT ECONÒMIC
BENESTAR
SOCIAL
04/04/2011 CANVI TITULARITAT NÍNXOL NÚM. SECRETARIA
733 1A. EST
786-2008
04/04/2011 INCOAR
EXPEDIENT
PER URBANISME
DECLARAR LA CADUCITAT DE
L'OBRA DE LA PL. VELLA, 4 - J.
VERDAGUER, 2
QUOTES
04/04/2011 DESESTIMAR AL·LEGACIÓ A LA 5A. INTERVENCIÓ
URBANÍSTIQ
QUOTA
URBANÍSTICA
UES
REPARCEL·LACIÓ MATABOSCH
MATABOSCH
AIGUA-B/18 04/04/2011 CONCESSIÓ
INCREMENT
1ER. INTERVENCIÓ
TRAM AIGUA POTABLE
2007-274
04/04/2011 INCOAR
EXPEDIENT
PER URBANISME
DECLARAR LA CADUCITAT DE LA
LOMAJ CARRER PUIGSACALM56,
MATAGALLS, 37
22/11
04/04/2011 DESISTIMENT
VP
BARRI ACTIVITATS
MONTSERRAT
15/11
04/04/2011 PROPOSTA SANCIÓ
POLICIA LOCAL
15.1/11
04/04/2011 ACORD INCOACIÓ
POLICIA LOCAL
15.2/11
04/04/2011 PROPOSTA INCOACIÓ
POLICIA LOCAL
33/2011
01/04/2011 LLICÈNCIA
1A
OCUPACIÓ URBANISME
C/PIRINEUS, 61
147-2011
01/04/2011 LLICÈNCIA D'OBRA MAJOR RONDA URBANISME
DEL PUIG, 33
183-2011
31/03/2011 LLICENCIA
D'OBRA
MENOR- URBANISME
CABRERA, 33
2010/053
31/03/2011 ADJUDICACIÓ
PRESTACIÓ SECRETARIA
COMPLEMENTÀRIA
CONTRACTE
PER REALITZACIÓ SERVEI DE
NETEJA VESTIDORS CAMP DE
FUTBOL
31/03/2011 CONCEDIR LLOGUER 2 ANYS SECRETARIA
NÍNXOL NÚM. 244 1A. OEST
52/2011 RH
31/03/2011 SUSPENDRE RETENCIÓ QUOTA RRHH
SINDICAL
49/2011 RH
31/03/2011 LLICÈNCIA
MATRIMONI
DAVID RRHH
GONZÁLEZ POYATO
COMUNICACI 30/03/2011 AUTORITZAR
DISTRIBUCIÓ
DE SECRETARIA
Ó
PUBLICITAT
30/03/2011 CANVI TITULARITAT NÍNXOL NÚM. SECRETARIA
147 3A. EST
1/2011
30/03/2011 CONVOCATÒRIA
PLAÇA RRHH
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EXP.
SELECCIÓ
ART
ALCALDIA
ART / ALC
011/11
ART / ALC
053/10
ART / ALC
006/11
204-2011
205-2011
176-2011
176-2011
2011/02

149/11
151/11
2010/88
2009/264
2010/244
2001/62
12/2011-I
2008/174
2009/241
2010/16
2007/244
2007/244
14.1/11
21/11
154-2011
145-2011
164-2011

DATA

DESCRIPCIÓ
ÀMBIT
TREBALLADOR/A SOCIAL
/ 30/03/2011 DELEGACIÓ DE LES TASQUES DE ALCALDIA
L'ALCALDIA PER VACANCES
/ 30/03/2011 DELEGACIÓ PER CASAMENT CIVIL ALCALDIA
/ 30/03/2011 DELEGACIÓ PER CASAMENT CIVIL

ALCALDIA

/ 30/03/2011 DELEGACIÓ PER CASAMENT CIVIL

ALCALDIA

30/03/2011 LLICENCIA D'OBRA MENOR-PAU, 43 URBANISME
30/03/2011 LLICENCIA D'OBRA MENOR-NÚRIA, URBANISME
107
30/03/2011 DENEGACIÓ DEVOLUCIÓ FIANÇA
URBANISME
30/03/2011 INCOAR EXPEDIENT CADUCITAT URBANISME
LLICENCIA
30/03/2011 RESOLUCIÓ CLASSIFICANT LES SECRETARIA
OFERTES
LICITACIÓ
OBRES
PROJECTE REHABILITACIÓ CASA
DE LA VILA
29/03/2011 VP BARRI MONTSERRAT
ACTIVITATS
29/03/2011 VP BARRI MONTSERRAT 2011
ACTIVITATS
29/03/2011 AJUT ECONÒMIC
BENESTAR
SOCIAL
29/03/2011 AJUT ECONÒMIC
BENESTAR
SOCIAL
29/03/2011 AJUT ECONÒMIC
BENESTAR
SOCIAL
29/03/2011 AJUT ECONÒMIC
BENESTAR
SOCIAL
29/03/2011 LEGITIMACIÓ
COMUNICACIÓ
I ACTIVITATS
BAIXA PER TRASLLAT
29/03/2011 AJUT ECONÒMIC
BENESTAR
SOCIAL
29/03/2011 AJUT ECONÒMIC
BENESTAR
SOCIAL
29/03/2011 AJUT ECONÒMIC
BENESTAR
SOCIAL
29/03/2011 AJUT ECONÒMIC
BENESTAR
SOCIAL
29/03/2011 AJUT ECONÒMIC
BENESTAR
SOCIAL
29/03/2011 ACORD INCOACIÓ
POLICIA LOCAL
29/03/2011 DENEGAR
POLICIA LOCAL
28/03/2011 LLICENCIA D'OBRA MENOR-PORTAL URBANISME
CARRERA, 32
28/03/2011 LLICENCIA D'OBRA MENOR
URBANISME
28/03/2011 LLICENCIA D'OBRA MENOR-JAUME URBANISME
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EXP.

DATA

148-2011

28/03/2011

186-2011

28/03/2011

194-2011

28/03/2011

2004/14

28/03/2011

2005/11

28/03/2011

2005/50

28/03/2011

2006/182

28/03/2011

2003/102

28/03/2011

2010/122

28/03/2011

1997/60

28/03/2011

2005/120

28/03/2011

2004/154

28/03/2011

41/11
ERC

28/03/2011
28/03/2011

JUNTS PER 28/03/2011
TORELLÓ
1175/2010
28/03/2011

07/2011

25/03/2011

180-2011

25/03/2011

9/09-II,2
89-2011

24/03/2011
24/03/2011

182-2011

24/03/2011

10/2011-I
181-2011
2003/88

24/03/2011
24/03/2011
24/03/2011

11/00-II,2

24/03/2011

DESCRIPCIÓ
ÀMBIT
BALMES, 23
LLICENCIA D'OBRA MENOR-MILANY, URBANISME
6B
LLICENCIA
D'OBRA
MENOR- URBANISME
VINYOLES, 2
LLICÈNCIA
D'OBRA
MENOR-RD URBANISME
PUIG, 51
TARGETA D'APARCAMENT MR
BENESTAR
SOCIAL
TARGETA D'APARCAMENT MR
BENESTAR
SOCIAL
NETEJA DE XOC A LA LLAR
BENESTAR
SOCIAL
NETEJA DE XOC A LA LLAR
BENESTAR
SOCIAL
NETEJA DE XOC A LA LLAR
BENESTAR
SOCIAL
NETEJA DE XOC A LA LLAR
BENESTAR
SOCIAL
NETEJA DE XOC A LA LLAR
BENESTAR
SOCIAL
NETEJA DE XOC A LA LLAR
BENESTAR
SOCIAL
NETEJA DE XOC A LA LLAR
BENESTAR
SOCIAL
VP TROBADA VEHICLES CLÀSSICS ACTIVITATS
SOL·LICITUD SALA D'ACTES
PROMOCIÓ
ECONÒMICA
SOL·LICITUD SALA D'ACTES
PROMOCIÓ
ECONÒMICA
DESIGNACIÓ
LLETRATS
I RRHH
COMPAREIXENÇA RECURS JOAN
CARREY
SOL·LICITUD CARPA 16 D'ABRIL DE JOVENTUT
2011
LLICENCIA 1ERA OCUPACIÓ-PL URBANISME
VILA-17
CONTROL INICIAL
ACTIVITATS
LLICÈNCIA D'OBRA MENOR-ROSA URBANISME
SENSAT, 8
LLICÈNCIA
D'OBRA
MENOR- URBANISME
GIRAVOLT, 50
LEGITIMACIÓ COMUNICACIÓ
ACTIVITATS
LLICENCIA D'OBRA MENOR-ORIS, 1 URBANISME
SOL.LICITUD
TARGETA BENESTAR
D'APARCAMENT MR
SOCIAL
CANVI TITULAR
ACTIVITATS
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EXP.
TCC

DATA
DESCRIPCIÓ
24/03/2011 AUTORITZACIÓ JORNADA IES

45/2011 RH

24/03/2011 NÒMINA.
RETRIBUCIONS PER
INJUSTIFICADA
24/03/2011 SOL·LICITUD TRANSPORT ADAPTAT BENESTAR
SOCIAL
23/03/2011 CANVI TITULARITAT NÍNXOL NÚM. SECRETARIA
63 3A. OEST
23/03/2011 CONCESSIÓ DRET FUNERARI DEL SECRETARIA
NÍNXOL NÚM. 2343 3A. PART NOVA
23/03/2011 OCUPACIÓ VP XURRERIA
ACTIVITATS
23/03/2011 LLICENCIA
D'OBRES
MENOR- URBANISME
GENERALITAT, 17
23/03/2011 LLICENCIA D'OBRA MENOR-PUIG- URBANISME
AGUT, 15
23/03/2011 LLICENCIA
D'OBRA
MENOR- URBANISME
CONANGLELL, 56
23/03/2011 LLICENCIA
D'OBRA
MENOR- URBANISME
MANLLEU, 23
23/03/2011 LEGITIMACIÓ COMUNICACIÓ
ACTIVITATS
23/03/2011 LLICENCIA
D'OBRA
MENOR- URBANISME
MONTSERRAT, 34
23/03/2011 LLICENCIA
D'OBRA
MENOR- URBANISME
PIRINEUS, 25
23/03/2011 LLICENCIA D'OBRA MENOR-ORIS, 2 URBANISME
23/03/2011 SOL.LICITUD
DE
TARGETA BENESTAR
D'APARCAMENT PROVISIONAL MR SOCIAL
23/03/2011 SOL.LICITUD DE LA TARGETA BENESTAR
D'APARCAMENT MR
SOCIAL
23/03/2011 DELEGACIÓ ACTE JUDICI ORAL SECRETARIA
PROCEDIMENT
ABREUJAT
341/2010-F
23/03/2011 PRODUCTIVITAT PER OBJECTIUS, RRHH
PERSONAL LABORAL
23/03/2011 PRODUCTIVITAT PER OBJECTIUS, RRHH
PERSONAL FUNCIONARI
23/03/2011 MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PP URBANISME
MATABOSCH,
PEL
CANVI
D'UBICACIÓ D'UN SERVEI TÈCNIC
22/03/2011 CANVI TITULARITAT NÍNXOL NÚM. SECRETARIA
604 2A. OEST
22/03/2011 LEGITIMACIÓ COMUNICACIÓ
ACTIVITATS
22/03/2011 SOL.LICITUD D'AJUT ECONÒMIC
BENESTAR
SOCIAL
22/03/2011 SOL.LICITUD D'AJUT ECONÒMIC
BENESTAR
SOCIAL
22/03/2011 SOL.LICITUD D'AJUT ECONÒMIC
BENESTAR

2009/152

184/11
162-2011
163-2011
171-2011
172-2011
4/2011-I
173-2011
174-2011
175-2011
2011/46
2004/153

28/2011
DIVERSOS
29/2011
DIVERSOS

8/2011-I
2008/144
2005/160
2010/161

ÀMBIT
ESPORTS
PAVELLÓ
DEDUCCIÓ RRHH
ABSÈNCIA

-
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EXP.

DATA

2007/27

22/03/2011

2008/144

22/03/2011

2001/62

22/03/2011

2000/42

22/03/2011

2010/16

22/03/2011

1998/139

22/03/2011
22/03/2011

9/2011-I
22/03/2011
OFICINA
22/03/2011
D'HABITATGE
13.1/11
44/11

21/03/2011
21/03/2011

150/11
153/11

21/03/2011
21/03/2011

2011/04

21/03/2011

2011/03

21/03/2011

21/03/2011

EXP 170/11
1/2011

21/03/2011
21/03/2011

2/2011
DIVERSOS
3/2011
DIVERSOS

21/03/2011
21/03/2011

LOCAL
18/03/2011
SOCIAL ZONA
ESPORTIVA

DESCRIPCIÓ

ÀMBIT
SOCIAL
SOL.LICITUD D'AJUT ECONÒMIC
BENESTAR
SOCIAL
SOL.LICITUD D'AJUT ECONÒMIC
BENESTAR
SOCIAL
SOL.LICITUD D'AJUT ECONÒMIC
BENESTAR
SOCIAL
SOL.LICITUD D'AJUT ECONÒMIC
BENESTAR
SOCIAL
SOL.LICITUD D'AJUT ECONÒMIC
BENESTAR
SOCIAL
SOL.LICITUD D'AJUT ECONÒMIC
BENESTAR
SOCIAL
AUTORITZACIÓ
REPARTIMENT SECRETARIA
PUBLICITAT
LEGITIMACIÓ COMUNICACIÓ
ACTIVITATS
INSCRIPCIÓ AL REGISTRE DE URBANISME
SOL·LICITANTS D'HABITATGE AMB
PROTECCIÓ OFICIAL
ACORD INCOACIÓ
POLICIA LOCAL
DENEGAR
OCUP.
VP
BARRI ACTIVITATS
MONTSERRAT
DENEGAR VP BARRI MONTSERRAT ACTIVITATS
DENEGAR
OCUP.
VP
BARRI ACTIVITATS
MONTSERRAT
DECRET
INCOACIÓ SECRETARIA
CONTRACTACIÓ
SUBMINISTRAMENT MOBILIARI PER
DEPARTAMENT BENESTAR SOCIAL
DECRET
INCOACIÓ SECRETARIA
CONTRACTACIÓ
SERVEI
MANTENIMENT I ADMINISTRACIÓ
SISTEMES
INFORMACIÓ
AJUNTAMENT
PRÒRROGA DEL CONTRACTE DE SECRETARIA
GESTIÓ DEL BAR DEL PAVELLÓ
MPAL.
CONCESSIÓ PLACA DE GUAL
URBANISME
NÒMINA. APROVACIÓ FACTORS DE RRHH
L'ESPECÍFIC
NÒMINA.
APROVACIÓ
DE RRHH
GRATIFICACIONS I HORES EXTRES
NÒMINA.
ASSIGNACIÓ RRHH
COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT
ABSENTISME POLICIA LOCAL
CERTIFICACIÓ NÚM. 6 OBRA INTERVENCIÓ
"CONSTRUCCIÓ
D'UN
LOCAL
SOCIAL A LA ZONA ESPORTIVA
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EXP.

DATA

2010/05

18/03/2011

8/2011

18/03/2011

06/2011

18/03/2011

1/2011-CP
172-2010

18/03/2011
18/03/2011

2010/267

18/03/2011

159/11
27/2011 RH

17/03/2011
17/03/2011

4/08-III
07/08-III
P100317648
P110367375
P100332567
P100332562
EDUCACIÓ

17/03/2011
17/03/2011
17/03/2011
17/03/2011
17/03/2011
17/03/2011
16/03/2011

7/2011

16/03/2011

CASA OFICIS 16/03/2011
43/2011 RH

16/03/2011

7/2011-I
42/2011 RH
080022778
EXP. 2011/139

16/03/2011
16/03/2011
16/03/2011
16/03/2011

12.1/11
12.2/11
20/11
30/97-E
OFICINA
D'HABITATGE

15/03/2011
15/03/2011
15/03/2011
15/03/2011
15/03/2011

DESCRIPCIÓ
ÀMBIT
MUNICIPAL"
DECRET INCOACIÓ CONTRACTE SECRETARIA
GESTIÓ SERVEI PÚBLIC NETEJA
VIÀRIA
INICI EXPEDIENT MODIFICACIÓ INTERVENCIÓ
PRESSUPOST NÚM. 8/2011, PER
TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITS
ASSOCIACIÓ CARROSSAIRE ELS JOVENTUT
GRILLATS
LEGITIMACIÓ COMUNICACIÓ
ACTIVITATS
CANVI DE NOM DE LLICÈNCIA-MN URBANISME
SABATER, 5
SOL·LICITUD DE LA TARGETA BENESTAR
D'APARCAMENT INDIVIDUAL PER A SOCIAL
PERSONES
AMB
MOBILITAT
REDUÏDA
OCUPACIÓ VIA PÚBLICA
ACTIVITATS
NOMENAMENT FUNCIONARI INTERÍ RRHH
AGENT POLICIA LOCAL ARNAU
PARÉS VILASECA
CONTROL INICIAL
ACTIVITATS
CONTROL INICIAL
ACTIVITATS
ANUL·LAR
POLICIA LOCAL
ANUL·LAR
POLICIA LOCAL
ANUL·LAR
POLICIA LOCAL
ANUL·LAR
POLICIA LOCAL
APROVAR EL CALENDARI ESCOLAR SECRETARIA
CURS 2011-2012 LLARS D'INFANTS
INICI EXPEDIENT MODIFICACIÓ INTERVENCIÓ
PRESSUPOST NÚM. 7/2011, PER
TRANSFERÈNCIES DE CRÈDITS
PROJECTE TELECOMUNICACIONS PROMOCIÓ
LA COOPERATIVA
ECONÒMICA
NÒMINA.
DEDUCCIÓ RRHH
RETRIBUCIONS
PER
INCOMPLIMENT DE JORNADA
LEGITIMACIÓ COMUNICACIÓ
ACTIVITATS
PERMÍS DE PATERNITAT
RRHH
REVOCAR SANCIÓ
POLICIA LOCAL
LLICÈNCIA
D'OBRES
CARRER URBANISME
VOLTREGÀ, 20
ACORD INCOACIÓ
POLICIA LOCAL
PROPOSTA INCOACIÓ
POLICIA LOCAL
DENEGAR
POLICIA LOCAL
BAIXA ACTIVITAT
ACTIVITATS
INSCRIPCIÓ AL REGISTRE DE URBANISME
SOL·LICITANTS D'HABITATGE AMB
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EXP.

DATA

PIOC 3

DESCRIPCIÓ
PROTECCIÓ OFICIAL
14/03/2011 SOL·LICITUD SALA ACTES

05/2011

14/03/2011

793-2006
22/2011 RH

14/03/2011
12/03/2011

04/2011
2006/147

11/03/2011
11/03/2011

F/2011/18

20/01/2011

F/2011/9

20/01/2011

F/2011/12

20/01/2011

F/2011/15

20/01/2011

F/2011/16

20/01/2011

F/2011/19

20/01/2011

P/2011/1
P/2011/2
P/2011/3

04/01/2011
04/01/2011
04/01/2011

ÀMBIT

PROMOCIÓ
ECONÒMICA
COMISSIÓ FESTES CARRER SANT JOVENTUT
JOSEP
DECLARAR CADUCITAT LLICENCIA URBANISME
ERROR BAIXA DATA AFILIACIÓ RRHH
JAVIER GARCÍA LARROSA
NATACIÓ CLUB TORELLÓ
JOVENTUT
SOL·LICITUD
TARGETA BENESTAR
D'APARCAMENT PROVISIONAL PER SOCIAL
A PERSONES AMB MOBILITAT
REDUÏDA
RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ INTERVENCIÓ
D'OBLIGACIONS F/2011/18
RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ INTERVENCIÓ
D'OBLIGACIONS F/2011/9
RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ INTERVENCIÓ
D'OBLIGACIONS F/2011/12
RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ INTERVENCIÓ
D'OBLIGACIONS F/2011/15
RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ INTERVENCIÓ
D'OBLIGACIONS F/2011/16
RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ INTERVENCIÓ
D'OBLIGACIONS F/2011/19
ORDRES DE PAGAMENT P/2011/1
INTERVENCIÓ
ORDRES DE PAGAMENT P/2011/2
INTERVENCIÓ
ORDRES DE PAGAMENT P/2011/3
INTERVENCIÓ

EL PLE DE L’AJUNTAMENT ES DÓNA PER ASSABENTAT.
4.2 DONAR COMPTE EXPRESSA DE DECRETS DE L’ALCALDIA
4.2.1.
Resolució del 14 de gener de 2011.
Nomenament de personal
Primer. Nomenar amb caràcter de màxima urgència funcionària interina, Escala
d’Administració Especial, subescala serveis especials, classe policia local, categoria
agent de la policia local, la Sra. Sònia Requena López a partir del dia 16 de gener de
2011, i adscriure-la a la vacant d’agent de policia local generada amb la modificació de
plantilla de personal funcionari per a l’any 2011.
Segon. Nomenar amb caràcter de màxima urgència funcionari interí, Escala
d’Administració Especial, subescala serveis especials, classe policia local, categoria
agent de la policia local, el Sr.. Albert Font Corredera a partir del dia 17 de gener de 2011,
per tal de cobrir la vacant d’agent de policia local generada pel nomenament de caporal
interí al Sr.. José Gómez Fernández.
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Tercer.- El personal nomenat té dret a percebre el 100 per 100 de les retribucions
bàsiques, corresponents al lloc de treball d’agent de nivell 1, amb nivell 12 de
complement de destí. La jornada de treball serà la jornada completa ordinària i el règim
horari serà el que té assignat el lloc de treball al qual s'incorpori l'interí. Les funcions
seran les específiques del lloc de treball que es desenvolupi dins de la dependència o
servei al qual es destini el nomenat interinament.
Quart.-La relació s'extingirà si es dóna alguna de les circumstàncies previstes en l'article
7 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al
servei de les entitats locals o de l’article 33 del Decret 233/2002, de 25 de setembre, pel
qual s’aprova el Reglament d’accés, promoció i mobilitat de les policies locals.
Cinquè. Disposar l'afiliació de les persones nomenades en el règim general de la
Seguretat Social.
Sisè: Donar compte d’aquest nomenament al Ple de l'ajuntament en la primera sessió
que tingui i publicar-ho en el Butlletí Oficial de la província i en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, d’acord amb l’article 35.2 del Decret 233/2002, de 25 de
setembre.
Setè. Notificar el contingut d'aquesta resolució a les persones interessades, a les
delegades de personal, al cap de la policia local i als departaments d’intervenció i
recursos humans.

EL PLE DE L’AJUNTAMENT ES DÓNA PER ASSABENTAT.
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4.2.2.
Resolució del 30 de març de 2011.
Delegació de les tasques de l’Alcaldia
Primer.- DELEGAR en el primer Tinent d’Alcalde, Sr. Lluís Bassas i Portús, les tasques
pròpies de l’Alcaldia i de la presidència del Patronat de la Ràdio Municipal, des del 4 fins
el 10 d’abril de 2011, ambdós inclosos.
Segon.- DONAR COMPTE de la present Resolució en la propera sessió que celebri el
plenari municipal.
Tercer.- NOTIFICAR-LA a les persones interessades i PUBLICAR-LA al Butlletí Oficial
de la Província.

EL PLE DE L’AJUNTAMENT ES DÓNA PER ASSABENTAT.
4.2.3.
Resolució del 30 de desembre de 2010.
Modificació de crèdits núm. 32/2010.
A)

Crèdits que emparen projectes finançats amb ingressos afectats:

PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA

IMPORT A
INCORPORAR

Codi
101-334-6250000
2008/2/101/3/1
101-335-6330000
2009/2/101/3/1
102-340-6220000
2007/2/102/3/1
102-341-6230000
2009/2/102/3
108-321-6220000
2007/2/108/1/1
108-321-6220000
2008/2/108/1
108-321-6250000
2009/2/108/2/1
204-179-6100000
2009/2/204/1/1
204-179-6100001
2008/2/204/3/1
204-179-6100002
2009/2/204/3/1
204-433-6250000
2009/2/204/5/1
207-337-7100000
2007/2/207/1/1
208-920-6250000
2008/2/208/1/1
208-920-6250000
2009/2/208/1/1
208-920-6260000
2008/2/208/2/1
208-920-6260000
2009/2/208/2/1
301-151-6090000
2006/2/301/1/1
301-151-6090000
2009/2/301/4/1
301-151-6090002
2008/2/301/2/1
301-151-6090004
2008/2/301/3/1
301-151-6090005
2008/2/301/4/1
301-151-6090009
2005/2/301/3/1
301-151-6220000
2008/2/301/9/1
301-151-6220001
2006/2/301/11/1
301-151-6270000
2009/2/301/10/1
301-151-6270001
2008/2/301/16/1
301-151-6320001

Denominació
Mobiliari i estris. Cultura
208,80 €
Maquinària i instal·lacions del Teatre
3,00 €
Piscina coberta Mpal.
110.822,78 €
Maquinària, instal·lacions i utillatge. Esports
1.800,02 €
Construcció llar d’infants,
28.879,52 €
Construcció Llar d’Infants “La Cabanya”, 1a.
plurianualitat
Mobiliari i estris. Educació

864.723,12 €
372,36 €

Pla d’intervenció en entorns a protegir
6.000,00 €
Pla d’intervenció en entorns a protegir
2.597,39 €
Rehabilitació ambiental tram riu Ges a
Torelló
Mobiliari i estris. Promoció econòmica

48.354,95 €
174,00 €

Aportació
inversions
Patronat
Municipal
Mobiliari i estris serveis generals

Ràdio
6.000,00 €
7.881,15 €

Mobiliari i estris serveis generals
60,62 €
Equips per a processos d’informació serveis
generals
Equips per a processos d’informació.
Administració general
Urbanització C. Giravolt, Sau, Joan Deordal i
Puigdassalit
Projecte construcció marge esquerra riu Ter

2.933,14 €
57.110,42 €
514.542,74 €
2.765,20 €

Expropiació “Anodizados Torelló”
31.456,49 €
Projecte d’obres C. Giravolt, C. Sau, C. Joan
Deordal i C. Puigdassalit
Aparcaments municipals

29.332,59 €
8.385,82 €

Escultura Plaça de la Sardana
164,00 €
Projecte museogràfic i museològic Museu de
la Torneria
Sala d’art i tallers pedagògics

200.144,22 €
12,51 €

Redacció projectes urbanístics
16.077,19 €
Redacció projectes urbanístics
7.966,84 €
Adequació equipaments per entitats
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2004/2/301/8/1
301-151-6320002
2008/2/301/13/1
301-151-6320002
2008/2/301/14/1
301-151-7230000
2002/2/301/13/1
301-152-6320000
2009/2/301/3/1
301-231-6220000
2009/2/301/2/1
301-330-6220000
2009/2/301/13/1
301-330-6320000
2009/2/301/14/1
301-340-6220000
2009/2/301/16/1
306-133-6090001
2007/2/306/9/1
306-133-6090001
2008/2/306/9/1
306-133-6090001
2009/2/306/9/1
306-155-6190000
2009/2/306/10/1
306-155-6190001
2008/2/306/11/1
306-155-6190003
2004/2/306/13/1
306-155-6190003
2009/2/306/13/1
306-161-6190002
2009/2/306/12/1
306-161-6330000
2008/2/306/6/1
306-161-6330000
2009/2/306/5/1
306-170-6190000
2009/2/306/3/1
306-171-6100000
2005/2/306/3/1
306-171-6100000
2009/2/306/4/1
306-171-7890000
2009/2/306/18/1
306-232-6230000
2008/2/306/1/1
306-431-6320000
2004/2/306/17/1
306-459-6190000
2009/2/306/8/1
306-459-6230000
2006/2/306/14/1
306-459-6230000

1.183,07 €
Adequació diferents edificis municipals
2.000,16 €
Adequació edifici Centre de Formació
52.260,00 €
Renfe., pas vianants estació FFCC
64.853,00 €
Rehabilitació habitatges Baixada de l’Arxiu
106.956,20 €
Centre d’acció social “La Carrera”
611.596,02 €
Projecte museogràfic Museu de la torneria de
la Vall del Ges
Reforma equipament Plaça Nova FEOSL

364.975,50 €
75.340,76 €

Vestidors camp de futbol municipal
312.459,08 €
Senyalització semafòrica, geogràfica i
mobilitat
Senyalització semafòrica, geogràfica i
mobilitat
Senyalització semafòrica, geogràfica i
mobilitat
Pla d’accessibilitat i millora d’espais urbans
FEOSL
Reposició del ferm de carrers i places

1.922,71 €
0,19 €
5.807,03 €
0,02 €
116,92 €

Adequació pàrquing C. Sant Josep
4.749,50 €
Foment de l’accessibilitat, voreres C. Jaume
Balmes FEOSL
Condicionament del clavegueram

205.939,69 €
49.262,86 €

Millora xarxa abastament d’aigua
17.366,50 €
Millora xarxa bastament aigua potable
6.974,02 €
Reposició i reforma enllumenat públic
0,01 €
Adequació jardins i parcs municipals
120,64 €
Adequació jardins i parcs municipals
10.374,46 €
Transferències a institucions. Obres i serveis
9.808,00 €
Maquinària i eines Taller d’Ocupació
1.867,05 €
Millores Mercat Municipal
2.040,51 €
Infraestructures i equipaments
35.139,20 €
Maquinària i eines obres i serveis
162,66 €
Maquinària i eines d’obres i serveis
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2008/2/306/14/1
306-459-6250000
2009/2/306/20/1

26.000,00 €
Mobiliari nau brigada d’obres
10.356,48 €

Totals romanents de crèdit:
B)

3.928.401,11 €

Recursos financers per a la incorporació de romanents de crèdit:

RECURSOS FINANCERS
1. Romanent de tresoreria afectat
2. Compromisos d’ingressos
Totals recursos financers:

IMPORT
870.081,39 €
3.058.319,72 €
3.928.401,11 €

EL PLE DE L’AJUNTAMENT ES DÓNA PER ASSABENTAT.
4.2.4.
Resolució del 30 de desembre de 2010.
Modificació de crèdits núm. 33/2010.
Consignació de despeses amb crèdits en baixa:
Partida

Nom

Consignació
inicial

206-1321600000

Assegurança
237.655,57 €
social
del
personal
de
seguretat
ciutadana

Total baixes de crèdits:

Proposta
d’increment

Consignació
definitiva

682,49 €

236.973,08 €

682,49 €

Consignació de despeses amb crèdits en alta:
Partida

Nom

206-1301600000

206-1711600000

Consignació
inicial

Recaptat

Diferència

Assegurança
6.408,53 €
social
del
personal
adm.
gral.
de
seguretat
ciutadana

324,68 €

6.733,21 €

Assegurança
8.078,70 €
social
del
personal de la
societat de la
informació

356,60 €

8.435,30 €

63

206-4911600000

Assegurança
9.610,96 €
social
del
personal
de
parcs i jardins

1,21 €

Totals altes de crèdits:

9.612,17 €

682,49 €

EL PLE DE L’AJUNTAMENT ES DÓNA PER ASSABENTAT.

4.2.5.
Resolució de l’11 d’abril de 2011.
Modificació de crèdits núm. 8/2011.
Consignació de despeses amb crèdits en baixa:
Partida

Nom

206-9311200000

Consignació
inicial

Proposta
d’increment

Consignació
definitiva

Retribucions
15.697,00 €
bàsiques
del
grup
A1,
funcionaris
hisenda
i
planificació

1.848,42 €

13.848,58 €

206-9311210000

Retribucions
23.216,52 €
complementàries
destí funcionaris
hisenda
i
planificació

849,73 €

22.366,79 €

206-9311210100

Retribucions
70.711,95 €
complementàries
específic
funcionaris
hisenda
i
planificació

936,72 €

69.775,23 €

Total baixes de crèdits:
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3.634,87 €

Consignació de despeses amb crèdits en alta:
Partida

Nom

Consignació
inicial

Recaptat

Diferència

206-2411430001

Retribucions
22.481,81 €
AODL Pla de
Barris

334,87 €

22.816,68 €

206-920-

Productivitat

1.650,00 €

15.331,65 €

13.681,65 €

1500000

personal
administració
general

206-9311500000

Productivitat
5.120,36 €
personal hisenda
i planificació

Totals altes de crèdits:

1.650,00 €

6.770,36 €

3.634,87 €

EL PLE DE L’AJUNTAMENT ES DÓNA PER ASSABENTAT.
4.2.6.
Decret del dia 13 d’abril de 2011.
Donar compte de la classificació d’ofertes
Primer.- Declarar vàlida la licitació i aprovar, de conformitat amb el contingut de la
proposta d’adjudicació de la Mesa de Contractació, la següent classificació de les ofertes
presentades a la licitació del contracte d’obres corresponents al “Projecte constructiu per
la defensa del marge esquerre del riu Ter a la zona industrial Matabosch-Pont de
Conanglell”:
SOBRE 2
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EMPRESA
ARENES I GRAVES CASTELLOT, SA
MOIX, SERVEIS I OBRES, SL
COPISA, constructora Pirenaica, SA
CONFSEL, SA, Empresa Constructora
XAVIER ALSINA, SA
COTESA Construcciones Técnico Especializadas, SA
UTE BIGAS GRUP EDIFICACIONS I GESTIONS, SL I
TERRA-MAT, SA
HIDRAULICA Y OBRAS, SA
UTE GES TORELLÓ Empresa Constructora, SL – DEUBAS
SALVANS, SL
CONSTRUCCIONES SOLIUS, SA
CONSTRUCCIONES RUBAU, SA
COYMSA 2000 SL
ROMERO GAMERO, SA
CEINSA-CONTRATAS E INGENIERIA, SA
EXCAVACIONES Y CONTRACCIONES BENJUMEA, SA
UTE ARICO FOREST, SL – CODONY MULTISERVEI, SLU
ACERTIS, Obres i Serveis, SA
RUBAU – TARRÉS, SAU
VIALITAT I SERVEIS, SL
LEVANTINA INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN, SL
CONSTRUCCIONS ICART, SA
UTE MOVIR 30, SL – MASSACHS EXCAVACIONS, SL

Millora
1
3.23
3.54
5.00
4.95
3.69
3.72
3.70

Millora TOTAL
2
5.00
8.23
2.82
6.36
1.20
6.20
0.40
5.35
1.28
4.97
1.23
4.95
1.10
4.80

3.54
3.54

1.22
0.36

4.76
3.90

3.54
2.47
3.54
3.54
3.54
3.23
3.34
2.15
3.23
2.65
2.47
2.69
2.15

0.25
1.28
0.00
0.00
0.00
0.23
0.28
1.25
0.00
0.52
0.69
0.43
0.67

3.79
3.74
3.54
3.54
3.54
3.46
3.42
3.40
3.23
3.17
3.15
3.12
2.83

EMCOFA Empresa Constructora, SAU
NATUR GRUP INTEGRAL, SL
EXCOVER, SL
AGLOMERATS GIRONA, SA
PASQUINA, SA
CONSTRUCCIONS PRHOSA, SA
GILABERT MIRÓ, SA
CONSTRUCCIONS CURTO, SA
JOSEP VILANOVA, SA
UTE CONSTRUCCIONS SERRADELL, SA – T.C.
TORELLÓ, SA
ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SA
EUROCATALANA Obres i Serveis, SL
TAU INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES ESPECIALES,
SA
OBRES I PAVIMENTS BOU, SL
BUILDING FACTORY, SA
MARCO OBRA PÚBLICA, SA
UTE CONSTRUCCIONES Y DESMONTES RIBERA
NAVARRA, SA I CONSTRUCCIONES Y OBRAS
VICTORINO VICENTE, SL
AGUSTÍ Y MASOLIVER, SA
CONSTRUCCIONS FUSTÉ, SA
ABOLAFIO CONSTRUCCIONS, SL
KECONSTRUIM, SA

2.47
0.00
2.15
2.15
1.78
0.00
1.66
0.70
0.00
0.00

0.31
2.72
0.38
0.14
0.32
2.01
0.23
0.94
1.10
0.93

2.78
2.72
2.54
2.30
2.09
2.01
1.88
1.64
1.10
0.93

0.00
0.54
0.00

0.55
0.00
0.14

0.55
0.54
0.14

0.00
0.00
0.00
0.00

0.13
0.10
0.00
0.00

0.13
0.10
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

66
SOBRE 3

LICITADOR

OFERTA
ECONÒMICA
IVA no inclòs
498.232,38

PUNTUACIÓ

ARENES I GRAVES CASTELLOT, S.A.

566.019,47

78,16

KECONSTRUIM, SA.

598.557,48

72,48

ACERTIS, Obres i Serveis, SA.

607.173,47

70,98

UTE BIGAS GRUP EDIFICACIONS I
GESTIONS, SL. I TERRA-MAT, S.A.
UTE GES TORELLO Empresa Constructora,
SL – SEUBAS SALVANS, SL

614.698,20

69,66

621.302,68

68,51

XAVIER ALSINA, SA.

628.860,00

67,19

ROMERO GAMERO, S.A.

638.495,10

65,51

VIALITAT I SERVEIS, SL.

642.752,41

64,76

RUBAU – TARRÉS, SAU.

656.850,00

62,30

ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS,
SA.

670.980,84

59,84

CONSTRUCCIONS ICART, SA.

90,00

EXCOVER, SL.

683.565,41

57,64

MOIX, SERVEIS I OBRES, SL.

685.224,15

57,35

690.333,08

56,46

TAU INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES
ESPECIALES, S.A.

691.306,02

56,29

GILABERT MIRO, SA.
CONSTRUCCIONS PRHOSA, SA.

701.249,19
711.795,00

54,55
52,71

CONSTRUCCIONES RUBAU, SA.

713.504,85

52,41

CONSTRUCCIONES SOLIUS, SA

714.619,86

52,21

UTE MOVIR 30, SL. - MASSACHS
EXCAVACIONS, S.L.
EXCAVACIONES Y CONTRACCIONES
BENJUMEA, SA.
ABOLAFIO CONSTRUCCIONS, SL.

737.968,07

48,14

741.785,55

47,47

744.826,48

46,94

HIDRAULICA Y OBRAS, SA.

772.397,63

42,13

NATUR GRUP INTEGRAL, SL.

787.602,31

39,47 67

CONSTRUCCIONS FUSTÉ, SA.

795.711,00

38,06

BUILDING FACTORY, SA.

799.033,04

37,47

UTE CONSTRUCCIONS SERRADELL, SA.
– T.C. TORELLÓ, SA.
CONSTRUCCIONS CURTO, S.A.

800.475,60

37,22

802.202,00

36,92

AGLOMERATS GIRONA, SA

805.239,74

36,39

CONSFEL, SA. Empresa Constructora

809.091,59

35,72

815.477,55

34,60

819.235,52

33,95

CEINSA-CONTRATAS E INGENIERIA, SA.

822.471,71

33,38

COPISA, Constructora Pirenaica, SA.

824.410,04

33,04

AGUSTÍ Y MASOLIVER, S.A.

830.000,00

32,07

JOSEP VILANOVA, SA.

846.995,05

29,10

UTE CONSTRUCCIONES Y DESMONTES
RIBERA
NAVARRA,
SA.
I
CONSTRUCCIONES
Y
OBRAS
VICTORINO VICENTE, SL

LEVANTINA
INGENIERIA
CONTRUCCION, SL.
EMCOFA Empresa Constructora, SAU.

Y

EUROCATALANA Obres i Serveis, SL.

852.086,23

28,21

COYMSA 2000, SL.

859.773,85

26,87

MARCO OBRA PÚBLICA, SA.

869.726,92

25,13

892.007,77

21,24

898.107,65

20,17

OBRES I PAVIMENTS BOU, S.L.

900.000,00

19,84

UTE ARICO FOREST, SL. – CODONY
MULTISERVEI, SLU.

931.634,79

14,32

COTESA
Construcciones
Especializadas, SA
PASQUINA, SA.

Técnico

CLASSIFICACIÓ

EMPRESA
CONSTRUCCIONS ICART, S.A.
ARENES I GRAVES CASTELLOT,
SA
UTE BIGAS GRUP EDIFICACIONS I
GESTIONS, SL I TERRA-MAT, SA
ACERTIS, Obres i Serveis, SA
KECONSTRUIM, SA
UTE GES TORELLÓ Empresa
Constructora,
SL
–
DEUBAS
SALVANS, SL
XAVIER ALSINA, SA
ROMERO GAMERO, SA
VIALITAT I SERVEIS, SL
RUBAU – TARRÉS, SAU
MOIX, SERVEIS I OBRES, SL
ACSA,
OBRAS
E
INFRAESTRUCTURAS, SA
EXCOVER, SL
UTE
CONSTRUCCIONES
Y
DESMONTES RIBERA NAVARRA,
SA I CONSTRUCCIONES Y OBRAS
VICTORINO VICENTE, SL
GILABERT MIRÓ, SA
TAU
INGENIERÍA
Y
CONSTRUCCIONES ESPECIALES,
SA
CONSTRUCCIONES RUBAU, SA
CONSTRUCCIONES SOLIUS, SA
CONSTRUCCIONS PRHOSA, SA
UTE MOVIR 30, SL – MASSACHS
EXCAVACIONS, SL
EXCAVACIONES
Y

PUNTUACIÓ
MILLORES
3.12
8.23

PUNTUACIÓ
OFERTA
90.00
78.16

PUNTUACIÓ
TOTAL
93.12
86.39

4.80

69.66

74.47

3.40
0.00
3.90

70.98
72.48
68.51

74.38
72.48
72.41

4.97
3.54
3.17
3.23
6.36
0.55

67.19
65.51
64.76
62.30
57.35
59.84

72.16
69.05
67.93
65.53
63.71
60.38

2.54
0.00

57.64
56.46

60.17
56.46

1.88
0.14

54.55
56.29

56.43
56.43

3.74
3.79
2.01
2.83

52.41
52.21
52.71
48.14

56.15
56.01
54.72
50.96

3.46

47.47

50.93
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CONTRACCIONES BENJUMEA, SA
ABOLAFIO CONSTRUCCIONS, SL
HIDRAULICA Y OBRAS, SA
NATUR GRUP INTEGRAL, SL
CONFSEL,
SA,
Empresa
Constructora
COPISA, constructora Pirenaica, SA
AGLOMERATS GIRONA, SA
CONSTRUCCIONS CURTO, SA
UTE
CONSTRUCCIONS
SERRADELL, SA – T.C. TORELLÓ,
SA
CONSTRUCCIONS FUSTÉ, SA
LEVANTINA
INGENIERIA
Y
CONSTRUCCIÓN, SL
BUILDING FACTORY, SA
CEINSA-CONTRATAS
E
INGENIERIA, SA
EMCOFA Empresa Constructora,
SAU
AGUSTÍ Y MASOLIVER, SA
COYMSA 2000 SL
JOSEP VILANOVA, SA
EUROCATALANA Obres i Serveis, SL
COTESA Construcciones Técnico
Especializadas, SA
MARCO OBRA PÚBLICA, SA
PASQUINA, SA
OBRES I PAVIMENTS BOU, SL
UTE ARICO FOREST, SL – CODONY
MULTISERVEI, SLU

0.00
4.76
2.72
5.35

46.94
42.13
39.47
35.72

46.94
46.89
42.19
41.07

6.20
2.30
1.64
0.93

33.04
36.39
36.92
37.22

39.25
38.69
38.56
38.16

0.00
3.15

38.06
34.60

38.06
37.76

0.10
3.54

37.47
33.38

37.57
36.92

2.78

33.95

36.72

0.00
3.54
1.10
0.54
4.95

32.07
26.87
29.10
28.21
21.24

32.07
30.41
30.20
28.75
26.19

0.00
2.09
0.13
3.42

25.13
20.17
19.84
14.32

25.13
22.27
19.97
17.74

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

Certificats acreditatius de trobar-se al corrent de les seves obligacions tributàries i
amb la Seguretat Social.
Garantia definitiva, dipositada a la Tresoreria Municipal per import de 24.911,62
euros, corresponent al 5% del preu d’adjudicació del contracte, exclòs l’IVA.

L’article 135.2 de la LCSP preveu que si no es complimenta adequadament el
requeriment en el termini assenyalat, s’entendrà que el licitador ha retirat la seva oferta,
procedint-se en aquest cas a sol·licitar la mateixa documentació al licitador següent per
l’ordre de classificació de les ofertes.

Tercer.- Notificar aquest acord a l’empresa Construccions Icart, S.A. i al departament de
Tresoreria.”
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EL PLE DE L’AJUNTAMENT ES DÓNA PER ASSABENTAT.
4.2.7.
Decret del dia 20 d’abril de 2011
Adjudicació d’un contracte
Primer.- Adjudicar el contracte d’obres corresponents al Projecte constructiu per a la
defensa del marge esquerre del riu Ter a la zona industrial de Matabosch-Pont de
Conanglell a l’empresa Construccions Icart, S.A., amb CIF: A-17200163 per ser la
proposició més avantatjosa en base a la següent oferta:
1.- Preu del contracte: 498.232,38 euros i 89.681,83 euros en concepte d’IVA.
2.- Millores:
2.1.- Barana
2.1.1.- Es col·locaran 500 metres de barana, Model igual o similar VALLA RURAL
VRV460 per a la protecció de les persones al llarg de l’escullera, valorada pels serveis
tècnics municipals en 13.500,00 euros, IVA no inclòs
2.1.2.- Manteniment de la barana durant 1 any, fent les reposicions que calguin si es
troba en mal estat.
2.2.- Altres millores
2.2.1.-Esbrossada del terreny amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió
d’una franja de 10 metres al marge dret del canal per tal que els arbres no malmetin la
paret, valorada pels serveis tècnics municipals en 2.205 euros, IVA no inclòs.
2.2.2.- Terraplenat de 850 m² de la parcel·la de l’Ajuntament de Torelló amb 2 metres
d’alçada aproximada, valorat pels serveis tècnics municipals en 11.050 euros, IVA no
inclòs.
3.- Termini d’execució: 6 mesos

Segon.-. Disposar la despesa per import de 498.232,38 euros i 89.681,83 euros en
concepte d’IVA, deduïble, a l’empresa Construccions Icart, S.A., amb càrrec a
l’autorització núm. 220100019133 de la partida 301-459-6090000 (Projecte 2010-2-30108-1) del pressupost de despeses.
Tercer.- Determinar que es formalitzi el contracte administratiu corresponent, dins els
quinze dies hàbils següents al de recepció de la notificació de l’adjudicació als licitadors
en la forma prevista a l’article 135.4 de la LCSP i comunicar les dades bàsiques del
contracte al Registre de Contractes del Sector Públic, de conformitat amb allò que
disposa l’article 308.3 de la LCSP.
Quart.- Retornar la garantia provisional a tots els licitadors que no han resultat
adjudicataris.
Cinquè.- Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària i a la resta de licitadors i als
departaments d’Intervenció i Tresoreria.
Sisè.- Publicar l’adjudicació del contracte en el perfil de contractant de l’ajuntament de
Torelló.
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Setè.- Publicar la formalització del contracte en el perfil de contractant i en el Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona.
Vuitè.- Notificar el present acord al Sr. Melcior Manubens i Hom, responsable del
contracte i a Colomer Rifà S.L., adjudicatari del contracte de serveis per la direcció
facultativa de les obres i la coordinació en matèria de seguretat i salut.”

EL PLE DE L’AJUNTAMENT ES DÓNA PER ASSABENTAT.
4.3. DONAR COMPTE DE LES ACTES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
•
•

Sessió ordinària del dia 11 d’abril de 2011
Sessió ordinària del dia 18 d’abril de 2011

EL PLE DE L’AJUNTAMENT ES DÓNA PER ASSABENTAT.
4.4 DONAR COMPTE DE LES NOTES DE REPARAMENT DE LA INTERVENCIÓ
MUNICIPAL
En compliment del que disposen els articles 215 i següents del text refós de la Llei
d’Hisendes Locals, es dóna compte al ple corporatiu, i de forma específica:
1. De la nota de reparament 5-11, 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, de la nota de
reparament 6-11, vista la Resolució de l’Alcaldia del 26 de gener de 2011 i de la nota de
reparament 7-11, vista la resolució de l’Alcaldia de 23 de març de 2011, emeses totes
elles per la Intervenció de fons municipal, i que es van adjuntar a l’ordre de pagament
núm. P/2011-52 de 28 de març de 2011, en la que consten incloses les nòmines del
personal d’aquesta Corporació del mes de març de 2011.
2. De la nota de reparament 43-10, vist el reconeixement de l’obligació de la concessió
d’una subvenció a l’AMPA del CEIP Dr. Fortià Solà, per acord de la Junta de Govern
Local del dia 20 de desembre de 2010.

EL PLE DE L’AJUNTAMENT ES DÓNA PER ASSABENTAT.

5. PROPOSTES I MOCIONS 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 assistents,
acorda la inclusió per urgència de l’assumpte següent:

INTERVENCIONS:
SRA. MONTSE FREIXA:
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La proposta ve motivada, perquè es va signar el contracte de lloguer amb l’empresa que
té la concessió del servei de subministrament d’aigua potable i servei de sanejament; es
va fer un contracte de lloguer i aquesta empresa que va fer unes obres de millora del
local, l’import de les obres va a compte del lloguer que ha de pagar a l’Ajuntament.
Caldria procedir a fer la modificació de pressupost, per preveure, d’una banda, l’entrada
dels ingressos i, de l’altra, les despeses. Com que es va formalitzar el contracte l’altra
setmana, seria bo poder fer la modificació del pressupost i poder fer les factures que
corresponen en data d’abril de 2011.

VOTACIÓ:
La urgència s’aprova per unanimitat dels setze membres assistents.
5.1.

MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST PER GENERACIÓ D’INGRESSOS NO
TRIBUTARIS

ACORD:

ANTECEDENTS
1. Pel Decret de l’Alcaldia de data 26 d’abril de 2011 s’inicia l’expedient per a l’aprovació
de la modificació de crèdit mitjançant la generació de crèdits per ingressos no tributaris.
2. Per atendre les despeses necessàries que es detallen a continuació, que no poden ser
ajornades fins a l’exercici següent, cal tramitar l’expedient de generació de crèdit a
finançar per mitjà d’aportacions o compromisos ferms d’aportació.
3.
La modalitat de la modificació de crèdit és conseqüència del finançament per
aportacions o compromisos ferms d’aportació.
Nous ingressos no tributaris afectats a una finalitat, que requereixen el reconeixement del
dret o existència formal del compromís ferm d’aportació:
Número

Partida

Nom

Previsió

1

54100

Producte de lloguers de 50.186,63 €
finques urbanes

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

50.186,63 €

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

Partida

Nom

Consignació
inicial

Proposta
d’increment

Consignació
definitiva
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1

301-9206320002

Rehabilitació
0,00 €
oficina Baixada
de l’Arxiu

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

50.186,63 €

50.186,63 €

50.186,63 €

FONAMENTS DE DRET
1. D'acord amb l'article 181 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i l’article 43 del RD
500/90, poden generar crèdit en els estats de despeses dels pressupostos, i en la forma
que reglamentàriament s'estableixi, els ingressos de naturalesa no tributària derivats de
les operacions següents:
a) Aportacions o compromisos ferms d'aportació de persones físiques o jurídiques per
finançar, juntament amb l'entitat local o amb algun dels seus organismes autònoms,
despeses que per la seva naturalesa estiguin compreses en els seus objectius
b) Alienacions de béns de l'entitat local o dels seus organismes autònoms
c) Prestació de serveis
d) Reemborsaments de préstecs
e) Reintegraments de pagaments indeguts a càrrec del pressupost actual, pel que fa a la
reposició del crèdit en la quantia corresponent.
2. L’article 22 de la LGEP estableix que les entitats locals que no hagin assolit l’objectiu
d’estabilitat pressupostària previst a l’article 19 de la Llei, estaran obligades a elaborar, en
el termini dels tres mesos següents a l’aprovació o la liquidació del pressupost en situació
de desequilibri, un pla economicofinancer corrector a mitjà termini.
L’article 19 de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, general d’estabilitat pressupostària
(LGEP) determina que les entitats locals, en l’àmbit de les seves competències, ajustaran
els seus pressupostos al compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària en els
termes previstos a l’article 3.2 d’aquesta Llei.
Per tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels acords que segueixen:
1. Aprovar l’expedient de modificació de crèdit número 11/2011 mitjançant la generació
de crèdit finançat amb majors i/o nous ingressos no tributaris, del pressupost vigent per
un import de 50.186,63 €, segons es determina a l’apartat d’antecedents, i disposar que
es tramiti d'acord amb les bases d'execució del pressupost.
2. Exposar-lo al públic durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils, mitjançant un
edicte al tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de la Província.
3. En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm i es transferiran els crèdits
de les partides que s’han indicat.
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VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels setze membres assistents.
6. PRECS I PREGUNTES
SRA. MONTSE AYATS:
6.1.
La pregunta té relació amb la mobilitat: si haguéssim de destacar una assignatura que
aquest equip de govern ha tret pitjor nota, jo crec que seria la planificació de la mobilitat.
Aquest és un tema que des del nostre grup hem denunciat en reiterades ocasions: els
problemes de mobilitat que hi ha en diferents punts del municipi i també, especialment en
el casc antic el tema de la convivència entre vehicles i vianants.
Esperàvem que les propostes que sortirien al pla de mobilitat ajudarien o servirien per
solucionar-los, però no va ser així –per això nosaltres no hi vàrem donar suport-.
Esperàvem, també, que les millores dels aparcaments del sindicat –on, per cert, encara
hi falta la placa amb el nom i l’explicació, tal com es va comprometre posar-li aquest pleo l’aparcament de la vitri o el del carrer Capsavila, servissin per millorar els temes de
mobilitat, però ens fa l’efecte que no ha planificat prou bé, perquè no hi ha manera.
La pregunta és: com és que si ens plantegem que aquests aparcaments han de servir,
entre altres qüestions, per eliminar trànsit del casc antic, i també per recolzar l’activitat
comercial, com és que no se senyalitzen de manera que s’hi pugui aparcar més d’una
hora i mitja? És a dir: si tu vols estar al centre, vols mirar, vols passejar, vols comprar, ...
una hora i mitja no és suficient; nosaltres, en el seu moment vàrem fer una proposta,
perquè fos una zona taronja, verda o com se li vulgui dir, però que la durada de
l’aparcament pogués ser d’un mínim de dues hores; ens sembla que aquesta és una
proposta viable; no estic dient que això passi en tots els aparcaments, si no que ens
agradaria saber perquè no s’ha pensat buscar una solució o una proposta que ajudi a
resoldre els problemes de mobilitat que arrosseguem en el centre.

Respon la Sra. Cristina Sala: Jo entenc que la pregunta, al final, després de totes les
consideracions lògiques, és per què no fem dues hores d’aparcament en lloc d’una hora i
mitja; bé... no ens ho hem plantejat, la veritat. Una hora i mitja és el que se sol fer en els
estacionaments limitats, és el que s’ha fet sempre i ens sembla que en una hora i mitja, hi
ha temps de tornar al cotxe si vas carregat de paquets i, per tant, és suficient. Suposo
que el proper equip de govern es podrà plantejar si ho allarguen mitja hora o ho escurcen
mitja hora; és una opció.
Si la pregunta era aquesta i l’he entès bé, es tracta d’una opció i hem optat per una hora i
mitja.
Sra. Montse Ayats: És evident que la pregunta era aquesta. Jo crec que és molt diferent
mitja hora més o mitja hora menys i la nostra justificació ja he dit en base a què, és a dir,
per intentar resoldre una sèrie de problemes, però en tot cas, esperem que el nou equip
de govern sigui sensible i busqui una solució que em sembla que és millor.

SR. JORDI CASALS:
6.2.

74

Una pregunta respecte del punt de la modificació de crèdit per a la gestió de la piscina.
Tal com es va dir a la comissió informativa: ens agradaria que se’ns expliqui en quin
estat, si s’ha negociat, si se sap com es gestionarà, quin serà el resultat final.

Respon el Sr. Miquel Franch: En principi, confiem que la gestió aquest any es porti
encara molt millor que l’any passat. I les altres modificacions que hi ha al pressupost, són
degudes bàsicament al compliment de la normativa sobre seguretat, tant pel tema
elèctric, com pel tema de cloració. Es va fer un estudi a fons; es va encarregar a experts
que estudiessin quines eren les millors reformes que calia fer pel que fa a l’equipament
en si i a partir d’aquestes millores els serveis tècnics municipals han valorat que calia fer
aquesta inversió i s’ha de fer immediatament. Una ja ha començat, que és un tema
elèctric i no afecta al pressupost, perquè hi havia dotació pressupostària suficient i l’altra,
la cloració, es pensava que a partir de l’aprovació d’avui es podran encarregar les obres
per fer-la.

7. INFORMACIONS
SR. MARC FONTSERÈ:
7.1.
Aquest mes de maig acaben el contracte les 23 persones que l’Ajuntament va contractar
a través de plans d’ocupació; es va contractar el desembre; s’acaben ara, però se’n
contractaran 23 més que han de tenir el seu contracte a l’Ajuntament abans del 30 de
juny; per tant, es procedirà a la selecció de la gent i es podran reemplaçar les 23
persones que hem tingut treballant a l’Ajuntament per 23 persones noves. Recordar que
és per a persones en situació d’atur i que estiguin apuntats a l’OTG i no hagin gaudit
d’un pla d’ocupació en els últims 18 mesos.
SR. MIQUEL FRANCH:
No hi ha més preguntes. Per tant, tots els regidors i regidores que vulguin acomiadar-se,
ja que és l’últim ple ordinari d’aquesta legislatura. Hem valorat amb les àrees diverses de
l’Ajuntament si seria necessària la convocatòria d’un altre ple abans o després de les
eleccions, per tractar algun tema que no pogués esperar. S’ha valorat que no serà
precís i, per tant, només restarà la convocatòria d’un ple extraordinari per a l’aprovació
de l’acta de la sessió d’avui.
SRA. MONTSE AYATS:
7.2.
Com deia, m’agradaria acabar amb una intervenció de comiat. Avui és el darrer ple
després de 12 anys; continuo anant a la llista d’Iniciativa, però em sembla que ho tinc
difícil per sortir: vaig al número 9 de la llista i, per tant, serà difícil que el proper mes o els
següents jo estigui en aquesta sala com a regidora.
He de dir que tinc els mateixos nervis o més que el darrer dilluns de cada mes d’aquests
dotze anys; uns nervis que tenen a veure amb el respecte per la política i per aquest
espai, pel ple, el lloc de debat –no sempre hi ha pogut haver el que caldria-, però el lloc
de debat i de presa de decisions i els nervis per la responsabilitat del que s’hi acorda, ja
sigui amb el suport del nostre grup, o sense.
Sovint, alguns companys del consistori fan comentaris sobre la mania que tenim
d’intervenir des del nostre grup. Avui no ha estat el millor exemple, però els que seguiu
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els plens en general, sabeu que procurem argumentar el sentit del nostre vot; la política,
el treball per a la col·lectivitat, que és com jo l’entenc, comporta unes dosis importants
de responsabilitat i moltes de les coses que es decideixen aquí condicionen el nostre
present –com a torellonencs- i el nostre futur. Per això és important –ens semblaargumentar el sentit del vot, com deia, per aquest sentit de responsabilitat que és tan alt
que no es pot liquidar, a parer nostre, amb un si o un no o amb una abstenció sense
explicació.
He de dir que malgrat els temors o els patiments, ha estat una experiència molt
interessant; jo crec que és una experiència per la qual seria bo que passessin tots els
ciutadans i ciutadanes del municipi en un moment o altre de la seva vida; que fàcil que
és posicionar-se en converses de cafè, però que difícil que és quan tens molta més
informació o quan al darrere hi ha la responsabilitat de fer que una cosa vagi endavant,
que s’aturi... és molt diferent. Jo crec que, per acabar, és de justícia agrair a totes
aquelles persones que durant aquest temps m’han donat suport: en primer lloc, als
electors, a qui ens devem; a la gent que ens ha votat és a qui ens devem els que estem
seient en aquest espai. Els que ens han donat suport durant aquests dotze anys, a qui
espero no haver defraudat, o almenys haver-ho fet el mínim possible. Als companys i
companyes d’Iniciativa, per la feina que hem fet junts i especialment als companys de
ciutadans del Ges, en la persona d’en Lluís, que han estat sempre al peu del canó fins al
final.
També als companys i companyes dels diferents consistoris, als tècnics i les tècniques
de l’Ajuntament, que ens han ajudat a fer la nostra feina millor, ens han ensenyat a
treballar i entendre què carai vol dir això d’un ajuntament i totes les dificultats que
comporta i els processos no sempre fàcils per als que no hi entenem. Als mitjans de
comunicació, que ens han ajudat a fer d’altaveu de la nostra feina i a les persones que
han anat seguint la política municipal.
Deixo la política en primera línia, perquè penso que ningú no es pot perpetuar en els
càrrecs i cal donar pas a altra gent; perquè mai no he entès la política com una professió
i perquè ara tinc ganes de dedicar-me a la meva professió i a la meva vida personal,
però com tots els que esteu en política i en associacions, com qualsevol persona que viu
en societat, no deixaré de fer política. Tots nosaltres en fem des que ens llevem fins que
ens en anem a dormir. En fan, fins i tot, aquells que diuen que la política no servei per a
res o que no fan política, també estan fent política i, per tant, ens continuarem trobant,
em continuareu trobant en tots aquells projectes que serveixin per treballar per a un
Torelló amb més justícia social, amb més ecologia i més lliure.
Gràcies.
SR. PERE BARTÉS:
7.3.
Jo també m’acomiado de tots vosaltres, perquè no em torno a presentar per motius
personals. Ha estat un plaer poder compartir tots aquests moments amb vosaltres i
l’experiència que n’he tret ha estat molt positiva, de veritat.
Per altra banda, empènyer a tots els que es queden i als que entrin de nou, a continuar
lluitant per tirar endavant el poble i que tot funcioni com ha d’anar.
Gràcies.
SRA. CRISTINA SALA:
7.4.
La Montse ha estat fidel a la seva línia; jo també ho seré i, per tant, seré més concisa
que ella.
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Li manllevo l’apartat dels agraïments, el que passa és que el faig extensiu als meus
votants i als meus companys de partit i de govern. I també voldria afegir-hi, com a
constatació i com a desig que continuï així, en aquest Ajuntament i parlant amb
companys que estan en altres ajuntaments, en aquest consistori i en el passat, cal
destacar que tots els grups, amb les divergències que hem tingut, quan és l’hora, som
capaços de posar-nos d’acord, quan hi ha temes que són de càrrega de profunditat;
tenim la capacitat de posar-nos d’acord i de tirar endavant. És una de les coses que
voldria destacar, insisteixo, manllevant tots els agraïments que ha fet la Montse.
Voldria aprofitar, també, per demanar disculpes si alguna vegada no he estat a l’alçada;
si alguna vegada no he contestat prou bé; si alguna vegada he fet alguna cosa que a
algú l’ha pogut molestar: no hi ha hagut mai aquesta intenció.
Agrair-vos la tasca i encoratjar els que us quedeu per continuar treballant per al poble.
Gràcies.
SR. LLUÍS BASSAS:
7.5.
Jo com que sóc del club dels que pleguem, si més no per una qüestió d’anys d’estar a
l’ajuntament –ja en porto 19 o 20, saltats- i voldria dir que aquesta vegada hem compartit
el govern amb el partit del PSC i jo crec que ha estat molt positiu, que hem treballat molt
bé junts i per això vull agrair a tots els que heu estat a l’equip de govern especialment, i
a tu Miquel (Sr. Alcalde) en particular i a tots els altres grups, evidentment també, perquè
hem tingut una oposició molt ferma, digna i responsable bàsicament.
I aprofitar per desitjar als que vinguin al darrere, els que continueu i els que vinguin
nous, que puguin treballar tan bé com ho hem pogut fer nosaltres i puguin, al final dels
quatre anys d’estar aquí agrair a tothom, com fem nosaltres en aquest moment, lo bé
que hi hem estat i el que hem après de tots plegats.
Moltes gràcies.
SRA. FLORA VILALTA:
7.6.
Gràcies per permetre’m acomiadar-me. Aquest és el meu darrer ple, després de 20 anys
al servei del poble de Torelló, fets dels de l’honestedat, des de la transparència i sempre
des de l’esperit de servir a la comunitat on visc. Han estat vint anys en què en la seva
majoria els he dedicat a l’educació al poble de Torelló; segur que amb encerts i segur
que també amb desencerts, en tot cas, no volguts, però s’han d’acceptar. Crec que el
mapa educatiu de Torelló ha canviat; ha canviat força i es pot constatar que així ha estat
i desitjo de tot cor que el futur consistori continuï essent sensible i posant l’accent en el
tema de l’educació, tot i que no serà fàcil, ja que pel que anem sentint sabem que
l’educació del nostre país i del nostre poble suportarà uns forts retrocessos que jo
lamento especialment.
Vull agrair, també, i tenir un record per a tots els companys i companyes, els actuals i els
que he tingut al llarg d’aquests vint anys, que han estat molts; de tothom he après i he
fet bons amics i bons companys. Vull agrair, també, a tos els tècnics de l’Ajuntament que
m’han ajudat a poder tirar les meves tasques endavant, però potser d’una manera
especial permeteu-me un agraïment a l’Alba, en Joan Dot i a la Carme Camprubí. Vull
agrair també a tots els ciutadans i ciutadanes que m’han fet confiança a mi i al meu grup,
per poder-me dedicar aquests vint anys a servir el poble de Torelló i la veritat és que,
quan fas una mica de repàs, aquests dies, veus que ha valgut molt la pena.
Gràcies a tots.
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SR. MIQUEL FRANCH:
7.7.
Ara em toca a mi. Ho he escrit, perquè... de fet, si he de dir la veritat, no pensava que
avui fos l’últim ple i aquest matí m’ha sobtat i a corre cuita he hagut d’escriure quatre
coses per acomiadar-me, coses que m’han sortit del cor, que és d’on han de sortir
sempre les coses.
Avui, com heu vist, he presidit el darrer ple municipal. Enrere queden moltes sessions
plenàries, moltes, tant des de la cadira de l’oposició com des d’aquesta presidència. Vint
anys al servei del meu poble, vuit com a regidor a l’oposició i 12 com a alcalde. Vaig
entrar a l’Ajuntament de la mà d’en Joan Aliguer –que avui és aquí present-; gràcies
Joan! I també de la Flora Vilalta, companya aquests últims 12 anys a l’equip de govern
de l’Ajuntament. D’ells vaig aprendre els valors nobles de la política: la integritat,
l’honestedat, fidelitat als ideals i esperit de servei; el compromís net i la saviesa dels
grans és potser la millor mostra d’una manera de fer política, sense concessions, ferma,
dialogant, constructiva i fonamentada en principis i valors sòlids. D’aquesta saviesa i del
mestratge de persones com el líder del PSC reagrupament Josep Pallach i de diferents
companys i companyes del món sindical, entre altres, n’he après, diria, molt.
El 3 de juliol de 1999, vaig ser elegit alcalde per primera vegada; una sessió emotiva que
va fer que per primera vegada els socialistes governessin el poble de Torelló. Recordo la
primera felicitació que vaig rebre i també algunes llàgrimes emotives d’alguna de les
persones que omplien aquesta sala; sempre ho recordaré i algunes persones que ara
ens han deixat. No faré un balanç d’aquest any, penso que no és el moment de fer-ho.
Això si: ha estat una etapa apassionant, molt intensa, que representa una part molt
important de la meva vida i que mai no podré oblidar. Vaig entrar a l’ajuntament als 38
anys i en surto amb 58. He dedicat els millors anys de la meva vida al servei de Torelló,
al servei del meu poble, al servei de les persones, però avui no puc ni he de fer un
balanç. Tot és i ha de ser més directe, més elemental, més càlid, més pròxim. Confessar
públicament els sentiments i les emocions, el meu amor per Torelló. M’hi he dedicat de
ple, amb la màxima intensitat i plenitud. He escatimat hores a tot i a tothom; a mi mateix i
a la meva família, per tal de donar ple compliment a la responsabilitat atorgada en les
diferents comtesses electorals.
Vull deixar constància del suport de la meva família i per damunt de tot, el suport de la
meva esposa, la Mercè. Sense la seva comprensió, la seva estima i el seu sacrifici, la
meva dedicació no hauria estat possible. Ara em disposo a tornar el crèdit que m’han
atorgat; espero poder-ho fer i confio saber-ne. Avui he d’expressar els meus sentiments
d’agraïment a tots els torellonencs i a totes les torellonenques que m’han atorgat la seva
confiança, l’honor i el privilegi de representar-los durant tants anys, tant a l’oposició com
des de l’alcaldia. No oblidaré mai el poble. No oblidaré mai els seus ciutadans. No
oblidaré mai totes i tots aquells que m’heu ajudat: els treballadors i treballadores de
l’Ajuntament, que per damunt de tot creieu en la funció pública, en el servei al ciutadà, i
d’una forma molt especial a aquelles persones que hem estat més properes: a l’Alba, la
Carme, a la Montse, en Jordi, en Melcior, la Julita, en Climent, en Pere, l’Alfred, la
Roser, l’Anna,... moltes persones més; persones amb noms i cognoms que heu
representat el millor suport a un alcalde obsessionat per la seva feina; hem compartit
moltes hores des d’una lleialtat excepcional, amb eficàcia provada i una relació
professional acompanyada del valor de l’amistat.
Voldria ara evocar els companys de consistori; amb ells, tots hem generat un projecte i
un model de poble; hem començat a construir un poble nou i a rehabilitar un poble vell.
Hem impulsat un canvi que altres acabaran de completar. Us vull agrair a tots i a totes,
els d’ara i els de tots els mandats, la vostra col·laboració, el vostre compromís, el vostre
treball, el vostre respecte, la vostra paciència, la vostra amistat, la vostra estima pel
poble. A tots us dec un agraïment immens per al qual no tinc paraules, sabent sempre
que en un ajuntament treballar al costat d’un alcalde és dur i difícil i no sempre agraït.
Tots els mèrits són compartits i extensius a tots i a totes. Ara més que mai, voldria
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agrair-vos, companys i companyes, la vostra lleialtat que m’heu donat com a alcalde i el
projecte col·lectiu que hem dut a terme. Vull fer un reconeixement públic a totes i a tots
els que m’heu acompanyat al llarg d’aquests anys i que vàreu acceptar el repte i la
responsabilitat de governar al meu costat el vostre poble de Torelló.
Amb l’oposició hem coincidit i hem discrepat; ens hem equivocat uns i altres; m’he fet
fort defensant les meves conviccions i els meus ideals i entre tots hem fet d’aquest
plenari un espai de debat tranquil, serè i civilitzat; un noble espai de diàleg i debat
democràtic.
He obert el despatx de l’alcaldia a tothom: pares i mares preocupats per l’escolarització
dels seus fills –ara ja no ho estan tant-; a homes i dones sense feina que buscaven un
treball; a famílies amb problemes de subsistència; a veïns que exposaven problemes en
el seu entorn; a promotors i inversors locals i forans, que posaven la seva confiança en
el nostre poble. He rebut persones de totes les professions i estaments, de diferent
origen i procedències. He recorregut el poble, carrer a carrer, barri a barri; he escoltat,
analitzat, pensat i decidit. Com molt bé sabeu, m’he acostat molt, per convicció i perquè
ho porto a dins, cap a tots aquells aspectes de necessitats socials, d’igualtat
d’oportunitats, de més i millor justícia social. Un poble som tots, no només uns quants; i
com que un poble som tots, també hi ha maneres de veure les coses diferents; gent amb
interessos personals econòmics foscos i fins i tot partidistes i especulatius; aquests no
han tingut la porta oberta.
Voldria acabar repetint unes paraules que vaig dir el 3 de juliol de 1999 i que fan
referència a un poema de Miquel Martí i Pol; una part del poema, només. Aquesta part
deia:
“Cal preparar-se, doncs, per viure un temps
amb problemes, carències, injustícies
més intenses pels menys afavorits,
com ha passat d’ençà que el món és món
i els humans que hi vivim ens hi hem fet amos.”
Acaba Martí i Pol dient que “aquest poema és un espai pel somni.” I jo hi vaig afegir que
esperava que el somni esdevingués una realitat.
Moltes gràcies a tothom.

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

Vist i plau,
L’ALCALDE,

LA SECRETÀRIA,
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