ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT EN PLE, CELEBRADA EL
DIA 26 DE SETEMBRE DE 2011:

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

Ple
08/2011
ordinari
26 de setembre de 2011
de les 20:00 a les 22:20
Sala de plens de la casa de la vila

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

Jaume Vivet i Soler
Manel Romans i Sànchez
Albert Portús i Noguera
Núria Güell i Rovira
Concepció Villena Aceituno
Marc Fontserè i Candell
Pere Galobardes i Molera
David Forcada i Rifà
Irene Hernàndez Yebra
Jordi Casals i Prat
Berta Faro i Basco
Lluís Sabatés i Padrós
Josep M. Soldevila Miró
David Olivares González
Joan Manel Castillo Rubio
Roser Mas Illamola

CiU
CiU
CiU
CiU
CiU
PSC-PM
PSC-PM
PSC-PM
PSC-PM
JpT-ERC-AM
JpT-ERC-AM
JpT-ERC-AM
PxC
PxC
PxC
ICV-EUIA-E

4a. Tinenta d’alcalde

Carme Francolí i Casas

CiU

Secretària:

Montserrat Freixa i Costa

Excusa la seva assistència:
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1/ APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR:
1.1.- APROVACIÓ, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR:
S’aprova per unanimitat dels assistents, l’acta núm. 07/2011, corresponent a la sessió
ordinària, celebrada el dia 25 de juliol de 2011, amb les modificacions que es fan constar
en aquesta:
A petició de la Sra. Roser Mas, es modifica, en tot el text de l’acta, la denominació
correcta de les sigles amb què s’identifica el grup municipal al qual representa i, per tant,
arreu on consta “ICV-EUiA-V”, es canvia per “ICV-EUiA-E”.

2. DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’ECONOMIA I HISENDA, RÈGIM
INTERIOR I SEGURETAT:
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2.1. HISENDA
2.1.1. MODIFICACIÓ DE CRÈDITS, EXP. 20/2011, DINS DEL PRESSUPOST DE
L’AJUNTAMENT
ACORD:
Expedient número 20/2011, referent a la modificació de crèdits en el pressupost de
despesa mitjançant la generació de crèdits per ingressos no tributaris.
ANTECEDENTS
1. Pel Decret de l’alcaldia de data 12 de setembre s’inicia l’expedient per a l’aprovació de
la modificació de crèdit mitjançant la generació de crèdits per ingressos no tributaris.
2. Per atendre les despeses necessàries que es detallen a continuació, que no es poden
ajornar fins al següent exercici, s’ha de tramitar l’expedient de generació de crèdit a
finançar per mitjà d’aportacions o compromisos ferms d’aportació de nous ingressos no
tributaris afectats a una finalitat, que requereix el reconeixement del dret o l’existència
formal del compromís ferm d’aportació.
Número

Partida

Nom

Previsió

1

39800

Indemnitzacions
d’assegurances de no vida.

408,48 €

3
2

76100

Diputació de Barcelona

3.130,65€

3

30000

Taxa subministrament aigua
potable

67.247,06€

Totals majors i/o nous ingressos: ..................................................... 70.786,19 €

Despeses a finançar amb majors i/o nous ingressos
Número

Partida

Nom

1

306-1642120000

Manteniment
cementiri
vetllatori

102-3416230000

Maquinària,
instal·lació
utillatges

306-1616330000

Millora
xarxa 30.000,00 €
abastament
aigua potable

2

3

Consignació
inicial

Proposta
d’increment

Consignació
definitiva

1.300,00 €

408,48 €

1708,48 €

6.000,00 €

3.130,65 €

9.130,65 €

67.247,06 €

97.247,06 €

i

i

Totals despeses a finançar: ........................................... 70.786,19 €

3.

La secretaria i la intervenció han emès els informes favorables.

FONAMENTS DE DRET
1. D'acord amb l'article 181 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i l’article 43 del RD
500/90, poden generar crèdit en els estats de despeses dels pressupostos, i en la forma
que reglamentàriament s'estableixi, els ingressos de naturalesa no tributària derivats de
les operacions següents:
a) Aportacions o compromisos ferms d'aportació de persones físiques o jurídiques per
finançar, juntament amb l'entitat local o amb alguns dels seus organismes autònoms,
despeses que per la seva naturalesa estiguin compreses en els seus objectius
b) Alienacions de béns de l'entitat local o dels seus organismes autònoms
c) Prestació de serveis
d) Reemborsaments de préstecs
e) Reintegraments de pagaments indeguts a càrrec del pressupost actual, pel que fa a la
reposició del crèdit en la quantia corresponent.
2. L’article 22 de la LGEP estableix que les entitats locals que no hagin assolit l’objectiu
d’estabilitat pressupostària previst a l’article 19 de la Llei, estaran obligades a elaborar, en
el termini dels tres mesos següents a l’aprovació o la liquidació del pressupost en situació
de desequilibri, un pla econòmic financer corrector a mitjà termini.
L’article 19 de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, general d’estabilitat pressupostària
(LGEP) determina que les entitats locals, en l’àmbit de les seves competències, ajustaran
els seus pressupostos al compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària en els
termes previstos a l’article 3.2 d’aquesta Llei.
Per tot això, atès el dictamen favorable de la Comissió informativa d’Administració,
Economia i hisenda, règim intern i seguretat, el ple de l’Ajuntament, per unanimitat
dels setze membres assistents, acorda:
1. Aprovar l’expedient de modificació de crèdit número 20/2011 mitjançant la generació
de crèdit finançat amb majors i/o nous ingressos no tributaris, del pressupost vigent per
un import de 70.786,19 €, 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.

INTERVENCIONS:
SR. MARC FONTSERÈ: Tenim un dubte que afecta, tant aquest punt com el 2.3.1. i
caldria aclarir: el fet d’aprovar aquesta modificació i l’autorització del punt 2.3.1.,
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significarà obligatòriament un increment de la taxa d’aigua potable de l’any vinent, a les
ordenances.
SR. JAUME VIVET: Exactament afirmar que no, no puc, perquè depèn d’un valor, que és
tipus d’interès. Si el tipus segueix el mateix que enguany, puc afirmar que no. Això té un
cost de 79.000 euros, aproximadament i es financen aquests 70.000. Es paguen, en set
anualitats, des del 2012 fins el 2018, uns 12.000 euros anuals i això va contra una part
petita del rebut que ja estem pagant per a obres d’inversió. Per tant, aquesta quantitat no
es toca i a mesura que es vagin recaptant aquests diners s’aniran retornant. Representa
que SOREA ens fa un préstec durant aquest temps.

VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels setze membres assistents.
2.1.2. DONAR COMPTE DE L’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
DE L’EXERCICI 2010 DE L’AJUNTAMENT DE TORELLÓ.
ACORD:
Aprovada per l’Alcaldia la liquidació del pressupost de l’Ajuntament de Torelló de l’any
2010, per resolució del 9 d’agost de 2010, se'n dóna compte al Ple de l’Ajuntament i
s’informa del resultat pressupostari següent:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Drets reconeguts nets:
Obligacions reconegudes netes:
Resultat pressupostari (1-2):
Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria:
Desviacions de finançament negatives de l’exercici
Desviacions de finançament positives de l’exercici
Resultat pressupostari ajustat:

18.157.793,31 €
-14.555.140,46 €
3.602.652,85 €
0,00 €
1.396.910,43 €
-3.784.718,31 €
1.214.844,97 €

Enviar un exemplar de la liquidació a la Delegació Especial d’Economia i Hisenda i un
altre exemplar a la Generalitat de Catalunya.

El ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat del tràmit que precedeix.
2.1.3. DONAR COMPTE DE L’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
DE L’EXERCICI 2010 DEL PATRONAT MUNICIPAL DEL TEATRE
CIRVIÀNUM.
ACORD:
Aprovada per la Presidència la liquidació del pressupost del Patronat Municipal del Teatre
Cirvianum de l’any 2010, per resolució del 8 de juliol de 2010, se'n dóna compte al Ple de
l’Ajuntament i s’informa del resultat pressupostari següent:
8. Drets reconeguts nets:
9. Obligacions reconegudes netes:
10. Resultat pressupostari (1-2):

296.877,42 €
-272.778,84 €
24.098,58 €
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11. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria:
12. Desviacions de finançament negatives de l’exercici
13. Desviacions de finançament positives de l’exercici
14. Resultat pressupostari ajustat:

0,00 €
0,00 €
0,00 €
24.098,58 €

Enviar un exemplar de la liquidació a la Delegació Especial d’Economia i Hisenda i un
altre exemplar a la Generalitat de Catalunya.

El ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat del tràmit que precedeix.

2.1.4. DONAR COMPTE DE L’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
DE L’EXERCICI 2010 DEL PATRONAT DE LA RÀDIO MUNICIPAL DE
TORELLÓ.
ACORD:
Aprovada per la Presidència la liquidació del pressupost del Patronat de la Ràdio
Municipal de Torelló de l’any 2010, per resolució del 20 de juliol de 2010, se'n dóna
compte al Ple de l’Ajuntament i s’informa del resultat pressupostari següent:
15. Drets reconeguts nets:
16. Obligacions reconegudes netes:
17. Resultat pressupostari (1-2):
18. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria:
19. Desviacions de finançament negatives de l’exercici
20. Desviacions de finançament positives de l’exercici
21. Resultat pressupostari ajustat:

133.350,15 €
-126.628,99 €
6.721,16 €
0,00 €
3.024,00 €
-67,76 €
9.677,40 €

Enviar un exemplar de la liquidació a la Delegació Especial d’Economia i Hisenda i un
altre exemplar a la Generalitat de Catalunya.

El ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat del tràmit que precedeix.
2.2 ALCALDIA
2.2.1 RATIFICACIÓ DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA DE DATA 9 D’AGOST
DE 2011 APROVANT LES CERTIFICACIONS NÚM. 1 I 2 DE L’OBRA “PROJECTE
CONSTRUCTIU PER A LA DEFENSA DEL MARGE ESQUERRE DEL RIU TER A LA
ZONA INDUSTRIAL DE MATABOSCH”
ACORD:
En data 9 d’agost de 2011 es van dictar dues resolucions de l’alcaldia que es transcriuen
a continuació:
“DECRET D’ALCALDIA
Torelló, 9 d’agost de 2011.
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Vista la certificació de l’obra “Projecte constructiu per a la defensa del marge esquerra del
riu Ter a la Zona Industrial de Matabosch”, presentada pel tècnic director de les mateixes,
el Sr. Josep Colomer Oferil.
Vist que per Resolució de l’Alcaldia de data 20 d’abril de 2011, es va adjudicar el
contracte d’obres corresponent al “Projecte constructiu per a la defensa del marge
esquerra del riu Ter a la Zona Industrial de Matabosch”.
Per tot l’exposat, RESOLC:
Primer.- APROVAR la certificació núm. 1 de l’obra “Projecte constructiu per a la defensa
del marge esquerra del riu Ter a la Zona Industrial de Matabosch” que figura a nom de
l’empresa CONSTRUCCIONS ICART, S.A., per import de cent nou mil noranta-un euros
amb setanta-tres cèntims (109.091,73 €) i que fa referència a l’obra executada fins a 30
de juny de 2011, amb càrrec a la partida 301-459-6090000 (Projecte: 2010-2-301-8-1) del
pressupost de despeses vigent.
Segon.- NOTIFICAR la present resolució a l’empresa adjudicatària, al director de l’obra i
secretaria.”
“DECRET DE L’ALCALDIA
Torelló, 9 d’agost de 2011.

Vista la certificació de l’obra “Projecte constructiu per a la defensa del marge esquerra del
riu Ter a la Zona Industrial de Matabosch”, presentada pel tècnic director de les mateixes,
el Sr. Josep Colomer Oferil.
Vist que per Resolució de l’Alcaldia de data 20 d’abril de 2011, es va adjudicar el
contracte d’obres corresponent al “Projecte constructiu per a la defensa del marge
esquerra del riu Ter a la Zona Industrial de Matabosch”.
Per tot l’exposat, RESOLC:
Primer.- APROVAR la certificació núm. 2 de l’obra “Projecte constructiu per a la defensa
del marge esquerra del riu Ter a la Zona Industrial de Matabosch” que figura a nom de
l’empresa CONSTRUCCIONS ICART, S.A., per import de setanta mil sis-cents vint-i-un
euros amb trenta-set cèntims (70.621,37 €) i que fa referència a l’obra executada fins a
30 de juliol de 2011, amb càrrec a la partida 301-459-6090000 (Projecte: 2010-2-301-8-1)
del pressupost de despeses vigent.
Segon.- NOTIFICAR la present resolució a l’empresa adjudicatària, al director de l’obra i
secretaria.”

Atès que la competència del seu contingut recau en el Plenari municipal, per tot això,
atès el dictamen favorable de la Comissió informativa d’Administració, Economia i
hisenda, règim intern i seguretat, el ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels setze
membres assistents, acorda:
Únic.- RATIFICAR íntegrament les resolucions de l’Alcaldia de data 9 d’agost de 2011
que aproven les certificacions núm. 1 i núm. 2 de l’obra “Projecte constructiu per a la
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defensa del marge esquerra del riu Ter a la zona industrial de Matabosch” transcrites en
la part expositiva del present acord.
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels setze membres assistents.
2.2.2. REVOCACIÓ DE COMPETÈNCIES DELEGADES A LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL I DELEGACIÓ A L’ALCALDIA EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ.
ACORD:
El plenari municipal en sessió celebrada en data de 22 de juny de 2011 va acordar
delegar a la Junta de Govern, entre d’altres, les competències en matèria de
contractació següents: contractes d’obres, subministraments, serveis, gestió de serveis
públics, contractes administratius especials, quan el seu import superi el 10 per 100
dels recursos ordinaris del pressupost i, en qualsevol cas, la quantia de sis milions
d’euros, inclosos les de caràcter plurianual quan la seva duració excedeixi de quatre
anys. En aquests contractes es delega la classificació de les propostes, adjudicacions
dels contractes i aprovació de les certificacions d’obres.
Atès que és convenient que les aprovacions de certificacions d’obres les aprovi
l’Alcalde ja que sinó es fa difícil complir amb els períodes de pagament de les
factures dins del termini establert legalment.
L’article 13 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre de règim jurídic i procediment
administratiu comú, preveu que els òrgans de les diferents Administracions Públiques
podran delegar l’exercici de les competències que tinguin atribuïdes en altres òrgans
de la mateixa Administració, encara que no siguin jeràrquicament dependents, o de les
entitats de dret públic vinculades o dependents d’aquelles. Les delegacions de
competències i la seva revocació hauran de publicar-se en el butlletí oficial de la
província. Les resolucions administratives que es dictin per delegació hauran d’indicar
aquestes circumstàncies i es consideraran dictades per l’òrgan delegant.
Per tot això, atès el dictamen favorable de la Comissió informativa d’Administració,
Economia i hisenda, règim intern i seguretat, el ple de l’Ajuntament, per unanimitat
dels setze membres assistents, acorda:
PRIMER.-REVOCAR la delegació de la competència aprovada en sessió plenària
celebrada en data de 22 de juny de 2011 a favor de la Junta de Govern Local en relació
a les competències per contractar només en relació a l’aprovació de les certificacions
d’obres.
SEGON.- DELEGAR a favor de l’Alcalde-President la competència en matèria de
contractació relativa a l’aprovació de les certificacions d’obres.
TERCER.- Les atribucions delegades s’hauran d’exercitar per l’Alcaldia, en els termes i
dins dels límits d’aquesta delegació, no sent susceptibles de ser delegades en cap altre
òrgan.
En el text dels acords adoptats per l’Alcalde, en virtut d’aquesta delegació, s’haurà de fer
constar aquesta circumstància mitjançant la inclusió, en la part expositiva, del text
següent:

8

“Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Alcaldia, en virtut de les
delegacions acordades per aquest Ajuntament, en sessió plenària que va tenir lloc el
dia.... “.
Els acords que es dictin per delegació, s’entendran dictats pel ple de l’Ajuntament, com a
titular de la competència originària, al qual s’haurà de mantenir informat de l’exercici de la
delegació, mitjançant la remissió dels acords a tots els regidors de la Corporació i seran
immediatament executius i presumptament legítims.
QUART.- Aquestes delegacions, en conformitat amb el que disposa l’article 51.2 del
reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat
per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, tindran efectes des del dia següent a
l’adopció d’aquest acord, sense perjudici de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la
província, i tindran caràcter indefinit, sense perjudici de la potestat d’avocació pel ple.
CINQUÈ.- COMUNICAR aquest acord als Caps de Serveis i de Departament, Regidors
delegats i Presidents de les Comissions Informatives, per al seu coneixement i efectes,
fent-los constar que, un cop adoptats els corresponents acords per l’alcalde, s’haurà de
donar compte d’aquests a la Comissió Informativa competent, amb l’objecte de donar
compliment al que disposa l’article 123 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.
SISÈ.- PUBLICAR aquest acord al Butlletí oficial de la província, en compliment del que
disposa l’article 51.2 del text legal abans esmentat.
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VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels setze membres assistents.
2.3. CONTRACTACIÓ
2.3.1. AUTORITZACIÓ PER REALITZAR OBRES PELS SERVEIS DE
SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE A L’EMPRESA SOREA, ARRENDATÀRIA
DEL SERVEI PER A LA GESTIÓ DEL SERVEI MUNICIPAL D’AIGUA POTABLE.
ACORD:
ANTECEDENTS
I.- Que l’Ajuntament de Torelló va adjudicar a l'empresa SAUR, SOCIEDAD DE
ABASTECIMIENTOS URBANOS Y RURALES, S.A. (en endavant SAUR) el concurs per
a la contractació de l’arrendament dels serveis per a la gestió del Servei Municipal
d’aigua potable, en base al Plec de Condicions Económico-Administratives (Plec de
Condicions) aprovat a l’efecte en sessió plenària de 1 d’abril de 1989, atorgant-se el
corresponent contracte administratiu en data 1 d’octubre de 1989.
II.- Que la durada d’aquest contracte es va establir per un període de 10 anys,
prorrogable tàcitament per iguals períodes fins al màxim legal permès.
III.- Que amb data 30 de juny de 1997 la Junta General de SAUR reunida en sessió
ordinària va acordar l'absorció de la també mercantil SOCIEDAD REGIONAL DE

ABASTECIMIENTO DE AGUAS, S.A. (en endavant SOREA), alhora que en la mateixa
sessió s’acordava adoptar la denominació de la societat absorbida.
IV.- Que el Ple de l’Ajuntament de Torelló de 28 de maig de 1998 va acordar la pròrroga
del contracte administratiu de 1 d’octubre de 1989 per un període de 20 anys fins el 10 de
novembre de 2018. En aquest acord es va preveure que SOREA assumiria l’avançament
econòmic de l’aportació municipal que corresponia a l’Ajuntament de Torelló en el
Projecte constructiu de la planta potabilitzadora d’aigües domèstiques, que havia de
treure a licitació el Consell Comarcal d’Osona, en què es preveia una aportació de
l’Ajuntament de Torelló de 125 milions de pessetes, obres que encara a dia d’avui no
s’han dut a terme. No obstant, SOREA ha executat obres en la xarxa de distribució
d’aigua per un import de 76.255,65 Euros, inversió que actualment està amortitzant a
través de la quota d’inversió que s’aplica en el rebut de la taxa de subministrament
d’aigua.
V.- L’empresa Sorea ha presentat a l’Ajuntament una memòria explicativa en la que es
detalla la necessitat d’executar obres per garantir el subministrament d’aigua potable
referent a les actuacions d’emergència als pous nous del municipi per una quantia de
46.344,81 € (iva inclòs), pressupost per la connexió de diverses masies de la zona dels
dipòsits del pla de l’Aire a la xarxa d’aigua potable per una quantia de 5.601,42 € (iva
inclòs) i pressupost per la connexió de diverses masies de la zona de la Carrera a la
xarxa d’aigua potable per una quantia de 20.864,97 € (IVA inclòs) . A més s’ha presentat
el pressupost per la portada d’aigües a la Coromina per prestar el servei d’horts socials
per una quantia de 5.542,66 € (iva exclós) resultant una quantia total de 79.351,53 € (iva
inclòs) . Així mateix, s’ha presentat el quadre de finançament de les actuacions a
retornar des de l’any 2012 fins a l’any 2.018 en què finalitza el contracte d’arrendament
del servei de subministrament d’aigua potable a favor de SOREA.
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Per tot això, atès el dictamen favorable de la Comissió informativa d’Administració,
Economia i hisenda, règim intern i seguretat, el ple de l’Ajuntament, per unanimitat
dels setze membres assistents, acorda:
PRIMER.- AUTORITZAR a l’empresa SOREA l’execució de les obres necessàries per
garantir el subministrament d’aigua potable al municipi de Torelló per una quantia total
de 79.351,53 € (iva inclòs) que s’indiquen a continuació:
1.-Actuacions d’emergència als pous nous del municipi per una quantia de 46.344,81 €
(iva inclòs),
2.- Connexió de diverses masies de la zona dels dipòsits del pla de l’Aire a la xarxa
d’aigua potable per una quantia de 5.601,42 € (iva inclòs).
3.- Connexió de diverses masies de la zona de la Carrera a la xarxa d’aigua potable per
una quantia de 20.864,97 € (IVA inclòs) .
4.- Portada d’aigües a la Coromina per prestar el servei d’horts socials per una quantia de
5.542,66 € (iva exclòs).
SEGON.- Un cop finalitzades les obres l’empresa haurà de presentar a l’Ajuntament de
Torelló un certificat de final d’obra de les actuacions realitzades amb una memòria
explicativa i plànols de detall de les obres executades.
TERCER.- L’empresa SOREA executarà les inversions en un termini màxim de 3 mesos
a partir de la notificació del present acord i l’Ajuntament de Torelló retornarà el pagament

del cost d’aquestes obres a Sorea a partir de l’any 2012 i fins l’any 2018 en què acaba el
termini de vigència del contracte d’arrendament dels serveis per a la gestió del Servei
Municipal d’aigua potable, a un interès de l’euribor més un punt, d’acord al quadre de
finançament presentat per Sorea. L’Ajuntament cobrirà aquestes despeses a través de la
quota d’inversió que s’aplica en el rebut de la taxa de subministrament d’aigua potable.
QUART.- CONDICIONAR l’eficàcia del present acord a l’aprovació definitiva de la
modificació pressupost que incorpori les inversions mencionades.
CINQUÈ.- NOTIFICAR aquest acord a Sorea, al Departament d’Obres i Serveis i al
Departament d’Intervenció pel seu coneixement i efectes oportuns.
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels setze membres assistents.

2.3.2. MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS DE NETEJA DE LOCALS I
EDIFICIS DE DIVERSOS SERVEIS MUNICIPALS FORMALITZAT EN DATA DE 14 DE
MARÇ DE 2.011 AMB L’EMPRESA UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA S.A
ACORD:
1.- El Ple municipal, en la sessió ordinària del dia 31 de gener de 2011 va declarar vàlida
la licitació del servei de neteja de locals i edificis municipals i va aprovar, de conformitat
amb el contingut de la proposta d’adjudicació de la Mesa de Contractació la classificació
de les ofertes presentades i va requerir a l’empresa Unión Internacional de Limpieza,
S.A., com a licitador que havia presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa perquè
en el termini de deu dies hàbils, a comptar des del dia següent a la notificació del present
acord, presentés els certificats acreditatius de trobar-se al corrent de les seves
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i diposités a la Tresoreria Municipal la
garantia definitiva per import de 8.069,57 euros, corresponent al 5% del preu
d’adjudicació del contracte, IVA exclòs. En el mateix acord es va delegar a l’alcaldia
l’adjudicació del present contracte de serveis.
2.- L’adjudicatari va constituir en data 15 de febrer de 2011, a favor de l’administració
municipal la fiança definitiva per import de 8.069,57 euros i va presentar els certificats
requerits.
3.- Per resolució de l’alcaldia de data 18 de febrer de 2011 es va adjudicar el contracte de
serveis de neteja de locals i edificis de diversos serveis municipals a l’empresa Unión
Internacional de Limpieza, S.A., amb CIF A-48103212 per un preu, per a la primera
anualitat, de cent seixanta-un mil tres-cents noranta-un euros amb quaranta-set cèntims
(161.391,47 €) i vint-i-nou mil cinquanta euros amb quaranta-sis cèntims (29.050,46 €) en
concepte d’IVA, per ser la proposta més avantatjosa.
4.En data de 14 de març de 2011 es va formalitzar el contracte entre l’Ajuntament
de Torelló i l’empresa Unión Internacional de Limpieza S.A .
5.Vist l’informe del tècnic d’Educació en el que manifesta que el dia 1 de setembre
de 2011 l’escola Marta Mata va ocupar les noves dependències a l’avinguda del Castell,
42. Aquestes noves instal·lacions fixes i definitives permetran a l’escola prestar els
serveis educatius als alumnes d’Infantil i Primària. Això suposa una ampliació
considerable dels espais educatius que té l’escola en relació als espais que tenia fins ara
a la seva ubicació provisional dels mòduls prefabricats.
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El servei de neteja de les escoles públiques de Primària és un servei que va a càrrec de
l’ajuntament.
El servei de neteja de l’escola Marta Mata va a càrrec de l’empresa de neteja Unión
Internacional de Limpiezas, S.A. que és qui té el contracte de serveis per a la neteja de
les escoles públiques de Torelló.
Les estimacions de la dedicació i la feina per cobrir l’ampliació d’aquest servei de neteja
és de 1.135 hores de neteja ordinària planificada que inclou els vidres, en el període
comprès des de l’1 de setembre fins al 31 de desembre de 2011 i que contempla la
neteja dels espais de direcció, coordinació, administració, tutories i sales i dependències
comunes de la primera planta i una part de l’aulari de Primària a la segona planta.
La clàusula 1.23 del plec de clàusules administratives particulars preveu expressament
que es podrà modificar el contracte per incloure la neteja de la nova seu de l’Escola
Marta Mata sempre que la modificació no excedeixi del 20% del preu del contracte.

6.-Actualment es disposa de partida pressupostària suficient per a fer front a la despesa
que suposa aquesta ampliació del servei de neteja esmentat anteriorment i té un cost
estimat de 14.879,62 (IVA inclòs) en el període que va de l’1 de setembre a 31 de
desembre de 2011.
5.En data de 14 de setembre de 2011 la Secretària ha emès informe favorable a la
modificació proposada.
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FONAMENTS DE DRET
PRIMER.- L’article 202 de la llei 30/2007, de 31 d’octubre, de contractes del sector públic,
preveu que una vegada perfeccionat el contracte, l’òrgan de contractació només podrà
introduir modificacions en el mateix per raons d’interès públic i per atendre a causes
imprevistes, justificant degudament la necessitat en l’expedient. Aquestes modificacions
no podran afectar les condicions essencials del contracte i hauran d’estar expressament
previstes en els plecs.
L’article 258 de la Llei 30/2007 de contractes del sector públic preveu que l’Administració
podrà modificar per raons d’interès públic les característiques del servei contractat i les
tarifes que han de ser abonades pels usuaris. Quan les modificacions afectin el règim
financer del contracte, l’Administració haurà de compensar el contractista de manera que
es mantingui l’equilibri econòmic.
En aquest cas, la modificació proposada és per raons d’interès públic necessari pel
funcionament de la nova Escola Marta Mata i a més a més aquesta modificació estava
prevista en els plecs de clàusules administratives particulars.
SEGON.- Vist el que preveu la disposició addicional segona de la Llei 30/2007, de 30
d’octubre, de contractes del sector públic i l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003 pel que
s’aprova el text refós de la llei municipal de règim local de Catalunya, l’òrgan competent
per aprovar la modificació del contracte és el plenari municipal que fou l’òrgan que va
aprovar l’adjudicació del mateix.

Per tot això, atès el dictamen favorable de la Comissió informativa d’Administració,
Economia i hisenda, règim intern i seguretat, el ple de l’Ajuntament, per unanimitat
dels setze membres assistents, acorda:
PRIMER.- APROVAR la modificació del contracte entre l’Ajuntament de Torelló i
l’empresa Unión Internacional de Limpieza S.A pel contracte de serveis de neteja de
locals i edificis diversos de serveis municipals en el sentit d’ampliar el contracte a la
neteja de les noves instal.lacions de l’Escola Marta Mata per un total de 1.135 hores per
la neteja dels espais de direcció, coordinació, administració, tutories i sales i
dependències comunes de la primera planta i una part de l’aulari de Primària a la segona
planta.
SEGON.- FORMALITZAR la modificació del contracte en document administratiu, tal
com preveu l’article 140 de la Llei 30/2007.
TERCER.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa per import de 14.879,62 € amb
càrrec a la partida 108 321 227 00 00 del pressupost de despeses vigent que per aquest
Ajuntament representa la contractació referenciada pels mesos de setembre a desembre
de 2011.
QUART.- NOTIFICAR la present resolució a l’empresa adjudicatària als efectes de
signar la modificació del contracte.
CINQUÈ.-NOTIFICAR la present resolució a Intervenció i al Servei d’Educació pel seu
coneixement i efectes oportuns.
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VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels setze membres assistents.
2.4. GRUPS MUNICIPALS DE CiU, DEL PSC-PM, DE JpT-ERC i D’ICV-EUiA-EV:
2.4.1. MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS D’ERC I JUNTS PER
TORELLÓ, CiU, PSC-PM i ICV-EUiA-E SOBRE LA DECISIÓ DEL TRIBUNAL
SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA REFERENT A LA IMMERSIÓ
LINGÜÍSTICA
ACORD:
Davant la decisió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), que ha donat
dos mesos de termini a la Generalitat, perquè apliqui les mesures necessàries perquè
el castellà sigui llengua vehicular a l'escola, en aplicació de la sentència del desembre
del 2010 del Tribunal Suprem (TS).
El Tribunal Suprem espanyol (TS) ha emès tres sentències que, basant-se en la
retallada del Tribunal Constitucional espanyol (TC) de l’Estatut, insten el Govern a
modificar el sistema educatiu per equiparar el castellà al català a totes les escoles
«com a llengua vehicular de forma proporcional i equitativa en tots els cursos del cicle
d’ensenyament obligatori», és a dir, fins els 16 anys, el final de l'ESO. La sentència
anuncia que la Generalitat haurà d’adaptar el sistema d’ensenyament per garantir la
presència del castellà de manera «equitativa» respecte del català.

El Suprem declara «el dret dels recurrents al fet que el castellà s’utilitzi també com a
llengua vehicular en el sistema educatiu de la comunitat autònoma de Catalunya i, en
conseqüència, la Generalitat haurà d’adoptar les mesures que calgui per adaptar el
seu sistema d’ensenyament a la nova situació creada per la sentència 31/2010 del
Tribunal Constitucional, que considera també el castellà com a llengua vehicular de
l’ensenyament a Catalunya, juntament amb el català». «De la mateixa manera,
declarem el dret del recurrent al fet que totes les comunicacions, circulars i qualsevulla
altra documentació, tant oral com escrita, que li siguin remeses pel centre
[d’ensenyament] siguin també en castellà», conclou la part dispositiva de la sentència.
Aquesta és la primera de les afectacions directes de la sentència del Tribunal
Constitucional sobre l’Estatut que es produeix; a més contra un aspecte nuclear com
és la immersió lingüística, que ha estat elogiada internacionalment com a model per
preservar la llengua i garantir la integració de les persones nouvingudes.
La legislació de l’Estat espanyol fa un tracte discriminatori envers el català, especialment
si la comparem amb la legislació dels altres estats plurilingües, i la nostra llengua és la
menys protegida de la Unió Europea si la comparem amb la resta de llengües amb un
nombre similar de parlants. El Govern espanyol aplica un tracte impositiu desmesurat,
amb almenys 500 lleis, que imposen la llengua castellana al nostre territori.
Atès que el català és la llengua pròpia de Catalunya i que es troba encara en una
situació de minorització del seu coneixement i del seu ús, la bona aplicació i
actualització de la immersió lingüística és una eina fonamental per garantir-ne la
normalització, a més de garantir la cohesió social.
Més de trenta anys han passat des del Reial decret 2092/1978, en què s’incorporava
oficialment la llengua catalana al sistema educatiu no universitari, i la immersió
lingüística a Catalunya ha estat emulada, elogiada i reconeguda arreu. Una immersió
lingüística amb necessitats de millora, però que ha comportat un coneixement i un ús
del català, difícils d’assolir sense la incorporació del context escolar en sentit ampli i
l’entorn de l’alumnat a les oportunitats d’ús de la llengua catalana.
Al final de l’escolarització obligatòria, l’alumnat de Catalunya té un coneixement de la
llengua castellana igual al que té l’alumnat de tot l’Estat, tal com afirma el Consell
Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu, desvinculant així l’adquisició de la llengua
castellana del seu ús escolar vehicular.
Per tot això, a proposta dels Grups Municipals d'ERC i Junts per Torelló – AM,
Convergència i Unió, PSC-PM i ICV-EUiA-EPM i atès el dictamen favorable de la
Comissió informativa d’Administració, Economia i hisenda, règim intern i seguretat, el
ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta del nombre legal de membres de la
Corporació, acorda:
1.
Manifestar el rebuig a la sentència de TSJC, conseqüència de la retallada
del Tribunal Constitucional espanyol (TC) a l’Estatut i de les sentències conseqüents
del Tribunal Suprem que signifiquen un nou atac directe al nostre país, de
conseqüències molt greus per al sistema d’immersió lingüística als centres educatius.
2.
Donar suport al sistema d’immersió lingüística dels centres educatius i
treballar amb el compromís d’actuar i vetllar pel seu manteniment, millora i extensió.
3.
Vetllar per l'extensió del sistema d’immersió lingüística d’acord amb els
preceptes de la Llei d’educació de Catalunya.
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4.
Donar suport als membres de la comunitat educativa que han mostrat la
seva voluntat de no acatar la sentència i emplaçar la resta a seguir aquest camí,
exigint alhora que el Govern de Catalunya, així com el Parlament català donin
cobertura a aquests professionals i docents.
5.
Adherir-se, donar suport i fer difusió de les actuacions de la iniciativa
cívica somescola.cat i emplaçar la societat civil catalana a mobilitzar-se contra aquesta
decisió.
6.
Donar suport als acords i iniciatives de les associacions municipalistes de la FMC
i de l’ACM.
7.
Fer arribar aquest acord al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i al
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, a la FMC, l’ACM i al Consell
Escolar de Catalunya.

INTERVENCIONS:
SRA. ROSER MAS: Nosaltres voldríem comentar en relació a això, que la Sentència del
Tribunal Superior atempta clarament contra aquest model d’escola catalana, que és un
model educatiu basat en la no segregació dels infants i joves per raó de llengua i que ha
funcionat amb èxit aquests darrers 30 anys. Aquest model ha estat reconegut per
diferents institucions i ha fet que els alumnes de les nostres escoles surtin amb un bon
coneixement de les dues llengües oficials a Catalunya, alhora que ha pal·liat el greu
desequilibri que viu el català. Per tot això, des d’Iniciativa per Catalunya, donarem suport
a aquesta moció, alhora que volem destacar –tot i que ja estava recollida, però pensem
que hi hem de fer èmfasi- destacar la feina i el reconeixement del nostre grup cap a la
plataforma “somescola.cat” i més avui, que és el dia europeu de les llengües i responent
a la crida que “somescola.cat” ha fet demanant quina paraula en català ens agradava
més, nosaltres, en aquest context, hem triat que la paraula que ens agradava més és
“FRATERNITAT”. Alhora aprofitem aquest espai per convidar tots els vilatans,
torellonencs i torellonenques, i també al nostre equip de govern, que de tant en tant
sembla que se’n oblida, a continuar treballant per al millor ús social del català i, per tant, a
fer servir el català amb les persones que potser encara no el coneixen prou, a garantir
que hi hagi una bona oferta de cursos i a donar suport a totes aquelles iniciatives que
contribueixen a fer del català la llengua habitual i el futur del nostre país.
No volem acabar sense tornar a recordar que avui és el dia Europeu de les llengües i que
nosaltres hem triat la paraula “FRATERNITAT” que vol dir, de fet, que és un deure envers
l’altre, principi existent en el nucli de totes les expressions de solidaritat universal. El
concepte de fraternitat implica tenir cura dels demés i treballar per millorar el seu futur i
per això l’hem triat, avui, perquè és la paraula en català que més ens agrada i més en el
context de les mocions que es presenten avui en aquest ple.
SR. JOSEP M. SOLDEVILA: Nosaltres ja estem d’acord, però volem matisar algunes
coses. Com que ja votareu que si, si hi hagués algun problema ja ens adheriríem, però
nosaltres ens volem abstenir i ho volem matisar: el català, no pot perdre’s a Catalunya;
tampoc el castellà; la desaparició o disminució en el coneixement, l’ús o la qualitat d’un
d’aquests idiomes seria nefast per als ciutadans i la societat catalana. És una societat
bàsica i històricament bilingüe, amb una acusada personalitat pròpia. Els problemes en
aquesta qüestió no estan tant al carrer com en la política, principalment els polítics, que
han trobat en aquest tema una arma emocional i ideològica per a la mobilització social de
la confrontació política, utilitzant la llengua com una arma política, ho faci qui ho faci és
bastant miserable.
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Plataforma per Catalunya ha decidit abstenir-se en la votació sobre la moció presentada
pels grups municipals de CiU, Partit dels socialistes, Esquerra i junts per Torelló i
Iniciativa; considerem que la Sentència de Tribunal suprem de Justícia està essent
aprofitada per la casta política per a llençar una cortina de fum sobre els molts greus
problemes que afecten a Catalunya. Avui, a Catalunya, el problema no és la llengua;
Catalunya té problemes molt més greus, com pot ser la invasió migratòria, la corrupció
política, la crisi econòmica o la inseguretat ciutadana. Plataforma per Catalunya no vol
participar en aquest tipus de circ mediàtic; Plataforma per Catalunya no vol ser tampoc
còmplice d’aquesta maniobra de distracció per part d’una casta política que vol viure
d’esquena als problemes reals i a la legitimitat del que està cada dia més en dubte. Això
no vol dir que Plataforma per Catalunya no consideri que la llengua catalana ha de ser
vehicular en l’educació, perquè és la llengua pròpia del poble català, dels seus orígens i
una mostra essencial de la nostra identitat.
Plataforma per Catalunya vol manifestar el seu rotund rebuig a les postures de PP i
ciutadans, postures aquestes sempre disposades a actuar contra Catalunya i contra el
català; postures que van contra la nostra identitat i contra la nostra llengua, seguint els
dictats de la seva ideologia centralista.
El que realment ens hauria de preocupar és la caiguda del nivell de la qualitat
d’ensenyament; aquest si que és un greu problema! Tant a Catalunya com a la resta de
l’Estat.
Per això, des de Plataforma per Catalunya advoquem per a una reforma total del model
educatiu, que passi a basar-se en criteris d’esforç, rigor i exigència i en què s’incorpori, a
més del català i el castellà, un mínim de dues llengües estrangeres com està essent
costum en la resta de països europeus.
Per tant, volem deixar clar una altra vegada, com hem anat fent des del primer dia, que si
bé rebutgem aquesta Sentència, també rebutgem la manera en què s’està portant a
terme aquesta qüestió, perquè tornem a debatre el mateix de sempre: si s’ha arribat a
aquesta situació és, perquè els partits que fins fa trenta anys ens estan governant, han fet
malament els deures. Plataforma per Catalunya defensa i continuarà defensant la llengua
i la identitat catalana, però no amb mentides i enganys i creiem, tal com ja hem dit, que el
més just seria demanar un model educatiu seriós i de qualitat, ja que aquest és el
veritable problema. Amb un sistema educatiu de qualitat, ara no estaríem perdent el
temps defensant un ensenyament en català ni rebutjant cap Sentència; aquesta i no altra
és la veritable solució.
Gràcies.
SR. JORDI CASALS: Primer de tot voldria agrair al grup de Convergència i Unió, que en
el seu moment, quan se li va comentar que hi havia la voluntat de presentar una moció
en aquesta línia, ja es va acceptar centralment la que vàrem proposar nosaltres, així com
al partit dels socialistes i iniciativa per Catalunya-verds, que també varen presentar unes
mocions i amb la seva generositat també es van sumar a la central nostra en què també
hi vàrem incorporar alguns elements com el suport explícit a somescola” –que podem
veure en els punts a acordar- i també el treball des de la Federació de Municipis i
l’Associació Catalana de Municipis en la línia de la moció del partit dels socialistes.
Per a nosaltres era important que el major nombre de grups del ple de Torelló se sumés
a una única moció i que hi donessin suport ampli, com així serà i, a més, l’hem pogut
subscriure, és a dir que l’hem presentat tots junts.
Per a nosaltres la llengua no és el patrimoni de ningú més que la gent i del país; és un
dels pilars bàsics de la nostra societat, del nostre país i sabem que un atac a la llengua
catalana és un atac a Catalunya. Creiem que l’equidistància que poden mostrar alguns
grups com ara hem sentit entre un atac a la llengua i el posar-se en contra d’aquest atac,
però tampoc acabar de defensar-la amb fermesa i llençar pilotes fora, no fa res per
reforçar una llengua minoritzada. I dic minoritzada i no pas minoritària, perquè el català és
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la llengua pròpia del nostre país i institucionalment en l’Estat en què estem, que és l’Estat
espanyol, ha intentat minoritzar-la.
I la Sentència del Tribunal, l’únic que fa és atacar aquest pilar de la nostra societat i un
model lingüístic que ha estat un èxit en els darrers anys, en les darreres dècades: primer,
per fer un sol poble i no dividir la societat per qüestions lingüístiques, és a dir, a
Catalunya cadascú parla la llengua que vol, però tenim una llengua comuna que és el
català i això ho ha fet el nostre sistema educatiu i, a més, en els últims anys en què hem
rebut molta gent de molts orígens i moltes llengües –ja no estem parlant que a Catalunya
hi hagi dues llengües, sinó que hi ha desenes, prop d’un centenar de llengües que hi
conviuen- i es necessita una llengua comuna, un punt de trobada i aquesta ha de ser el
català, que és la pròpia.
Nosaltres ens felicitem per la suma d’Iniciativa, del partit dels socialistes i de
convergència i unió, a més d’Esquerra i junts per Torelló en aquesta moció i que Torelló i
la seva institució que és l’Ajuntament, llanci un missatge en suport al model lingüístic de
Catalunya.

SR. MARC FONTSERÈ: Nosaltres compartim bona part, o tot el que han expressat els
grups d’Iniciativa i d’Esquerra Republicana; només voldria afegir-hi, o potser emfatitzar,
que amb l’educació no s’hi juga, ja que jugar amb l’educació és jugar amb el nostre futur;
això, per exemple, també ho veurem d’aquí a dos punts, amb la moció de la sisena hora,
però tampoc es pot jugar amb la llengua i qui jugui amb la llengua i amb l’educació tindrà
la resposta més contundent possible per la nostra part.
La Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya toca aquests dos àmbits
sagrats, almenys per a nosaltres; per això ens agradaria deixar ben clar –encara que ja
s’hagi dit durant els parlaments-, que el sistema d’immersió lingüística que s’està utilitzant
durant els últims trenta anys a l’escola catalana funciona –i això és el més important-;
aquest sistema funciona, ha estat aprovat pel nostre Parlament i ha estat refrenat pel
poble català amb la validesa legal, i potser encara més important, que és la popular, que
es necessita. Els nostres professors, tècnics d’educació, a la fi, experts, siguin catalans,
siguin europeus, avalen un sistema que garanteix que els nens i les nenes catalanes
acabin l’ensenyament obligatori coneixent correctament tant el català, com el castellà.
Per totes aquestes raons, i n’hi podríem afegir més, hem promogut, ens adherim i donem
suport a aquesta moció i a somescola.cat així com a la resta de la societat civil del país i
al govern de la Generalitat de Catalunya en les accions que pugui emprendre per
defensar el model existent.
SRA. CONCEPCIÓ VILLENA: Nosaltres poca cosa de nou podrem dir, perquè tant la
Roser, com en Jordi, com en Marc ja han dit bona part.
Nosaltres creiem que la immersió lingüística és una eina bàsica per a garantir la
normalització del català com a llengua pròpia de Catalunya i que també garanteix la
cohesió social i més en aquests moments en què hi ha tanta diversitat.
El 12 de setembre, nosaltres ja vàrem donar suport a les concentracions convocades pel
somescola, vàrem llegir un manifest i és per això que donem suport a aquesta moció.

VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per majoria absoluta del nombre legal de membres de la
Corporació, atenent al resultat que s’especifica a continuació:
Vots favorables: 13, dels regidors i regidores dels grups municipals de CiU,
del PSC-PM, de JpT-ERC i d’ICV-EUiA-E
Vots desfavorables: 0
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Abstencions: 3, dels regidors del grup municipal de PxC.
2.4.2. MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS D’ERC I JUNTS PER
TORELLÓ, CiU, PSC-PM i ICV-EUiA-E SOBRE LA RETALLADA EN LES
APORTACIONS ECONÒMIQUES DEL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT A LES
ESCOLES DE MÚSICA I LES ESCOLES BRESSOL
ACORD:
Davant la retallada anunciada del Departament d’Ensenyament de les aportacions
econòmiques a les escoles de música i a les escoles bressol, que consta en passar de
600€ a 460€ i de 1.800€ a 1.600€, respectivament, amb caràcter retroactiu, afectant el
curs ja passat 2010-2011, que comportaria una dificultat econòmica a l’Ajuntament en
l’actual exercici pressupostari i inici del curs 2011-2012.
Davant l’aposta nítida de l’Ajuntament de Torelló per apostar per l’educació de 0 a 3 anys
i per als estudis de música, amb dues escoles bressol i una escola municipal de música, i
que sempre s’ha estat escrupolós en la planificació i la correcta actuació en aquests dos
àmbits educatius.
Els Grups Municipals d'ERC i Junts per Torelló – AM, Convergència i Unió, PSC-PM i
ICV-EUiA-EPM, atès el dictamen favorable de la Comissió informativa d’Administració,
Economia i hisenda, règim intern i seguretat, el ple de l’Ajuntament, per unanimitat
dels setze membres assistents, acorda:
1.
Reafirmar l’aposta de l’Ajuntament de Torelló en l’educació de 0 a 3 anys
i els estudis artístics al nostre municipi.
2.
Sol·licitar al Govern de la Generalitat de Catalunya que mantingui els
compromisos adquirits en matèria econòmica, respecte les aportacions per alumne/a
de l’escola de música i escoles bressol pel curs 2010-2011, sense aplicar
retroactivament uns acords que perjudiquin greument el funcionament d’aquestes
activitats docents.
3.
Donar suport a la carta de l’Alcalde de Torelló tramesa a la Consellera
d’Ensenyament en la que es solicita el manteniment de l’aportació compromesa pel
Departament d’Ensenyament de cara al curs 2010-2011 per les escoles bressol i l’escola
de música.
4.
Trametre aquests acords al President de la Generalitat i a la consellera del
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

INTERVENCIONS:
SRA. ROSER MAS: Nosaltres donarem suport a aquesta moció, que hem presentat
conjuntament amb tothom, però voldria comentar que l’esforç de l’Ajuntament de Torelló i,
per tant, de tots els que hi vivim, conjuntament amb les famílies que en són usuàries per
tirar endavant determinats serveis que no són considerats obligatoris i que per tant no
compten amb el suport econòmic del govern de l’Estat, com són les escoles de música i
les escoles d’arts plàstiques i les llars d’infants, ha estat important al llarg del temps en
aquest municipi. Aquest esforç anava acompanyat, fins ara, del suport de la Generalitat;
el nou govern de CiU, però, amb aquest afany de retallar tot a tort i arreu, sense tenir en
compte, que l’educació és un dels pilars –com deia en Marc fa un moment en l’altra
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moció-, és un dels pilars bàsics per una societat, ha decidit rebaixar les aportacions per al
funcionament d’aquests serveis.
Amb aquesta moció, doncs, reclamem que es compleixin els acords establerts pel que fa
a les aportacions econòmiques de la Generalitat amb l’Ajuntament de Torelló, tal com es
comenta a la moció i per extensió a tots els ajuntaments, per continuar garantint el bon
funcionament d’aquests serveis; uns acords que, de fet, estan escrits, regulats i signats
en convenis negociats a través de la Federació i l’Associació de municipis –com tots ja
sabem i havíem comentat abans- i que, per tant, la Generalitat no pot incomplir.
SR. JOSEP M. SOLDEVILA: Nosaltres donarem suport a aquesta moció, perquè lícit
que aquesta sentència sigui amb efecte “retrospectiu”. Aquí el govern demostra una mica
la seva tirania a l’hora de fer les retallades pressupostàries. Però volem deixar clar que
Plataforma per Catalunya d’aquí a poc presentarà la moció que presenta la retallada
sanitària: aquesta si que és un gran problema! Veurem com es comporten a l’hora de
votar això, esperem que per a vostès també sigui important.
SR. JORDI CASALS: Novament donar les gràcies al grup d’Iniciativa, que també va
presentar una moció i hem pogut arribar a un acord amb la que vàrem presentar
Esquerra que agafava l’esperit que ja hi era i també a la resta de grups que s’hi sumen i
també a l’equip de govern que es va incloure en els punts per aprovar una referència a la
carta que es va enviar des de l’equip de govern a la consellera d’ensenyament reclamant
que no es faci aquesta retallada retroactiva.
És possible que aquesta retallada retroactiva sigui legal, però el que és segur, és que no
és lleial; el que pot comportar aquesta retallada són maldecaps a l’Ajuntament, a més, a
un Ajuntament que ha apostat pels estudis artístics, així com l’escola bressol, i tots els
grups que fins ara hi donàvem suport i també hi apostàvem i teníem aquest suport de la
Generalitat que ara s’ha decidit retallar. Són temps de retallades i segurament aquesta
moció podríem dir que és de mínims, perquè també podríem estar pel fet que, a més de
no fer aquesta retallada retroactiva, que no es fes la següent, però jo crec que el punt de
trobada de la majoria de grups de l’Ajuntament enfront la retallada retroactiva, és molt
positiva i per això nosaltres celebrem que tots els grups puguem presentar, o els quatre
grups que ho fem, aquesta moció.
I per a nosaltres és molt important el primer punt, que és el de reafirmar l’aposta de
l’Ajuntament pels estudis artístics i el de l’escola bressol; és a dir, mantenir-la. Sabem que
haurem de fer esforços des de l’Ajuntament, segurament les famílies també hauran de fer
més esforç, però veiem que és important, malgrat no ser obligatori, però si per a una
educació de qualitat el nostre Ajuntament ha de continuar apostant per a aquesta
educació.
SR. PERE GALOBARDES: Coincidim bàsicament amb tot el que s’ha parlat. A nosaltres
també ens hauria agradat que a la moció es fes un pas més, que es parlés del 2012 –tal
com deia en Jordi- i una mica es recull segurament la ignorància del que significa retallar
tant a l’educació infantil, com a l’educació artística, si tenim en compte que en molts
estats d’Europa, precisament per a millorar els seus resultats acadèmics, el que fan és
ampliar hores en l’educació artística.
Dit això, nosaltres volem refermar el valor pedagògic que tenen aquests estudis: no
estem parlant d’un lloc on aparcar nens, per omplir hores, si no que estem parlant d’un
lloc on els nens es formen i que la formació que reben els va bé per a la formació reglada
que tenen i, per tant, ens hauria agradat una moció més contundent. Suposo que això
són coses que passen quan es diuen coses que no s’han de dir, com retallar ingressos
de manera injustificada i que ara té les seves conseqüències.
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Val a dir, també, que el mes d’agost no és el moment de dir això. A quin governant, sigui
del grup que sigui, se li acudeix comunicar el juliol o a l’agost, que de cop i volta es
queden sense ics ingressos? Com pots dir a un professional del ram que el mes d’agost,
que està fent vacances, que tornarà i s’ha d’espavilar i començar a fer malabarismes per
sortir-se’n? On és la serietat en tot això? On tenim la serietat des del govern nou del
novembre passat? On està recollit al pressupost? Si això estava previst al pressupost
quan es va aprovar, o quan s’ha aprovat, com és que encara continuem improvisant?
Anem retallant ingressos, anem dient que no fa falta pagar impostos. Portem un any dient
això i l’economia continuar sense reactivar-se.
Al tema que anàvem: l’educació artística i l’educació de 0-3 anys, és molt més important
del que moltes hores li hem donat i és molt més important del que li està donant el govern
actual.
Per tant, nosaltres donarem suport a aquesta moció.
SRA. CONCEPCIÓ VILLENA: L’alcalde, en nom del nostre grup, hem sol·licitat al govern
de la Generalitat de Catalunya que mantingui les aportacions per alumne, tant a l’escola
de música com a les llars d’infants, ja que si s’apliquen els nous acords amb caràcter
retroactiu, aquest fet pot perjudicar greument el funcionament de l’escola de música i de
les dues llars d’infants.
L’Alcalde de Torelló ha tramès una carta a la consellera d’Ensenyament on sol·licita el
manteniment de les aportacions compromeses pel Departament d’Ensenyament, per
aquest curs.

VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels setze membres assistents.
2.5 GRUP MUNICIPAL DEL PSC-PM
2.5.1. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PSC-PM A FAVOR DEL
MANTENIMENT DE LA SISENA HORA ALS CENTRES PÚBLICS D’EDUCACIÓ
PRIMÀRIA I QUE PRESENTA AL PLE MUNICIPAL DEL DIA 26 DE SETEMBRE
ACORD:
El Pacte Nacional per a l’Educació, aprovat pel Govern de la Generalitat tenia entre els
seus objectius garantir la gratuïtat dels ensenyaments obligatoris en tots els centres
educatius de Catalunya, tant públics com concertats i millorar l’assoliment de les
competències bàsiques.
Per tal d’aconseguir aquests objectius en el curs 2006/07 es va iniciar la posta en marxa
de l’anomenada “sisena hora” amb la que se cercava d’una banda l’equiparació dels
horaris i el calendari entre l’escola pública i la concertada i d’una altra dotar de més
recursos humans als centres escolars per poder lluitar d’una forma efectiva contra el risc
de fracàs i abandonament escolar.
Sense establir una veritable negociació amb la comunitat educativa (AMPAS, direccions
dels centres, professorat i alumnat), ni cap avaluació sobre l’efectivitat d’aquesta mesura,
tot i que les recents proves han posat en evidència una millora, encara superable, en
l’adquisició de les competències bàsiques dels alumnes, imputable sense cap dubte a
l’esforç inversor en recursos humans i materials realitzat en els últims anys, el nou govern
de la Generalitat, ha decidit retirar aquesta mesura.
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Així mateix ho va entendre el parlament de Catalunya, quan el proppassat 16 de juny va
aprovar una moció en la que instava al govern de Catalunya a mantenir la sisena hora,
així com a garantir que qualsevol reformulació de la mesura de la sisena hora es fes amb
el consens del Parlament i de la comunitat educativa, i sempre, dins l’estratègia global de
reducció del fracàs escolar en l’escola pública catalana.
No podem oblidar tampoc, que Torelló és membre de l’Associació Internacional de Ciutats
Educadores, i com a tal, l’Ajuntament de Torelló s’ha compromès a la defensa dels
principis amb els que es va adherir a aquesta associació. Així, entre els principis i valors
que regeixen el compromís de Torelló com a “Ciutat Educadora”, es diu que els municipis
vetllaran per la igualtat d’oportunitats dels ciutadans, i es promourà una educació no
exclusiva per raons de raça, sexe, cultura, edat, discapacitat, condició econòmica o
altres formes de discriminació. Per tant, l’eliminació de la sisena hora en les escoles
públiques del país no va en el sentit dels principis i valors que regeixen les Ciutats
Educadores.
D’altra banda, donem suport a les mares i pares d’alumnes quan atenem a la petició que
ha fet a tots els ajuntaments de Catalunya, la Federació d’Associacions de Mares i Pares
d’Alumnes, i que demana la presentació de mocions de suport a la sisena hora a l’escola
pública catalana.

Per tot això, atès el dictamen favorable de la Comissió informativa d’Administració,
Economia i hisenda, règim intern i seguretat, el ple de l’Ajuntament, per majoria
absoluta del nombre legal de membres de la corporació, acorda:
Primer.- Instar al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya a:
a) Recuperar la sisena hora en la totalitat de les escoles publiques d’Educació
Primària del país.
b) Entendre que la supressió d’aquesta sisena hora s’ha fet sense criteris
pedagògics i sense cap estudi i/o avaluació dels resultats que avalin aquesta
decisió.
c) Constatar que la supressió de la sisena hora introdueix un element de
discriminació social entre l’escola concertada i l’escola pública i, a més, entre la
mateixa escola pública al mantenir-se en escoles de pobles veïns amb
problemàtiques similars a les de les escoles de Torelló. Aquesta mesura
comporta desigualtats d’oportunitats entre iguals i va en contra del criteri d’equitat
que l’administració educativa ha de garantir a tota la població escolar de
Catalunya, ja que als alumnes dels centres públics afectats per aquesta
supressió, comparativament, tindran una pèrdua d’atenció horària, respecte a la
resta d’alumnes, amb la possible repercussió en la seva formació i resultats
acadèmics.
d) Tot i l’aprovació per part de la Generalitat de Catalunya de l’ampliació horària en
algun centre del poble per aquest curs 2011-2012, entenem que aquesta, és una
solució provisional a la que s’ha arribat gràcies a la feina dels centres, així com de
les respectives associacions de pares. Però el que Torelló demana no és una
solució provisional que genera incerteses entre tota la comunitat educativa i que
no garanteix a llarg termini, la igualtat d’oportunitats de tots els nens i nenes de
Torelló pel que fa a l’educació.
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Per tot això, demanem sigui restablerta aquesta sisena hora a tots les escoles públiques
de Torelló.
Segon.- Notificar l’acord del Ple al Govern de la Generalitat, als grups parlamentaris del
Parlament de Catalunya, al Consell Escolar de Catalunya, al Consell Escolar Municipal, a
totes les associacions de pares i mares de les escoles i als centres educatius de Torelló.

INTERVENCIONS:
SRA. IRENE HERNÀNDEZ: El grup del PSC presentem ena quest ple per segona
vegada la moció de la sisena hora, malgrat que opinem que no és ara i que ho era en el
ple anterior del 25 de juliol, on vàrem presentar la mateixa moció per urgència i on
s’hauria d’haver acceptat, ja que des de finals de juliol, fins a l’inici del present curs
escolar, al setembre, s’hauria d’haver vetllat la sisena hora per a les tres escoles
públiques del nostre poble per a aquest curs escolar 2011-2012, per tal de fer possible
una igualtat efectiva d’oportunitats i assegurar l’equitat educativa.
Considerem que tot plegat ha fet que cadascuna de les escoles públiques del nostre
poble s’hagi hagut d’espavilar individualment, aconseguint dues d’elles l’ampliació
horària, que no deixa de ser un atzucac per al curs 2011-2012, ja que no assegura la
continuïtat posterior i que implica molt esforç organitzatiu als centres, si considerem que
han de fer el mateix amb menys plantilla i amb moltes més condicions, principalment, la
d’atendre obligatòriament els alumnes d’educació infantil que tenen germans a primària i
fan S.E.P. (Suport Escolar Personalitzat) pels mateixos docents, cosa que no passava
amb la sisena hora. Aquest motiu ha fet que la tercera escola pública de Torelló no hagi
pogut afrontar l’ampliació horària amb garanties i s’ha quedat sense, mostrant l’AMPA de
la seva escola el seu descontent a nivell públic.
Malgrat tota aquesta situació que des del grup del PSC creiem que es podia haver evitat
o, si més no, haver-ho intentat, tornem a presentar la moció de la sisena hora per tal que
es tingui present el curs 2012-2013. Hem de tenir present que amb l’anul·lació de la
sisena hora, els alumnes perden 175 hores al llarg de tota la primària, que equival a un
curs sencer. Això vol dir que deixar la sisena hora només a una part dels centres,
significa mantenir un sistema en què es dóna més possibilitats a uns alumnes que a uns
altres i això, sincerament, no diríem que és millorar l’educació. A més, cal tenir molt
present, que la reformulació de la sisena hora s’ha fet sense el parer ni el consentiment
de tota la comunitat educativa. Igualment, la major Federació d’AMPA de l’escola pública,
l’AFAPAC, refusa que treguin la sisena hora i lluita per aconseguir-ho.
Des del grup del PSC, per tant, creiem que no hem de girar l’esquena a professionals de
l’educació, ni als pares, ni a les mares ni, sobretot, als propis protagonistes, els alumnes, i
per això votarem a favor de la sisena hora per afavorir la igualtat d’oportunitats educatives
a tothom.

SRA. ROSER MAS: Nosaltres des d’Iniciativa també voldríem fer una intervenció:
nosaltres donarem suport a aquesta moció de la sisena hora; de fet, ens hauria agradat
adherir-nos-hi i presentar-la ja conjuntament, però.. És igual, ens hi adherim ara i hi
donem suport ara.
Nosaltres pensem que no pot costar molts esforços aconseguir equiparar l’escola pública
i l’escola concertada que, de fet, no ho oblidem, també rep diners públics i molts! Pel que
fa al tema dels horaris. I ara, un govern que parla d’excel·lència, de qualitat, de millora de
l’educació, d’evitar el fracàs escolar, ha decidit que aquests centres públics s’han
d’espavilar –una mica en el sentit que argumentàveu els companys del PSC- per oferir
aquesta sisena hora, ja que el govern només donarà suport per reforç per als nens i
nenes més espavilats o bé els que presenten problemes d’aprenentatge. Molts centres,
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com bé heu recollit vosaltres, amb l’esforç d’equips directius, dels mestres i de l’AMPA,
han aconseguit que l’oferta de 12 a 1 sigui per a tothom, però en els centres d’una línia,
amb menys professorat, per exemple, no és fàcil trobar solucions; la solució tampoc no
pot passar, perquè les despeses d’aquesta sisena hora les assumeixin les famílies:
estem parlant d’escola pública i no d’escoles concertades. Per tant, estem absolutament
d’acord en què es reclami la recuperació d’aquesta sisena hora i demanem a l’equip de
govern que estigui molt atent a les necessitats de les escoles públiques del nostre
municipi, per poder continuar garantint que les nostres escoles siguin “inclusives” i,
sobretot, evitar que hi hagi alumnes de primera i alumnes de segona, com possiblement
passarà com es continuïn mantenint aquestes dues velocitats en relació a la sisena hora.

SR. JOSEP M. SOLDEVILA: Des de Plataforma per Catalunya donarem suport a
aquesta moció. Creiem que és convenient que aquesta sisena hora existeixi, si més no
ajuda a pal·liar el fracàs escolar que hi ha al nostre país a causa dels canvis de model
molt bruscos que hi ha hagut. Per cert! El que si volem és fer una precisió: l’escola Vall
del Ges de Torelló, sembla que rebin una mica de tracte discriminatori, perquè tanca les
portes a les 12 del migdia, quan les altres escoles tanquen a la una. Des de l’Ajuntament
es fa alguna cosa i es dóna suport, a aquesta escola? Només és una apreciació.
SRA. BERTA FARO: Nosaltres donarem suport a aquesta moció i la Irene Hernàndez ha
explicat amb tot detall tot el procés i els raonaments i les reflexions que s’han fet sobre el
tema. Jo voldria afegir-hi algunes coses: en primer lloc, que sapiguem tots que hi ha un
manament del Parlament de Catalunya, pel qual es demanava posposar la supressió
d’aquesta sisena hora i que en aquests moments encara no està acatada ni se’n ha
tornat a parlar més, perquè hem tingut moltes altres coses i moltes altres agressions a
nivell de país i sembla que això no hagi existit mai, però hi ha un manament del
Parlament de Catalunya, que insta el Govern de la Generalitat a posposar aquesta
supressió de sisena hora. Això en primer lloc.
Crec que se’n ha parlat, també, que l’esforç dels propis equips docents, dels equips
directius, i em consta, també, de l’equip de govern de Torelló, perquè en alguns centres
hi hem hagut de recórrer i se’ns ha donat audiència i se’ns ha fet suport; volíem que
aquesta sisena hora continués; aquesta era la voluntat a nivell local, però a vegades això
no és possible, perquè a nivell de país es prenen decisions. Aquestes decisions, a nivell
de la nostra comarca, han fet que a Vic, Manlleu, Sant Bartomeu del Grau i algunes
escoles de zones rurals hagin pogut continuar amb aquesta sisena hora; després hi ha
hagut centres com l’escola Dr. Fortià Solà o la mateixa escola Marta Mata, que hem
aconseguit tenir una ampliació horària, però nosaltres com a grup no estem per la
desigualtat, igual que ho heu manifestat vosaltres en els vostres parlaments. I aquesta
desigualtat, ens és igual que sigui una desigualtat horària, com que sigui a nivell
qualitatiu. Per tant, nosaltres no estem per una discriminació ni positiva, ni negativa. El
tema d’escola inclusiva és un tema que a Torelló s’ha tractat des de fa molts anys i ens
sembla que discriminar alumnes amb horaris diferents o que els ciutadans de Torelló que
paguen els seus impostos exactament igual, els que prenen la decisió de portar els
alumnes en escoles concertades o en escoles públiques, tenen els mateixos drets.
I és per això que nosaltres donarem suport a aquesta moció i que ens agradaria que des
del govern local es treballi per tal que això, en cursos posteriors, s’esmeni, des del mateix
Parlament i tot el que es pugui fer a nivell comarcal i també local.
I donar les gràcies a tots els esforços que s’han fet des de les AMPA, dels mateixos
grups, des del mateix equip de govern.
SRA. CONCEPCIÓ VILLENA: Nosaltres, tot i que hem donat suport a les escoles per tal
que es puguin acollir a aquestes excepcionalitats dins de la sisena hora, no donarem
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suport a aquesta moció, perquè: són hores no lectives i que el fet de treure-les permet
afrontar aquest moment de crisi en què estem ara. Cal recordar, també, que quan es va
imposar la sisena hora, bona part del professorat hi era contrari, igual que els sindicats;
es varen arribar a convocar sis vagues i hi ha molts llocs que encara no hi acaben de
veure. Hi ha molts estudis, els últims estudis, han demostrat que no s’ha aconseguit una
millora important de les competències bàsiques dels vailets i tampoc hi ha hagut una gran
reducció en el fracàs escolar, perquè en aquesta sisena hora no es treballen ben bé
competències bàsiques ni continguts curriculars.
Per tant, tot i que els docents amb què es va ampliar la plantilla per dedicar-los a aquesta
sisena hora, ara han ajudat per treballar tot l’augment de l’alumnat i poder mantenir
aquesta plantilla.
Per tant, nosaltres no donem suport a aquesta moció.
SRA. BERTA FARO: A mi no em sorprèn que no doneu suport a aquesta moció. No em
sorprèn, perquè és una qüestió de govern d’un país que ha pres aquesta decisió, per
tant, com a govern local, no m’estranya gens. De totes maneres, jo vull recordar que la
Sra. Rigau, quan va començar el seu mandat, va dir que la sisena hora, probablement
encara que no hi hagués problemes econòmics, se suprimiria igualment, però que no hi
ha cap estudi que fonamenti el tema que no s’ha reduït el fracàs escolar i en el que has
esmentat tu Concepció, que els mestres havien mantingut oposició,... segurament que hi
ha zones que si, però hi ha zones en què hem lluitat molt per a tenir-la i que hi ha gent
que creiem en la llei d’educació de Catalunya; és una llei catalana i és una llei que molta
gent va consensuar i que prové d’un Pacte nacional per a l’Educació i que és una llàstima
i una... diria que vergonya, el que està passant amb la llei d’educació per Catalunya i no
només en el tema de la sisena hora, hi ha més coses!
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VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per majoria absoluta del nombre legal de membres de la
Corporació, atenent al resultat que s’especifica a continuació:
Vots favorables: 11, dels regidors i regidores dels grups municipals del
PSC-PM, de JpT-ERC, de PxC i d’ICV-EUiA-E
Vots desfavorables: 5, dels regidors i regidores del grup municipal de CiU.
Abstencions: 0.

2.6. GRUPS MUNICIPALS DEL PSC-PM i D’ICV-EUiA-EV:
2.6.1. MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS D’ICV-EUiA-E i PSC-PM
L’AJUNTAMENT DE TORELLÓ, SOBRE LA RENDA MÍNIMA D’INSERCIÓ

A

PROPOSTA D’ACORD:
Fa més de 20 anys que a Catalunya es va crear el PIRMI (Programa Interdepartamental
de la Renda Mínima d’Inserció). L’Ajuntament de Torelló en fa una valoració positiva i el
considera un bon instrument d’intervenció social que ha facilitat que moltes persones
superin les dificultats socioeconòmiques per les quals han passat i que ha evitat la
pobresa extrema.
L’Ajuntament de Torelló considera que el PIRMI s’ha de millorar des del consens i que ha
d’evolucionar per adequar-se a la realitat actual, adaptant els ajuts a la diversitat de
situacions socials que es plantegen, fugint de la criminalització de les persones que

participen en el programa i evitant que es mantinguin les situacions irregulars d’algunes
de les persones perceptores de la RMI augmentant el nombre de professionals
d’acompanyament i suport.
Per a l’Ajuntament de Torelló, la lluita contra la pobresa i l’exclusió social són qüestions
fonamentals, alhora que considera que el grau de desigualtat d’una societat afecta de
forma directa el benestar de la ciutadania, el seu futur i la capacitat de desenvolupament
econòmic.
Atès que durant el mes d’agost ha entrat en vigor la nova Llei 7/2011, de 27 de juliol, de
mesures fiscals i financeres, que modifica la Llei 10/1997, de 3 de juliol, de la Renda
Mínima d’Inserció (RMI) (en el seu article 62) i que, alhora, el Govern de la Generalitat de
Catalunya ha decidit canviar temporalment la forma de pagament de la RMI i ha aprovat,
el 30 d’agost de 2011, un nou Decret de desplegament de la Llei de la Renda Mínima
d'Inserció que modifica substancialment els requisits per participar i mantenir-se en el
programa.
Atès que els ajuntaments i consells comarcals de Catalunya i els seus equips socials
bàsics assumeixen una gran responsabilitat en relació amb l’accés, el manteniment i la
sortida dels ciutadans i ciutadanes del Programa Interdepartamental de la Renda Mínima
d’Inserció (PIRMI), essent els i les professionals municipals els qui coneixen la realitat de
la RMI, i les situacions concretes que hi ha darrera dels expedients.
Atès que amb la modificació del sistema de pagament de la Renda Mínima d’Inserció,
abonant la prestació amb xec nominatiu en lloc de, per transferència bancària com
sempre s’havia fet, sense previ avís ni comunicació als Serveis Socials Bàsics i en ple
període de vacances estiuenques, s’ha provocat patiment i angoixa a 34.000 beneficiaris
de la RMI dels quals en depenen unes 110.000 persones.
Atès que en alguns casos a hores d’ara els beneficiaris encara no han percebut la
prestació i s’han provocat dificultats serioses als equips professionals municipals
responsables del seu suport social i una major despesa dels Ajuntaments i Consells
Comarcals.
Atès que amb la situació de crisi econòmica que pateix Catalunya, el nombre de
beneficiaris de la RMI s’ha incrementat substancialment, ja que cal ampliar i reforçar la
solidaritat i el compromís vers les persones que més pateixen.
Atès que les persones que reben la RMI viuen situacions molt precàries, vulnerables i
disposen d’uns recursos econòmics extremadament reduïts o es troben en situació de
pobresa extrema a la qual sovint s’hi afegeixen greus dificultats socioeducatives i de
salut.
Atès que la Renda Mínima d’Inserció no és una prestació qualsevol sinó que estem
parlant del darrer esglaó, de la darrera xarxa de seguretat del sistema de prestacions que
conforma el nostre sistema de protecció social; el darrer recurs que tenen les persones
sense feina i amb la resta de prestacions esgotades; una prestació de supervivència per
a moltes persones i també per a moltes famílies amb infants a càrrec que pateixen
indirectament la pobresa.
Atès que en la reunió de la Comissió Funcional del Consell General de Benestar
Social, celebrada el passat dia 29 de juliol, i en la Comissió de Governs Locals del 25
de juliol, es va informar de la proposta de Decret de Desplegament de la Llei de la
RMI, que modifica diversos aspectes del funcionament del PIRMI, els col·legis
professionals, els sindicats, la patronal del sector, les entitats socials presents i el món
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local van manifestar el seu malestar per haver rebut una convocatòria sobtada que
impedia aportar millores a la proposta de Decret.
Atès que fins ara, tant la creació de la RMI com les reformes que s’havien produït
s’havien realitzat mitjançant l’acord polític i social amb el màxim de grups parlamentaris,
amb el món local, els sindicats i les entitats socials.
Atès que manquen recursos humans municipals i autonòmics per fer un seguiment
acurat dels beneficiaris de la RMI, així com també serveis i recursos de formació i
orientació laboral per ajudar-los a millorar la seva situació.
Els grups municipals d’ICV-EUiA-E i PSC-PM, atès el dictamen favorable de la
Comissió informativa d’Administració, Economia i hisenda, règim intern i seguretat,
proposen al ple, l’adopció dels acords que segueixen:
1. Fer arribar a la Conselleria de Benestar i Família i a la Conselleria d’Empresa i
Ocupació el malestar i el rebuig de l’Ajuntament de Torelló a les seves decisions en
relació al PIRMI, ja que amb aquestes:
a) S’ha perjudicat a un gran número de catalans amb dret a l’ajuda al, per
suposades causes tècniques o burocràtiques, no haver pogut rebre els
diners necessaris, als quals que tenien dret, per poder subsistir.
b) S’ha menystingut al món local, als i les tècniques dels Serveis Socials
Bàsics i a les moltes persones que participen del PIRMI, i també s’ha
retrocedit en les línies de treball que ajuden a afavorir la igualtat i els drets
de tota la ciutadania.
2. El Govern de la Generalitat ha fomentat la creença que els catalans utilitzem el
PIRMI de forma abusiva, i per tant, la criminalització dels beneficiaris de la renda
mínima d’inserció de forma generalitzada.
3. Demanar al Govern de la Generalitat que doni a conèixer amb la màxima urgència,
les dades definitives, tant pel que fa a imports com pel que fa al número de
beneficiaris, que han suposat els canvis esmentats
4. Demanar al Govern de la Generalitat que procedeixi a fer el pagament urgent a
totes aquelles persones que encara avui no han rebut la seva prestació tot i que
compleixen els requisits vigents del PIRMI i que el sistema de pagament de la RMI
sigui sempre per transferència bancària.
5. Demanar al Govern de la Generalitat la suspensió del Decret de Desplegament de
la Llei de la Renda Mínima d’Inserció fins que s’arribi a una proposta de major
consens amb el món local, els grups parlamentaris, els agents socials, el tercer
sector social, els col·legis professionals i la ciutadania en general.
6. Manifestar al Govern de la Generalitat de Catalunya la voluntat de l’Ajuntament de
Torelló i dels Serveis Socials Municipals de participar del debat per a la reforma del
Programa Interdepartamental de la Renda Mínima d’Inserció i per a l’impuls d’un
nou Pla contra la Pobresa a Catalunya.
7. Demanar a la Conselleria de Benestar i Família i a la Conselleria d’Empresa i
Ocupació més recursos per reforçar els Serveis Socials Bàsics perquè puguin fer
un millor seguiment de les persones participants al PIRMI i més serveis i recursos
de formació i orientació laboral.
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8. Traslladar aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, als grups
parlamentaris del Parlament de Catalunya, a la Federació de Municipis de
Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, als agents socials, al
Col·legi Professional d’Educadors i Educadores Socials, al Col·legi de Diplomats
en Treball Social i Assistents Socials de Catalunya i a la Taula del Tercer Sector
Social.

INTERVENCIONS:
SRA. ROSER MAS: Des d’Iniciativa vàrem proposar incloure aquesta moció al ple d’avui,
perquè considerem que un govern d’un país no pot tractar la pobresa amb la frivolitat i la
simplicitat amb què ho ha fet, i molt menys a partir d’unes dades que diuen que és un
rum-rum que se sentia a nivell de carrer. Per tant, creiem que cal que es rectifiqui amb
urgència. Alhora reclamem que qualsevol reforma de la renda mínima d’inserció, es faci
des del debat i del consens. L’actitud de criminalització de la pobresa per part d’un
govern que tolera i no emprèn mesures contra els que evadeixen grans fortunes; el
menyspreu cap als professionals que treballen en aquest sector; el fet d’assenyalar
determinats col·lectius com a sospitosos de frau, és d’una gran irresponsabilitat i, a més,
és altament perillós. El PIRMI ha estat i és un bon programa per lluitar contra la pobresa.
A Torelló és una eina que ens permet donar suport a un centenar de famílies, a un
centenar de famílies! Que sense aquesta PIRMI no sé de quina manera es podrien
atendre. Que la realitat social i econòmica actual demana que s’incorporin millores, que
es facin canvis o que es millorin plans d’inserció, ja hi estem d’acord! Però abordem-ho,
però fem-ho des del debat, amb un calendari, amb propostes que siguin viables i que no
contribueixin a l’exclusió i no ho diem només nosaltres: la Sra. Teresa Crespo, que
presideix les entitats catalanes d’acció social i el consell Assessor de polítiques socials de
la Generalitat de Catalunya, adverteix –fa tres dies- del risc evident d’exclusió social si no
es prenen mesures correctores, ja que, ara mateix hi ha unes dificultats importants en
aquest tema i, a més, hi afegim que es calcula que entre l’octubre i el març de l’any
vinent, gairebé el 70% de les persones que són a l’atur deixaran de rebre subsidis.
Aleshores, si no tenim una renda mínima d’inserció per poder-los cobrir, veureu que el
problema es complica considerablement.
Per tot això, esperem que la moció compti amb el suport de la majoria d’aquest ple, la
qual cosa ens permet fer arribar el malestar i preocupació del nostre Ajuntament i, per
tant, del nostre poble, davant l’actitud d’un govern que menysprea la pobresa i no
proposa mesures reals per a pal·liar-la i ens sumem al prec de la Sra. Crespo, que
textualment deia: “Encara que hi hagi retallades, hi ha prioritats; i les persones amb risc
d’exclusió social han de ser prioritàries”.

SR. MARC FONTSERÈ: La crisi econòmica ja fa més de tres anys que ens afecta i,
últimament, més que acabar-se sembla que està agafant encara més força i afecta
pràcticament a la totalitat dels catalans, dels espanyols i, potser europeus. Afecta els
empresaris: a quin empresari no li han baixat la facturació i les comandes? Afecta les
administracions públiques, tots els aquí presents, ho sabem. Afecta els funcionaris: sense
anar més lluny, l’any passat se’ls va reduir el 5% del seu sou i sembla que als
professionals de la sanitat també se’ls rebaixarà a partir d’ara. Afecta tothom, però sense
cap mena de dubte, els ciutadans més afectats per aquesta crisi tan forta són les
persones amb un nivell de formació més baix, són els aturats de llarga duració i més de
45 anys, són gent amb problemes de salut, és a dir, el segment més dèbil de la societat,
per alguna cosa se’n diu el segment més dèbil. Així, en aquest entorn tan complicat, la
Generalitat de Catalunya, amb bon criteri, va decidir que calia remodelar les polítiques
actives de reinserció, per ajustar-les a la nova realitat econòmica i social; la sorpresa va
ser quan aquesta remodelació, feta per llei en ple mes d’agost, no va anar en sentit
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d’ajudar aquest segment més dèbil de la societat; no es va parlar amb els partits de
l’oposició –almenys amb els partits progressistes-, no es va parlar amb experts o amb
empreses del tercer sector i no es va tenir en compte, tampoc, el món local a l’hora de
redefinir les polítiques, tant necessàries, de reinserció laboral. Al contrari –i això crec que
és el més greu- es va tractar com a possibles delinqüents els perceptors. No és de rebut,
no és ètic ni social, que la manera de detectar possibles fraus pugui comportar perjudicis
a la majoria de la gent que no s’aprofita dels recursos públics i tampoc ganduleja.
Ningú s’imagina que pel fet que una empresa, un empresari, faci feines sense l’IVA
corresponent –en negres, per entendre’ns- la Generalitat, l’Estat o qui li toqui, canviï d’un
dia per l’altre, la forma de retornar aquest impost a totes les empreses o empresaris que
fan les coses ben fetes; possiblement això és el més indignant de tot: que es dubti de tot
un segment de població; que es dubti del món local i de la feina que amb tan esforç i
pocs recursos realitzen els ajuntaments i els seus treballadors socials i que a l’hora de fer
modificacions –repeteixo: necessàries- no se’ls tingui en compte.
SR. DAVID OLIVARES: Nosaltres no donarem suport a aquesta moció, perquè és una
realitat inqüestionable, que existeixen persones que el reben i tenen altres fonts
d’ingressos és una realitat com una casa de pagès. Que aquesta ajuda s’havia de revisar
per tal de detectar les persones que se’n aprofiten i fer-la més eficient per a aquells i
aquelles per a qui és absolutament necessària, sembla una cosa de sentit comú. Crec
que no hem d’anar gaire lluny, això està passant a Torelló: hi ha molta gent que està
treballant en negre i empreses de Torelló, i tothom ho sap; el problema és que miren cap
a una altra banda. Si comencéssim a controlar a Torelló, segurament també en trobaríem
de fraus.
Per tots aquests motius, no podem donar suport, perquè si Plataforma fa i el que si que
demana, és control dels ajuts, siguin emigrants o no emigrants, però crec que és clar que
hi ha empresaris que se’n aprofiten dels treballadors.
SR. JORDI CASALS: Primer de tot, dir que nosaltres si que donarem suport a aquesta
moció. Donar les gràcies a Iniciativa i al partit dels socialistes per acceptar unes
aportacions que vàrem fer al redactat final i concretament que s’inclogués la no
criminalització dels beneficiaris de la Renda Mínima d’Inserció, perquè sembla que
aquest és un dels missatges que, volgudament o no, ha semblat que volien donar des de
la Generalitat, i que es treballi amb dades definitives, fiables i objectives, i no que ens
fixem en la mida de les cases de pagès, si no que realment tinguem dades, tinguem
estadístiques i conclusions, tant del procés com ha anat –és a dir: si s’ha detectat frau,
que sapiguem quin frau, quin volum,...- i també saber quin impacte ha tingut aquesta
actuació del Govern de la Generalitat amb aquests beneficiaris, alguns dels quals són de
Torelló.
La Renda mínima d’inserció és una línia vermella i més enllà d’aquesta línia hi ha
l’exclusió social; és dir que s’ha d’anar molt en compte com es tracta aquest tema i
creiem que la manera com s’ha fet des del departament d’empresa i des de benestar
social no ha estat la millor: un agost calent a l’hora de donar notícies dolentes per al país,
es va anunciar aquesta acció unilateral i jo crec que des dels ajuntaments i sigui quin
sigui el color, crec que només pel fet que no s’hagi comptat amb el treball dels
ajuntaments, la col·laboració, el coneixement que es té des dels municipis com a
administració més propera, jo crec que això ja és molt criticable per al govern de la
Generalitat.
És per això que nosaltres donarem suport a aquesta moció. Som conscients que s’ha de
fer una sacsejada a les polítiques socials, en les quals també hi ha la de la inserció de les
persones que puguin estar excloses, però que va més enllà de buscar qui fa trampa i qui
no; s’ha de ser proactiu i buscar mesures que facilitin aquesta inserció i aquí hi ha d’haver
estratègies que vagin molt més enllà d’aquesta renda.
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SR. MANEL ROMANS: Tot i que creiem que el procediment no ha estat el més correcte,
si que estem d’acord en què era completament necessari fer una revisió de la situació
actual dels pagaments de la renda mínima d’inserció. Considerem que no s’ha
criminalitzat els beneficiaris, si no que aquesta modificació servirà per atendre
correctament a totes les persones que ho necessitin i evitar situacions fraudulentes.
Des dels serveis de benestar social del nostre poble s’està fent un seguiment dels casos,
per tal que tothom sigui atès, informat i ajudat en cas de necessitat.
Comuniquem que el proper dimecres, dia 28, hi ha una reunió al departament de la
Generalitat de Catalunya, de tècnics de tots els ajuntaments de la Catalunya Central, per
tal d’informar-los de com està actualment aquest tema i també hi assistirà una tècnica de
benestar social de l’Ajuntament de Torelló.
Perquè creiem que s’havia de fer, encara que la forma no hagi estat la més encertada,
nosaltres no donarem suport a la moció.

SRA. ROSER MAS: En relació a això que comentàveu, la reunió que es produirà a finals
d’aquest mes, que sapigueu que ha estat ajornada; fa un mes aproximadament que
s’havia convocat i es va posposar, precisament, a demanda de la Federació de Municipis
o de l’Associació Catalana de municipis, perquè no s’havia comptat políticament amb ells.
Nosaltres pensem que és una irresponsabilitat real anar ajornant aquesta situació, perquè
hi ha gent que realment té dificultats i ens hi hem de posar de seguida a treballar, perquè
com bé deien tant en Jordi com en Marc, hi ha un tema de polítiques d’inserció que no
estan contemplades de cap manera, i deixem la gent a la vorera sense tenir contemplat
de quina manera els podem rescatar i els podem incorporar en aquest tren que se’ls està
escapant a marxes forçades.
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SR. PERE GALOBARDES: Jo vull fer un incís, perquè he sentit una intervenció d’un
representant públic d’aquest Ajuntament, d’aquest consistori, que afirmava tenir
coneixement d’empreses que llogaven treballadors il·legalment: suposo que això quedarà
recollit a l’acta. Jo convido a qui ho ha dit, que faci les oportunes denúncies, perquè és la
seva obligació; un representant públic té l’obligació de denunciar quan sap que hi ha
coses que no estan correctes. Per tant, encomano que en donis coneixement a inspecció
de treball, que és on s’ha de fer, de totes aquestes empreses que dius que coneixes que
estan donant feina en situació irregular, com has dit, perquè és la nostra obligació,
perquè si jo en conegués una, ja ho hauria fet.

VOTACIÓ:
Es procedeix a una primera votació, amb el resultat que s’especifica a continuació:
Vots favorables: 8, dels regidors i regidores dels grups municipals del PSCPM, de JpT-ERC i d’ICV-EUiA-E
Vots desfavorables: 8, dels regidors i regidores dels grups municipals de
CiU i de PxC.
Abstencions: 0.
Per tant, i atenent a l’empat que s’ha produit, procedeix una segona votació en què,
si persisteix l’empat, decidirà el vot de qualitat de l’alcalde.
En la segona votació, el resultat de la qual s’especifica a continuació, persisteix
l’empat, per la qual cosa, per majoria simple i atenent al vot de qualitat de l’alcalde,
no s’aprova la proposta:

Vots favorables: 8, dels regidors i regidores dels grups municipals del PSCPM, de JpT-ERC i d’ICV-EUiA-E
Vots desfavorables: 8, dels regidors i regidores dles grups municipals de
CiU i de PxC.
Abstencions: 0.
2.7 GRUP MUNICIPAL DE PxC
2.7.1 MOCIÓ DE RESOLUCIÓ PER INSTAR LA GENERALITAT A NO RETALLAR
L’ASSIGNACIÓ PRESSUPOSTÀRIA PER AL CENTRE D’ASSISTÈNCIA PRIMÀRIA
(CAP) I PEL CONSORCI HOSPITALARI DE VIC
PROPOSTA D’ACORD:
Atès que des de la Generalitat de Catalunya s’ha donat a conèixer que la retallada de la
Sanitat Pública serà d’un 10% en els pressupostos d’aquest any 2011.
Atès que el projecte del Departament de Salut respecte de les mesures d'estalvi
significaria un atemptat contra el principi d’una sanitat pública de qualitat, equitativa i
eficaç.
Atès que reclamem l'aturada de la retallada del 10% dels pressupostos de Salut i una
major consideració cap als professionals de la salut, ja que ells mateixos demanen que
s'incrementi la participació dels treballadors sanitaris en la presa de decisions sanitàries i
que es donin les garanties per protegir el pacient amb la millor qualitat assistencial.
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Atès que els efectes que poden tenir les mesures d'estalvi sobre l'atenció als pacients,
com ara l'augment de les llistes d'espera, el tancament de llits de l’Hospital i de quiròfans i
l’encara major saturació d’ambdós centres sanitaris i de les urgències. Que s’agreujaria
encara més en el cas de Torelló, donat el dèficit d’instal·lacions sanitàries a la nostra vila,
com ara el CAP de Torelló.
I atès que la retallada podria significar un pas més en el desmantellament del model
sanitari públic, ara més que mai, és necessària la lluita contra les retallades dels serveis
bàsics com la Sanitat.
Per tots aquests motius, el grup municipal de PxC, atès el dictamen favorable de la
Comissió informativa d’Administració, Economia i hisenda, règim intern i seguretat,
proposa al ple, l’adopció dels acords que segueixen:
Que se sol·liciti motivadament a la Generalitat de Catalunya, a la Conselleria de Sanitat,
al Servei Català de la Salut i al Consorci del Govern Territorial de Salut d’Osona, a no
reduir per als anys 2011 i 2012 l’assignació pressupostària per al Centre d’Assistència
Primària (CAP) i pel Consorci Hospitalari de Vic, per al seu manteniment i funcionament,
per evitar que les retallades afectin la qualitat d’aquest servei bàsic, la desmotivació del
personal sanitari i el desencant dels usuaris de la Sanitat Pública.

INTERVENCIONS:
SR. JOSEP M. SOLDEVILA: Nosaltres no creiem que sigui el moment ni les fórmules
més adequades per resoldre un problema tan complex com és la sanitat; el millor seria
primer mirar altres coses, siguin càrrecs de confiança, horaris, medicació, control, visites,

burocràcia, ... no crec que tots siguem culpables d’aquests fets; crec que molts diners
que paguem tots els mesos en nòmina per sanitat, amb un bon control no hi hauria
dèficit, però per alguna estranya raó sempre tenim la culpa dels desordres, d’una mala
gestió i una mala política la gent corrent. La sanitat s’ha vist desbordada per una allau de
gent sense pagar un duro; se’n fa ús i cada dia n’hi ha més, sense haver-hi més control.
Però el problema és més complex, perquè si comencem a mirar com puja en aquest país
la sanitat, ja ens n'anem a l’any 2003 que amb l’Anna Pastor, que estava al PP, va treure
per primera vegada el preu referencial dels medicaments. Com anava? Anava que les
farmacèutiques feien una patent i amb aquesta patent cobraven el que volien i d’aquesta
manera, què s’aconseguia? Doncs s’aconseguia que la patent durava deu anys i al cap
de deu anys passava a ser un medicament genèric, és a dir, que s’abaixava el preu; es
miraven els tres medicaments més baixos que hi havia al mercat. Però, és clar! Com que
no n’hi havia prou i el govern tenia ganes de tirar més de beta això, en lloc de donar-nos
la culpa a nosaltres, va venir la Salgado i es va posar d’acord amb les empreses
farmacèutiques i va canviar aquesta postura: va dir que en lloc de deu anys, es farien tres
anys més i aquests tres anys s’abaixaria un 30% el primer any, un 30% el segon any i un
30% el tercer any i a partir del quart any, ja seria genèric. Resulta que el nostre país, som
el país de tot Europa en què es venen menys genèrics. Per què? Perquè resulta que les
empreses farmacèutiques fan l’agost a Espanya; a Espanya, resulta que per mediació de
molta gent del govern que està fitxada per empreses farmacèutiques una vegada deixen
el govern, fan molta pressió, perquè sigui així.
D’altra banda, també hem de mirar que sembla que siguem un país molt ric, perquè
estem donant subvencions a tots els països del món; amb tantes subvencions que estem
donant a tots els països del món es troba estrany que realment ens calgui retallar la
sanitat. Jo puc donar conceptes clars que he trobat; per exemple, que a Haití es varen
donar nou mil milions d’euros en aquests tres últims anys, amb aportacions de 346
milions, al Líban dos milions, 1.900 a Grècia per ajuda del primer rescat... com veieu, hi
ha un seguit de coses que no les veig gaire clares.
Amb la mà al cor, deixant les idees de partit a un punt mort: es poden acceptar aquestes
retallades? Senyors, posin a prova les seves virtuts, per sobre dels seus interessos
personals. Sé que els tenen. Votin a favor d’aquesta moció. No mirin quin partit la
presenta; mirin la seva profunditat i el seu missatge; no poden ignorar quin és el
problema. Quan ens adonem de la malversació de fons de les quals estem sotmesos tots
per part del govern.
Gràcies per la seva atenció.
SRA. ROSER MAS: Nosaltres, des d’Iniciativa, voldríem pronunciar-nos davant
d’aquesta moció i davant, ja, de totes les que segueixen, que han estat presentades per
Plataforma per Catalunya en una única intervenció: des del nostre grup, des d’iniciativa,
considerem que els principis morals de llibertat, igualtat i “fraternitat”, especialment
aquest darrer, que, us recordo, implica tenir cura dels altres i de treballar per millorar el
seu futur i, de retruc, el nostre, i sense el qual els altres dos no tindrien cap sentit, el de la
llibertat i el de la igualtat, conjuntament amb la declaració universal dels drets humans,
han de ser la base de qualsevol actuació que es defineixi coma democràtica. Si es
parteix –com fa plataforma per Catalunya- d’una posició de principis, contrària a la
fraternitat humana, és a dir, favorable a la discriminació per raons de raça, origen,
gènere, llengua, ... aleshores surt contaminada i ho contamina tot. Per tant, des
d’iniciativa considerem que no podem “defensar” –si em permeteu entre cometes- el
nostre sistema sanitari “amb” aquells que neguen o limiten el dret de l’assistència
sanitària a una part de les persones de la nostra societat i encara menys, és clar, podem
donar suport a una moció com la que reclama que no es deixi votar a les persones
d’origen marroquí a les eleccions municipals i tampoc no podem defensar propostes com
l’adhesió a la xarxa retorna i no creiem que per això ningú dubti del nostre posicionament.
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Pel que fa al mercat del barri de Montserrat, o els joves pescallunes, senzillament creiem
que són propostes que no s’haurien de discutir en un ple. En el primer cas, perquè no hi
ha l’informe preceptiu i en el segon cas, perquè el que es demana ja s’està fent: hi ha el
cap de setmana de l’esport, hi ha el festus, diverses activitats que es porten a terme, i des
de fa molts temps, encaminades al jovent d’aquest poble.
Així doncs, en general, i torno a repetir, basant-nos en els principis morals de llibertat,
igualtat i fraternitat i en la declaració universal dels drets humans, no donarem suport a
cap de les mocions presentades per plataforma per Catalunya. Gràcies.
SR. JORDI CASALS: Nosaltres, centrant-nos en aquesta, aquí es demostra que una
cosa és el que es diu, i l’altra, el que es pensa quan es presenta aquesta moció; i
entenem que l’esperit de les mocions és tan important com el text amb què es plasma. Ja
ho vàrem poder veure a la comissió informativa, que és on s’informa del per què de les
mocions o de les propostes i allà va quedar molt clar realment en què s’apuntava tot el
tema de la salut i que era un col·lectiu de persones noves que han vingut i que han entrat
al sistema sanitari. Com si aquesta anàlisi a la lleugera, simplista doni totes les respostes
als problemes sanitaris que es puguin tenir. És evident que nosaltres no estem d’acord
amb les retallades a la salut, però aquest pensament que tot ho amara de plataforma per
Catalunya, que és apuntar a un col·lectiu i a partir d’aquí, tots els problemes sorgeixen
d’aquest col·lectiu, fa que nosaltres no puguem donar suport a aquesta moció. Si és una
moció presentada amb un esperit –amb tot el respecte- de mala llet i nosaltres no podem
donar-hi suport.
SR. MARC FONTSERÈ: No sé si amb mala llet o no, però una mica el que pensem el
grup del PSC va en el mateix sentit que ha expressat en Jordi Casals; el text de la moció
podem compartir pràcticament el 100%, estem en contra de les retallades en sanitat,
estem en contra de les retallades en educació, estem a favor de la sanitat universal i això
és el que vàrem expressar en la comissió informativa, demanar cap on anava l’esperit de
la moció; va semblar que l’explicació al ple podria fer que votéssim a favor, però no ha
estat així i, per tant, votarem en contra.

SR. MANEL ROMANS: Degut a l’actual situació econòmica en la majoria
d’administracions públiques, entre elles la Generalitat de Catalunya, el departament de
salut s’ha vist obligat a aplicar unes mesures d’austeritat, per tal que el sistema públic de
salut no entrés en fallida. Entenem que totes les mesures que suposin una racionalització
dels serveis poden ser vistes per alguns ciutadans com a pèrdua de qualitat del servei.
Hem parlat amb diferents treballadors del departament de salut i ens han confirmat que
aquest ajustament era del tot necessari, ja que hi havia serveis, que el cost que suposava
per al departament no era paral·lel al benefici que en rebia l’usuari. A Torelló, ja fa un
parell d’anys que es varen suprimir les urgències al CAP durant les nits i fins a dia d’avui
no hi ha hagut cap cas, que nosaltres coneguem, d’algú que hagi quedat desatès pel fet
que no hi hagués un metge de guàrdia, atès que si abans hi havia algun cas urgent i
greu, aquest es derivava cap a l’hospital de Vic.
Sobre el comentari que fan vostès, senyors de plataforma per Catalunya, en el sentit que
hi ha un dèficit d’instal·lacions a Torelló, ens agradaria que ens ho reflectissin amb xifres,
que són les que realment ens donen motius per engegar accions i no només amb
apreciacions que ni tant sols argumenten i que poden ser més fruit dels comentaris
d’alguna persona, que no de la realitat del moment.
És per tot això que des del grup de convergència i unió no donarem suport a la moció.
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SR. JOSEP M. SOLDEVILA: Jo no sé si parlo en xino o no m’escolteu, perquè realment
el que estic parlant directament no és que hi hagi una immigració que ens ompli la
sanitat, si no que el govern ens està estafant a tots plegats, perquè si començo a dir la
gent que està al govern –precisament socialistes- en els últims anys i puc començar a
donar noms, com per exemple en Felipe González, que està ficat a la farmaindústria, a la
patronal del sector, que és el que apreta per tal que els medicaments siguin genèrics més
tard.
Espanya és el primer país del món que, a més, que els seus genèrics tarden catorze
mesos més del normal en ser-ho. A més puc començar a dir noms de gent, que tinc
apuntats... tinc en Felipe González que està a farmaindústria, en Solchaga a Glascor, en
Fernando Almagro, a la Estévez, l’Umberto Arnés a Gonz, en Joan Serra, a Merck,... tota
aquesta gent són empreses farmacèutiques que els han fitxat precisament perquè facin
pressió al govern per endarrerir els genèrics i tot això ho paguem nosaltres, i tota aquesta
davallada sanitària que hi ha, és dels milers de milions que a Espanya, que ja passem a
setze mil milions en un any, que es paguen per no ser genèrics, perquè a la resta
d’Europa, la majoria són genèrics. Em sembla que heu vist ben clar el que estic dient,
ara, si algú s’ha agafat la mania que plataforma per Catalunya només anem contra els
immigrants i a més aquesta és la idea i aquesta és la millor manera que es pot fer per
rebutjar totes les nostres coses, esteu molt equivocats, perquè us metrallaré amb dades i
més coses, perquè us adoneu que aquesta és una de les coses que anem nosaltres,
una; les altres són molt clares: un mal govern, una mala gestió i que ho paguem
nosaltres; si vostès volen amagar la realitat, perquè nosaltres no puguem dir les nostres
coses, tranquils! Que tindrem molt temps per anar-les exposant; tothom s’ha donat
compte qui té la idea, perquè realment tanta fraternitat com diu la senyora Mas, resulta
que el primer que s’ha de fer és respectar els demés. Per què no es pot respectar una
sola idea i que el que comporti aquesta idea, resulta que no pot entrar en aquest món.
Aquí hi ha moltes idees; mirant totes les idees podrem créixer com a persones, perquè
podrem comparar què ens agrada més. Vostès tenen una sola idea, la seva, i qualsevol
que no combregui amb la seva idea ja se’l ha d’apartar. Això no sé si és més que por,
perquè la davallada electoral que els queda, els queda molt poc temps. Vostès vagin fent
aquesta política; veurem d’aquí a quatre anys a quin lloc estaran. Gràcies.
SRA. ROSER MAS: Només per al·lusions: Quan els valors de la llibertat, la igualtat, la
fraternitat i la declaració de drets humans formin part del corpus ideològic de plataforma,
podrem parlar del que sigui; mentre, em sap greu, però no serà així. Gràcies.

VOTACIÓ:
La proposta no s’aprova, atenent al resultat que s’especifica a continuació:
Vots favorables: 3, dels regidors del grup municipal de PxC
Vots desfavorables: 13, dels regidors i regidores dels grups municipals de
CiU, del PSC-PM, de JpT-ERC i d’ICV-EUiA-E
Abstencions: 0.
2.7.2. REALITZACIÓ D’UN MERCAT SETMANAL AL BARRI DE MONTSERRAT
PROPOSTA D’ACORD:
Tal com havíem proposat en el nostre programa electoral, LA REALITZACIÓ D’UN
MERCAT SETMANAL al barri de Montserrat, ens sembla una proposta d’allò més
interessant i engrescadora. De fet, el grup Socialista també la va fer seva, -cosa que
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celebrem- i per això mateix creiem oportú argumentar ara la proposta amb els
següents termes:
1. Atès que la considerable distància que hi ha de dalt el barri de Montserrat al
centre del poble, fa difícil, i sovint és un autèntic repte, la tasca de carregar i
transportar la compra. Situació, tanmateix que afecta especialment a la gent
gran.
2. Atès que el nombre considerable de torellonencs que viu al Barri, en certa
manera justifica la mesura, perquè tot fa pensar que de manera lògica, seria
molta la gent que acudiria al nou mercat.
3. Atès que considerant que el Barri de Montserrat té una entitat urbanística prou
definida i una cohesió humana inqüestionable, ja que compta amb parròquia
pròpia, centre cívic, associació de veïns, escoles, etc., l’existència d’un mercat
li atorgaria un impuls econòmic evident.
4. Atès que la creació d’aquest mercat setmanal, que podria ésser cada divendres
(A mig camí del de Sant Feliu que és el dimecres i els que se celebren en llocs
propers els diumenges) dinamitzaria els petits comerços, botigues del barri, i
també els cafès o bars, que trobarien en aquesta nova conjuntura un bon
estímul per a llurs activitats.
5. Atès que tot fa pensar –i també per raons de proximitat- que al nou mercat
també hi acudiria gent de la perifèria del barri i dels pobles veïns, que just en
acabar la setmana laboral, hi podria realitzar bona part de la compra.
6. Atès que també és cert que hi ha una opinió generalitzada al barri, molt
favorable a la realització del mercat, que des del punt de vista democràtic, està
clar que cal contemplar-la i és necessària.
7. Atès que si es concedís aquest mercat, la mesura s’inseriria en una llarga
tradició torellonenca de fires i mercats que data del segle XIII, i que a les portes
del segle XXI, ara, hi trobaria continuïtat i futur.
Per tots aquests motius, atès el dictamen favorable de la Comissió informativa
d’Administració, Economia i hisenda, règim intern i seguretat, es proposa al ple la
proposta de realitzar el mercat setmanal els divendres al matí, AL BARRI DE
MONTSERRAT.

INTERVENCIONS:
SR. JOAN MANEL CASTILLO: Nosaltres, des de plataforma per Catalunya, hem fet la
proposta del mercat setmanal del barri de Montserrat, exposant una idea que varen tenir
els mateixos veïns del barri; varen ser ells que es varen posar en contacte amb nosaltres
i ens la varen explicar. Nosaltres, des del principi, la vàrem veure una bona idea, per
intentar fomentar el comerç del barri, i perquè hi ha gent que cada vegada li costa més
baixar a peu fins al centre del poble, al mercat que es fa el dimecres.
Hem sentit dir que no és rendible, i no entenem el perquè, ja que el PSC també el va
exposar a la seva campanya electoral i si li van posar, és, perquè també la veien una
bona idea de cara al barri de Montserrat i a l’anterior legislatura, pensem que ja n’havien
parlat i per això creiem que es diu que no surt rendible, perquè la presenta plataforma per
Catalunya. Quan es diu que no surt rendible, nosaltres ens preguntem: no surt rendible,
perquè s’ha de posar un servei de neteja; creiem que l’Ajuntament ja el té; no surt
rendible, perquè s’ha de posar vigilància; ja tenim uns policies municipals que patrullen
per tot el poble tot el dia. És que no hi ha un espai habilitat per fer el mercat, i s’han de
tallar les carreres que donen accés a la plaça de la sardana. Si, tenim un espai, tenim un
camp de futbol força gran que actualment no fa cap servei i està abandonat i reuneix les
característiques adients, ja que té una entrada de vehicles que està ubicada al carrer de
Girona.
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Que l’Ajuntament no en treu cap benefici? Si, ja que es cobra un tant per parada.
Nosaltres no estem aquí per portar problemes a l’Ajuntament, si no per transmetre el que
ens diu el nostre poble i en aquest cas, els veïns del barri de Montserrat, que són una
part important d’aquest poble. Nosaltres pensem que es podria fer com una prova pilot i
intentar-ho; no dir que no des del principi, tenir ganes de fer gran el nostre poble i més
còmoda la vida dels nostres habitants.
En conclusió: volem que ens expliquin la raó del perquè no surt rendible aquesta
proposta; d’aquesta manera veuran els veïns una raó per la qual no poden tenir el segon
mercat setmanal que estan demanant. Gràcies.
SR. JORDI CASALS: Esperava una metrallada de dades, no hi són; són opinions
subjectives; cadascú és lliure de tenir-les, però creiem que una proposta com establir un
mercat setmanal va més enllà que es pugui parlar amb un grup de veïns –perquè si que
hi ha veïns i comerciants que no ho veuen clar- i presentar una moció. Nosaltres creiem
que aquí no hi ha rigor, la presenti plataforma, la presenti l’equip de govern, o la presenti
el grup que sigui; creiem que hi ha d’haver darrere un treball, perquè a més dels costos
que pot suposar, que després s’ha de valorar si surt a compte o no, també és una
estratègia comercial; això s’ha de mirar, també, com podria afectar el mercat setmanal,
que ha costat de consolidar, però creiem que està ben consolidat, el de dimecres, i s’ha
de veure tot plegat el moviment comercial que podria haver-hi i l’impacte que tindria al
barri.
És per això que nosaltres no hi donarem suport; no per cap prejudici, si no per la manca
de rigor en aquesta moció.
SR. DAVID FORCADA: Una mica en la línia que has exposat tu, Jordi, de fet és cert: ho
tenim al programa i del que has dit, en subscriuria gairebé el 100% del que has exposat;
un mercat setmanal al barri pot ser dinamitzador, creiem, i dic creiem, perquè no ho
sabem i si que falta aquest rigor i falta un estudi que suporti tot això. Bàsicament, també
pensem en aquestes situacions d’ara, no podem carregar el pressupost municipal amb
unes despeses extra i, per tant, el mercat ha d’autofinançar-se; els paradistes paguen
una taxa i és probable que hi hagi algun estudi que ens digui quin és el millor dia i si
realment es pot autofinançar aquest mercat. Com que estarem subjectes a això, no
podem donar suport a una proposta que ja ens determina que l’hem de fer el divendres al
matí. Per tant, ens abstindrem en aquesta proposta, ja dic, no pas per animadversió, si no
senzillament perquè hi manca un rigor al darrere que ens digui la viabilitat del projecte.
Estem oberts, per això, a l’equip de govern i a vosaltres, si és que hi ha aquest estudi, a
donar-hi suport, parlar amb els veïns i buscar aquesta unió entre comerciants, associació
de veïns i vosaltres, perquè es pugui tirar endavant aquest mercat setmanal, així si, tenint
un suport darrere, que ens digui quin és el millor dia i si necessitem implicacions amb
altres zones de comerç o el mercat del dimecres.
Per tant, ens abstindrem en aquesta moció.
SR. MANEL ROMANS: L’any 2008, al cap de poc temps d’haver estat nomenat regidor
de comerç, em va arribar a les mans un estudi fet per una empresa de consultoria i
finançat en bona part per la Diputació de Barcelona, sobre el mercat de venda no
sedentària de Torelló. Un dels punts que tractava aquest estudi, era la possibilitat de fer
un mercat algun altre dia de la setmana al barri de Montserrat. A l’enquesta que es va fer
als paradistes en aquell moment, i a l’apartat que avui ens ocupa en resposta ala moció
que ha presentat el grup de plataforma per Catalunya, diu així: “Respecte a la possibilitat
que el mercat es desenvolupi també en divendres o dissabte, l’opinió ha estat unànime:
100% en contra. Tots els marxants es troben aquests dies en altres mercats i consideren
que celebrar el mercat un altre dia, l’únic que pot fer és dividir les vendes entre els dos
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dies”. També, segons l’enquesta, no hi ha ningú que vagi a comprar el divendres a altres
mercats –em refereixo a ciutadans de Torelló- en altres poblacions veïnes de Torelló. Si
que hi van el diumenge un 33%, i el dissabte, un 24,2%. També ens diuen els marxants,
que els paradistes que van el dissabte i el diumenge aquests mercats, no els canviarien
per venir a Torelló, ja que són mercats consolidats.
En l’apartat de dèficits qualitatius, es proposa estudiar fer un petit mercat quotidià al barri
de Montserrat o a la zona del carrer Manlleu, entre el carrer Cònsol i la rotonda de sortida
cap a Manlleu. Segons l’estudi, una petita part –no quantifiquen amb dades- dels clients
del mercat enquestat, diuen que seria bo que hi hagués un mercat al barri de Montserrat.
Aquest estudi el vàrem valorar en el seu moment amb l’alcalde, en Miquel Franch, i ens
va semblar que no era necessari fer un mercat al barri de Montserrat algun altre dia de la
setmana.
També, des de la regidoria de comerç, vàrem fer el dia 13 de juliol d’aquest any, una
enquesta als marxants del mercat de Torelló i a la pregunta de si estarien disposats a
venir un altre dia a fer mercat a Torelló, ens varen respondre un 60% que no estarien
disposats a fer un mercat, al barri de Montserrat, un altre dia de la setmana. També ens
varen fer algunes observacions com que si féssim un mercat un altre dia podríem
espatllar el del dimecres, i el parer més unànime era que el mercat de Torelló ara
funciona i que en aquests moments de crisi a costa molt de vendre i potser si en féssim
un altre es podrien reduir les vendes del que ara estem fent.
També hi va haver algun altre comentari sobre que en el algun altre lloc ja s’havia provat,
també, i no havia funcionat. També voldria ressaltar que a la moció que ha presentat
plataforma per Catalunya no hi ha cap dada; només se’ns diu que hi ha una opinió
generalitzada, que tot fa pensar, o que hi ha un nombre considerable de torellonencs,
però no ens aporten res concret; que si volen presentar una moció i volen que el ple
l’aprovi, el que han de fer és aportar dades estadístiques, per tal que els regidors puguem
decidir si és convenient o no, aprovar-la, però amb una declaració d’intencions, crec que
no n’hi ha prou. Per tant, després de les declaracions que hem fet des de l’equip de
govern a la moció que ens ha presentat plataforma per Catalunya, no hi donarem suport.

VOTACIÓ:
La proposta no s’aprova, atenent al resultat que s’especifica a continuació:
Vots favorables: 3, dels regidors del grup municipal de PxC
Vots desfavorables: 9, dels regidors i regidores dels grups municipals de
CiU, de JpT-ERC i d’ICV-EUiA-E
Abstencions: 4, dels regidors i regidores del grup municicpal del PSC-PM,.
2.7.3. MOCIÓ PER INSTAR EL GOVERN DE L’ESTAT QUE NO SIGNI EL
CONVENI BILATERAL AMB EL MARROC QUE ATORGARIA EL VOT A LES
ELECCIONS LOCALS ALS IMMIGRANTS MARROQUINS
PROPOSTA D’ACORD:
Atès que al Marroc es va aprovar l’1 de juliol una nova Constitució que permet als
estrangers allí residents participar en les eleccions locals, i essent que la ministra d’Afers
Estrangers del Govern espanyol va manifestar al respecte que signaria acords per a què
aquest dret fos recíproc per als marroquins que resideixen a l’Estat espanyol.
Atès que a l’Estat espanyol resideixen en aquest moment gairebé 600.000 immigrants
marroquins que tindrien dret a vot en les eleccions municipals si se signés aquest tractat
internacional, dels quals més de 200.000 a Catalunya.
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Atès que abans de les eleccions municipals del 22 de maig en una enquesta feta al portal
web de La Vanguardia que plantejava si els immigrants amb residència legal a Espanya
haurien de poder votar, un rotund 77% dels enquestats va respondre que no; al programa
El Món de RAC1 dirigit per Jordi Basté un significatiu 78% va manifestar-se en contra, i;
el 89% dels enquestats a Els Matins de Josep Cuní de TV3 també es van pronunciar
contra el vot immigrant.
Des de PxC pensem que els governs locals els hem de decidir la gent de casa i no pas
els estrangers. Però en aquest cas en concret, no es pot concedir el dret de vot a
ciutadans d’un Estat que reivindica la sobirania territorial d’una part del nostre país. A
més, no poden decidir el nostre futur sense importar el seu grau d’integració social, el seu
coneixement de les llengües oficials, les seves conviccions democràtiques o el seu grau
de radicalitat religiosa.
Per tots aquests motius, el grup municipal de PxC, atès el dictamen favorable de la
Comissió informativa d’Administració, Economia i hisenda, règim intern i seguretat,
proposa al ple, l’adopció dels acords que segueixen:
1.- Que l’Ajuntament de Torelló, com a representant de tots els seus veïns, sol·liciti
motivadament al Govern espanyol que no signi el Tractat internacional amb el Marroc
que atorgaria el dret de vot per participar en les eleccions locals als immigrants
marroquins legalment residents a Espanya.
2.- Que aquest acord es traslladi al president del Govern central, al ministre d’Afers
Estrangers, al ministre de Treball i Immigració, al president del Congrés dels Diputats i als
grups polítics amb representació en aquesta institució.
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INTERVENCIONS:
SR. JOSEP M. SOLDEVILA: Des del proppassat dia 1 de juliol, el Marroc va aprovar una
nova constitució que permetrà els estrangers allí residents, participar a les eleccions
locals. No varen passar molts dies, en què la Ministra d’Afers exteriors va anunciar, per
sorpresa de molts, que Espanya signaria un acord per tal que aquest dret fos recíproc,
amb els marroquins que resideixen a l’Estat espanyol; el que pretén aquesta moció que
avui presenta el grup plataforma per Catalunya, és simplement instar el govern de l’Estat
espanyol, que no signi aquest conveni bilateral amb el Marroc, ja que això significaria
atorgar el vot a les eleccions locals als immigrants marroquins.
No; som nosaltres, els autòctons, els que hem de canviar els nostres costums; és el
nostre país, la nostra terra, els nostres principis morals i ètics, treballats i modelats pels n
ostres pares, avis i per tots els nostres mites culturals. No podem deixar que individus
amb cultures molt diferents, amb una moral que ens recorda els nostres avantpassats, on
no existeix la democràcia, ni la consideren com a tal, tot al contrari, la rebutgen, on la
dona té un paper completament irrellevant, on alguna ofensa es castiga amb la mort, on
no hi ha més que una sola idea, la qual tots han de ser-hi submisos. On més d’un imam
ha declarat insurrecte a tots aquells que no prediquin aquesta idea; llegiu el corà, llegiulo! Aprofundiu-lo! Aquesta és la raó per la qual els és prohibit abandonar l’islam; està
castigat amb la pena de mort, doncs aquesta és la veritable raó.
Aquesta és la raó per la qual no podem perdre l’únic que encara ens queda: la llibertat de
poder decidir les nostres costums, de poder pensar amb llibertat, de poder sentir amb els
cinc sentits, poder veure per poder experimentar, no que ens retreguin les coses.
En política, anar en contra de la voluntat del poble se sol pagar a les urnes i a Torelló en
teniu una bona prova. Els catalans i catalanes s’han manifestat al respecte a través de
diferents enquestes, on s’oposen radicalment a què els immigrants marroquins puguin

votar en unes eleccions locals; exemples clars són les enquestes de La Vanguardia, on
un 70% hi estan en contra; el 78% en les enquestes al programa “El món” de RAC 1, o el
significatiu 89% en contra a l’enquesta dels “matins” de TV3.
La immigració actual és un problema, però la immigració musulmana, una amenaça per a
la nostra cultura i la nostra identitat. Per tant, és bo que s’obri un debat públic des de les
posicions democràtiques com representa plataforma per Catalunya; obrir aquesta
possibilitat amb la frivolitat que ho va fer la Ministra d’Afers Exteriors del Govern
espanyol, és una imprudència, un disbarat, una irresponsabilitat i una taca a la
democràcia. Aquest disbarat podria decidir el futur de molts municipis de casa nostra;
primer, perquè envia un missatge letal, que la democràcia no és lícita, no pot existir;
l’islam no pot permetre que hi hagi drets, quan només tenen deures. La democràcia és tot
el revés: no existeixen deures quan dóna drets.
Segon: dóna un gran poder polític a tots aquells fanàtics, líders, que tinguin un nombre
determinats de submisos, de fidels, en definitiva, que domina els seus col·lectius.
Tercer: tenim proves que demostren que el seu grau d’integració és nul, per més que
alguns individus vulguin ignorar-ho; per què serà? Seran pacifistes, indecisos,
inconscients, incompresos, gent que es troba sola? Una cosa ha de passar per aquestes
ments, que havent-hi un problema real amaguin les seves ales, seran d’àngel? O serà
per interessos? La veritat és que un està fart que li discuteixin la seva intel·ligència, un de
sol que s’ha d’informar i es donarà compte de la situació actual: sanitat, educació,
principis valors, on estan? Ens tornem bàrbars o no veiem el que passa, el que hi ha?
Senyors! Només nosaltres podem decidir la nostra moral, les nostres costums i només
tindran dret a intervenir quan la seva integració sigui total i comprovada, quan els seus
costums siguin els nostres, no nosaltres els seus. No per tot el contrari: quan manipulin
les meves arrels, no ho considero una immigració, ho considero una invasió! Podria
parlar i parlar sobre aquest tema; podria donar-vos tot tipus d’informació, que no cal i
tampoc m’escoltareu, però bé... però crec que a nivell personal, que en aquest consistori
hi haurà algú que ni tant sols m’haurà escoltat les meves paraules, ja que la seva decisió
està presa, però el que no sap és la ressonància que tindrà al seu partit en les properes
eleccions.
Alea jacta es! La sort està feta! El que decideixis és el que et trobaràs, de manera que
jutgis seràs jutjat.
Aquesta moció és més una forma de demostrar a tots els ciutadans votants, que diversos
partits no estan per la tasca de la qual presumeixen, si no tot el contrari; només els
interessa el seu ésser a nivell personal o de partit, per descomptat, volen protagonisme i
el tindran! Seran recordats per la destrucció d’una cultura, d’una democràcia. No es tracta
de fer por, diuen els experts, però si de prendre mesures preventives, perquè aquesta
extensió de salafisme constitueix en si una amenaça per tractar-se d’un moviment que
forma part de la columna vertebral de terroristes.
Perquè davant d’aquesta situació es presta a reflexionar i no ho han fet, per què serà?
Vosaltres mateixos: la pilota està a la vostra teulada; decidiu! Voteu a favor o voteu en
contra, per una de les dues coses sereu recordats. Gràcies.

SR. JORDI CASALS: S’ha explicat molt clarament el portaveu de plataforma per
Catalunya. Posats a fer referència a lectures de llibres religiosos, segurament, si
seguíssim la bíblia, el meu cunyat es podria vendre les seves filles, i jo, que m’agrada
començar a treballar els diumenges, podria sortir tot el poble a apedregar-me i
declararíem l’homosexualitat abominable. Això ho diu la bíblia que, suposo que per al
portaveu de plataforma per Catalunya si que és un llibre que forma part, en la seva
essència, de la nostra cultura.
Tothom sap que, si ens agafem en la literalitat d’aquestes lectures prendríem mal i es
poden fer aquestes lectures des del fanatisme o des de la mala intenció; no qui és el cas
de plataforma per Catalunya. El que si que està fent plataforma per Catalunya amb
aquesta proposta, és bàsicament negar el dret a vot dels ciutadans espanyols que viuen
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al Marroc –que Déu ni do els que hi viuen- en les eleccions locals i per això és un acord
bilateral, perquè els ciutadans espanyols que viuen allà podran votar a les eleccions
locals i els ciutadans marroquins que viuen aquí, podran votar a les eleccions locals
d’aquí.
El que a mi em fa... no puc dir gràcia, perquè seria una frivolitat, però si que em sorprèn,
són les dades que fan servir científicament, que són enquestes en webs, enquestes en
ràdios, a través del telèfon, que no es pregunta segons el perfil de la persona, si no que
és la persona, que truca, i tantes vegades com vol; una mica com les enquestes a “punto
pelota”, que parlen de Mourinho; suposo que no tenen una base gaire científica. Però el
que és preocupant, és l’obsessió per apuntar a un sol col·lectiu, perquè només es
demana que no se signi aquest conveni bilateral, però no es demana que es deroguin la
resta de convenis bilaterals. Què els passa a vostès amb els marroquins? Tenen una
obsessió amb aquest col·lectiu de persones que estan aquí, en què se’ls escapa –perquè
se li ha escapat quan ha parlat de la retallada en salut- que si la invasió d’immigrants en
el tema de la salut; ara parla d’això... bé, creiem que aquesta moció és inacceptable. Faig
aquí una autocrítica, perquè crec que a la comissió informativa hauríem d’haver decidit
que no es poden presentar mocions que l’únic que fan és discriminar obertament a un
col·lectiu de ciutadans de Torelló i això ho fa directament i nosaltres hi votarem en contra.
SR. MARC FONTSERÈ: Nosaltres votarem en contra.

SR. MANEL ROMANS: Abans d’argumentar el vot del nostre grup a la moció presentada
pel grup de plataforma per Catalunya, m’agradaria fer un petit comentari sobre la
presentació, que en el ple d’aquest mes ha estat massiva, de mocions relatives a temes
que creiem que, o bé no afecten directament aquest consistori, o que des de l’Ajuntament
no hi tenim cap poder de decisió. Fins ara, les mocions que s’havien presentat al ple és,
perquè ens afectaven com a país, com per exemple les sentències de diversos tribunals
que qüestionen el nostre poder de decisió en temes que només afecten els catalans, com
la moció que hem aprovat avui sobre la immersió lingüística, o per temes que afecten
directament aquest consistori, com la moció sobre les retallades de les aportacions
econòmiques a les escoles de música i les escoles bressol.
Entenem que en aquests temps en què les coses no van gaire bé per a ningú, els
governs han de prendre decisions difícils, i fins i tot traumàtiques per a alguns col·lectius,
però des de convergència i unió creiem que, excepte el cas de plataforma per Catalunya,
tots els altres grups polítics presents en aquest Ajuntament ja tenen representació a les
diferents càmeres de representants tant a nivell de Catalunya, com de l’Estat espanyol
per fer sentir la seva veu i qüestionar les mesures que adopten els diferents governs. És
per això que demanaríem als grups polítics que les mocions que es presentin al ple, facin
referència preferentment a temes municipals, que és el que ens preocupa bàsicament a
l’equip de govern.
Dit això, i fent referència a la moció que presenta la plataforma per Catalunya sobre el vot
dels immigrants marroquins, voldríem dir que entenem que hi pot haver algun municipi
que degut a la gran quantitat d’immigrants que hi resideixen, podria suposar algun
problema amb l’atorgament de vot als ciutadans immigrants; de totes maneres, creiem
que en la gran majoria no hi hauria pas d’haver gaires problemes. També s’hauria de
veure en quines condicionis s’atorga el dret a vot; creiem que s’hauria de fer una
valoració exhaustiva del grau d’arrelament de cada persona i si no es compleix, no donarli aquest dret a vot.
Tal com dèiem al principi des d’aquest argumentari, no veiem que aquest tipus de moció
hagin de passar pel ple, perquè són decisions que han de prendre els senyors que
governen des de Madrid i que aquí no ens pertoca de cap manera prendre aquest tipus
de decisió.
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També voldria un comentari a plataforma per Catalunya: nosaltres no fem electoralisme;
nosaltres fem el que creiem que és millor per als ciutadans de Torelló. És per tot això,
que nosaltres no donarem suport a aquesta moció.
VOTACIÓ:
La proposta no s’aprova, atenent al resultat que s’especifica a continuació:
Vots favorables: 3, dels regidors del grup municipal de PxC
Vots desfavorables: 13, dels regidors i regidores dels grups municipals de
CiU, del PSC-PM, de JpT-ERC i d’ICV-EUiA-E
Abstencions: 0.
2.7.4. MOCIÓ AL PLE MUNICIPAL DE TORELLÓ EN RELACIÓ AL SUPORT AL
SISTEMA DE DIPÒSIT, DEVOLUCIÓ I RETORN D’ENVASOS (SDDR) I L’ADHESIÓ A
LA XARXA RETORNA “RETORNAR PER AL FUTUR”
ACORD:
Les polítiques i normatives ambientals de la Unió Europea es basen en els principis de
precaució i prevenció, d’acord amb els criteris d’evitar el dany ambiental en origen i que el
responsable de posar en el mercat un producte que es converteix en residu se n’ha de
responsabilitzar.
El VI Programa d’Acció Ambiental de la UE planteja com a objectiu principal la dissociació
entre creixement i la producció de residus, i esmenta la prevenció com a principal
element de la política de gestió de residus.
El 17 de setembre de 2010 es constituí a Catalunya la Xarxa Retorna, que té com a
missió contribuir a què s'adoptin polítiques per a invertir les tendències insostenibles
d'augment dels residus i malbaratament dels recursos i avançar cap a una “Estratègia
catalana Residu Zero”.
Les normatives europees, estatals i catalanes en matèria de residus i residus d’envasos
van encaminades a uns objectius de reciclatge i reducció que no s’han assolit.
La “Directiva d’envasos” 12/2004/CE marcava com a objectius mínims de reciclatge dels
materials dels envasos un 55% per a l’any 2008. Es va arribar només al 48% pels
envasos de procedència municipal.
El PROGREMIC, Programa de Gestió de Residus Municipals a Catalunya, establia com a
objectiu el reciclatge del 25% dels envasos lleugers pel 2006 i al 2008 es va arribar
aproximadament al 19%.
Segons la llei estatal d’Envasos i Residus d’Envasos, “LERE 11/1997”, els sistemes de
dipòsit, devolució i retorn d’envasos (SDDR) són el sistema obligatori de gestió
d’envasos, però no s’han desenvolupat.
Els SDDR d’envasos reutilitzables han estat utilitzats tradicionalment per les empreses
envasadores abans que, a partir dels anys 60, apareguessin els envasos d’un sol ús.
La normativa estatal d’envasos estableix que el “sobrecost” de la recollida selectiva
d’envasos ha de recaure sobre els Sistemes Integrats de Gestió, però els Ens Locals
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assumeixen el “cost” total de la gestió dels envasos, el qual és superior al sufragat pels
Sistemes Integrats de Gestió.
El principi de responsabilitat ampliada del productor ha estat un dels principis prioritaris
de la política europea i ha rebut el suport de l’OCDE per la capacitat que té d’internalitzar
els costos de les empreses i de deslliurar la societat d’aquests costos.
Els SDDR han demostrat obtenir els millors resultats de recuperació dels envasos i
afavoreixen l'augment de l’envasat en envasos reutilitzables.
Aquest Ajuntament té coneixement que la Fundació per a la Prevenció de Residus i el
Consum Responsable ha presentat al Departament de Territori i Sostenibilitat, al
Departament d’Empresa i Ocupació i al Departament d’Economia i Coneixement un
esborrany de Llei Catalana de Prevenció de residus d’envasos.
L’Agència de Residus de Catalunya ha encarregat un estudi sobre la viabilitat dels SDDR
i ha mostrat el seu interès en promoure aquest model.
Per tot això, atès el dictamen favorable de la Comissió informativa d’Administració,
Economia i hisenda, règim intern i seguretat, el ple de l’Ajuntament, per majoria
simple, acorda:
1. Refermar el compromís d’aquest municipi de desenvolupar actuacions encaminades
a reduir els residus i residus d’envasos, recuperar el màxim de residus d’envasos i
sensibilitzar la població i els agents comercials i econòmics per contribuir a aquests
objectius de prevenció de la contaminació, d’evitar l’esgotament de recursos i el canvi
climàtic, tot potenciant una distribució i un consum responsables.
2. Demanar al Govern i al Parlament de Catalunya que proposin, en la redacció de la
Llei de Residus Sols Contaminats (LRSC) i en la revisió de la Llei de Envasos y
Residus de Envases (LERE) que s'apliqui el criteri de “responsabilitat ampliada del
productor” i s'adoptin propostes per reduir els residus d'envasos, fomentar la
reutilització i adoptar els SDDR com a sistema general de gestió dels residus
d'envasos. Igualment, demanar-los que elevin aquestes propostes i polítiques al
Govern de l'estat i al Ministeri de Medi Ambient. També sol·licitar revisió de la LERE
en el termini d’un any, en el sentit de les esmenes presentades a la LRSC per
Retornar.
3. Demanar com a primer pas el canvi de model de gestió dels envasos a través del
desplegament dels sistemes de dipòsit, devolució i retorn d’envasos (SDDR) com a
sistema general de gestió d’alguns envasos.
4. Proposar al Departament de Territori i Sostenibilitat i a l’Agència de Residus de
Catalunya que, fent ús de les seves competències, obrin el debat i la redacció el més
aviat possible d’una Llei Catalana de Prevenció de Residus que plantegi com a
sistema general i obligatori els SDDR, i que promogui, alhora, els envasos
reutilitzables i aquelles mesures que facin reduir els residus.
5. Promoure el debat entre el món local a la demarcació o territori: amb les associacions
municipalistes, els ens locals de gestió i supramunicipals (Consells Comarcals,
Consorcis, Mancomunitats de serveis, etc.) i les entitats socials que el promouen.
6. Refermar (en el cas que ja s’hagin pronunciat) o prendre el compromís de
l’Ajuntament de seguir duent (o dur) a terme accions per reduir les bosses de plàstic,
adherir-se al Dia Internacional Lliure de Bosses, 3 de juliol, i donar suport a les
actuacions encaminades a regular de forma efectiva la distribució de les bosses de
plàstic.
7. Adherir-se a la Xarxa catalana Retorna per tal de crear les condicions que facilitin la
demanda tant al Govern i Parlament català com al Govern estatal, de canvi de
normativa i de model de gestió d'envasos.
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8. Publicitat aquesta moció i els beneficis ambientals i econòmics dels SDDR entre el
sector comercial, la ciutadania i els mitjans de comunicació.
9. Difondre la moció pels canals de comunicació de l'ajuntament/organització
supramunicipal/entitat/empresa: pàgines web, butlletins electrònics, revistes, etc.
10. Incorporar mesures que afavoreixin la prevenció de residus, tant des del punt de vista
de la nostra activitat com per l’efecte demostratiu que pot tenir cap a la societat. En la
gestió interna i en l’organització d’actes en particular, prioritzar l’ús d’envasos i
vaixella reutilitzables.
11. Traslladar aquesta moció al Departament de Territori i Sostenibilitat, a l’Agència de
Residus de Catalunya, Departament d'Empresa i Ocupació, al Departament
d'Economia i Coneixement, a l’Agència Catalana de Consum, a l’EMSHTR, a la
Diputació de Tarragona, a la Federació de Municipis de Catalunya i a l’Associació
Catalana de Municipis i Comarques.
12. Comunicar l'adhesió a la secretaria de la Xarxa Retorna, trametent còpia signada per
correu electrònic o bé per correu postal a les següents adreces respectives:
info@residusiconsum.org; Fundació Prevenció de Residus, Apartat de correus 218,
08750 Molins de Rei.
INTERVENCIONS:
SR. DAVID OLIVARES: Aquesta moció la vàrem presentar després de tenir contacte
amb aquestes dues entitats, però, sincerament, veient la Sra. Roser Mas, que ja votarà
en contra, crec que no tinc ganes d’estar debatent, no val la pena... una persona que està
adherida, de veritat, no val la pena.
SRA. ROSER MAS: Per al·lusions: em ratifico en el mateix que hem dit abans: mentre no
hi hagi els valors d’igualtat, llibertat, fraternitat i no s’assumeixi la declaració dels drets
humans, iniciativa Els verds, no tindrà gaire res a parlar amb vostès.
SR. JORDI CASALS: Si no es planteja la moció, nosaltres ja directament no donarem
suport a la moció i tampoc exposarem els motius.
SR. MARC FONTSERÈ: Nosaltres si que volem donar els motius: A Torelló s’ha treballat
sempre a primera línia per afavorir el reciclatge i la reducció de residus urbans; exemples
d’això ni ha diversos i variats: vàrem ser dels primers municipis a disposar de la recollida
orgànica; invertim, més que ningú, per tenir contenidors de deixalles més que dignes,
moderns, integrats al municipi i que segurament copiaran altres municipis catalans; estem
per sobre de la mitjana catalana, pel que fa a les ràtios de reciclatge,... de totes maneres,
cal dir que tots aquests exemples que he esmentat, són exemples que millores el
reciclatge, no pas el redueixen, no van pas cap a reduir el rebuig; per això creiem que
seria important que Torelló faci un pas més i, a més, tractant-se d’una acció d’aquest
tipus de reducció de residus i, per tant, s’adherís a aquesta xarxa catalana “retorna” que
hi ha força municipis adherits, i municipis que els funciona molt bé, o si més no, que la
regidoria de medi ambient pogués estudiar la possibilitat d’adherir-s’hi. Per aquesta raó,
hi donarem suport.

SR. MANEL ROMANS: Referent a la moció que ha presentat plataforma per Catalunya
sobre l’adhesió a la fundació per a la prevenció de residus i el consum responsable i el
sistema de dipòsit i devolució de residus, voldria fer les següents consideracions:
actualment ja hi ha sistemes de recollida selectiva, per llei; el sistema de devolució i
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retorn: aquest sistema fa que quan compres un producte amb aquest tipus d’envàs, quan
l’has fet servir, el retornes i et retornen els diners; aquest sistema et permet aconseguir
un material reciclat d’alta qualitat, que algunes vegades podria ser apte per tornar-lo a fer
servir, però per aplicar aquest sistema hi veiem dos inconvenients greus: s’ha d’anar a
buscar els envasos en cada de venda; per tant, ambientalment, el que es guanya per una
banda, es perd per una altra amb el consum de combustible dels vehicles que han de fer
la recollida. És molt difícil, també, fer-ho per a tots les classes d’envasos, ja que això
suposaria un emmagatzematge diferent per a cadascun, amb els costos afegits que això
suposaria.
Actualment només funciona en algun cas en què el tipus d’envàs són d’un alt valor, com
poden ser les bombones de butà.
El segon sistema és el punt verd, que és el que fan servir la majoria d’empreses: els
fabricants que posen un producte al mercat, paguen una quantitat per posar el logo del
punt verd al seu envàs, un ens –ecoembes- recapta aquestes quantitats a tot l’Estat i
llavors, per mitjà d’un sistema de pagament, retorna als ajuntaments una quantitat de
diners, per pagar-los el sobrecost de la recollida selectiva. Té l’avantatge que és més
senzill i que coincideix amb els actuals sistemes de recollida selectiva que tenim a la
comarca.
Segons la llei, els fabricants han d’optar per un o per altre; per defecte, el SDR, però
majoritàriament opten per l’opció del punt verd. Creiem que el sistema SDR, només té
sentit actualment, com he dit abans, en envasos d’alt valor i que des d’un punt de vista
ecològic, potser és millor, però des del punt de vista pràctic i econòmic, no. La comarca
d’Osona i, per tant, també Torelló, ha tingut diversos reconeixements en el sistema de
recollida i a la feina ben feta dels seus ciutadans. Fruit d’això, aquest mateix mes de
setembre, s’ha informat des del mateix consell comarcal als ajuntaments, d’una rebaixa
d’un 7% aproximadament, sobre el tractament de la fracció orgànica, degut a la petita
quantitat d’impropis que conté.
Emplaço els senyors de plataforma per Catalunya a fer una visita a la planta de triatge
que el consell comarcal té al polígon d’activitats econòmiques de Vic, per tal que puguin
veure in situ tot el sistema que es fa servir a la nostra comarca per al triatge dels
envasos, metalls, i papers i cartrons, i veuran que, tot i no ser un sistema perfecte, s’hi
recupera aproximadament un 80% dels residus que hi entren.
És per tot això que hem exposat, que no creiem que s’hagi de canviar el sistema que
actualment es fa servir des de l’Ajuntament, tant per criteris d’eficiència, com econòmics;
per tant, des del grup de convergència i unió, ens abstindrem en aquesta moció.
SR. MARC FONTSERÈ: Em sembla que no es tracta de canviar, si no complementar; ja
he dit que una cosa és reciclar i l’altra, és reduir.

VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per majoria simple, atenent al resultat que s’especifica a
continuació:
Vots favorables: 7, dels regidors i regidores dels grups municipals del PSCPM i PxC.
Vots desfavorables: 4, dels regidors i regidores dels grups municipals de
JpT-ERC i d’ICV-EUiA-E
Abstencions: 5, dels regidors i regidores del grup municipal de CiU.
2.7.5. DICTAMEN SOBRE ELS JOVES PESCALLUNES

43

PROPOSTA D’ACORD:
Voldríem impulsar un cap de setmana dedicat plenament a la joventut del nostre poble.
Pensem que és interessant, que el nostre jovent, vegi diferents maneres de poder
passar-s'ho bé, així també fomentar tallers i esports que en el dia a dia estan poc
valorades per la joventut.
També creiem que no és bon moment, per malgastar diners, però d'altra banda també
creiem que seria molt interessant pels nostres joves que l'ajuntament del seu poble el
té molt present en els dotze mesos de l'any.
Tenim pensades una sèrie d'activitats, que es realitzarien en un cap de setmana, que
de ser aprovada aquesta proposta es podria modificar ampliant o reduint activitats si
calgués.
Us anomenem les activitats que tenim pensades:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Començaríem i acabaríem el cap de setmana amb una cercavila pels carrers
del poble amb una batucada.
Campionat de voleibol (2dies).
Campionat de futbol sala (2dies).
Campionat de futbol set (2dies).
Mini olimpíades (ens posaríem en contacte amb club atlètic Torelló).
Campionat de balls (hip hop, new style, break dance...) posant-nos en contacte
amb tots els centres esportius de Torelló.
Campionat de djs. (a càrrec de l'empresa de so)
Campionat de skate. (hem contactat amb Ona Surf).
Concerts de música alternativa a càrrec de grups del poble i voltants, per
intentar donar-los a conèixer.
Una festa el dissabte a la nit a la carpa, amb el dj guanyador del campionat i
amb djs convidats a la festa.
Activitats extres: ens hem posat en contacte amb Anigami on aquí adjuntem
uns pressupostos d'algunes activitats que són negociables.
També ens hem posat en contacte amb una empresa de so, per amainar la
festa, també adjuntem pressupost negociable.
Per als tallers, que podrien ser de pintura, escultura, circ, fotografia, música,
teatre, escriptura, il.lustració, disseny gràfic, restauració de béns, vídeo.... Ens
hem posat en contacte amb una empresa que consta amb els diferents
monitors per les activitats corresponents anomenada CREA.
Una altra empresa amb la que hem contactat ha estat amb la Fàbrica dels
Somnis, una empresa que promociona el circ (trapezi, monocicle, diàbolos,
pals xinesos, masses, pilotes de malabars i corda fluixa).

Tornem a repetir, que això és el que nosaltres hem pensat, que tot és modificable, es
pot ampliar, es pot reduir, el que calgués, per poder dur a terme aquest cap de
setmana que dedicaríem al nostre jovent.
Adjuntem en aquesta proposta, els diferents pressupostos de les empreses amb les
que nosaltres hem contactat.

INTERVENCIONS:

44

SR. JOAN MANEL CASTILLO: Aquesta proposta està pensada i adreçada no només
a joves, si no que va de petits a grans, pensada, perquè tots plegats passin un cap de
setmana, ple d’activitats, on hi ha entitats i empreses dedicades a dur a terme
aquestes activitats, hem exposat detalladament totes les coses que es poden fer, però
això no vol dir que s’hagin de fer totes. Estem disposats, també, a reunir-nos i si veiem
que no hi ha suficient pressupost per a fer-ho, reduir activitats. Ara, també diguem que
es podrien buscar col·laboradors, tant per part de centres de gimnàs, entitats de
jovent, botiguers, ... del mateix poble; la qüestió està en poder fer aquest cap de
setmana. Sabem que són moments molt difícils amb això de la crisi; per això hem
deixat molt clar a la proposta, que nosaltres ho hem fet d’aquesta manera, però es pot
modificar tot el que calgui per a reduir despeses. D’aquesta manera també estem
ajudant en què el jovent no pensi solament en la crisi tan forta que estem passat,
volem que per uns dies, pensin i actuïn en grup, sàpiguen treballar en grup i gaudeixin
tan com puguin, ja que l’època de joventut passa molt ràpid i després no pots fer
marxa enrere.
Per això, nosaltres, des de plataforma per Catalunya, estem disposats a treballar en
grup, si fa falta. El que no acceptarem és un no sense, com a mínim, intentar treballar,
perquè ells, perquè al cap i a la fi, els joves d’avui en dia, tots els temes polítics que
cada vegada els interessa menys i tot el que puguem parlar en aquesta sessió, només
es quedaran amb la mínima part i per aquesta raó creiem que cada vegada que fos
possible, hi fossin presents, ja que ells són el futur d’un poble. Ja hem recalcat que
aquí plataforma per Catalunya no està en aquest Ajuntament solament per molestar, si
no que hi ha una part de la població que ha dipositat la seva confiança en nosaltres i
per això estem aquí. Hem de començar a entendre tots, que plataforma per Catalunya
no és un partit xenòfob, com alguns intenten inculcar a la gent, si no que només volem
el millor per al nostre poble.
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SR. JORDI CASALS: Primer de tot, tenim un dubte sobre què aprovem en aquest
punt, perquè no hi ha cap punt en què quedi clar quin és el punt per aprovar, o sigui
que demanaríem una mica de rigor a l’hora de presentar les propostes, perquè ben bé
no sabem si aprovem tota aquesta proposta, o no.
Com que entenem que si, perquè heu fet la llista, jo crec que aquí, plataforma per
Catalunya, sigui xenòfoba o no, el que demostra és que no coneix el poble. Totes
aquestes activitats, n’hi ha moltes que ja es fan; a més, es fan, perquè ha sortit també
a iniciativa de la societat, és a dir, dels mateixos joves i aquest és un valor que tenim a
Torelló i que seria important conèixer aquesta energia que surt pròpiament de la base
de la societat. Ara bé, al marge d’aquestes propostes, que moltes ja es fan, voler
concentrar-les en un cap de setmana no sé quina finalitat tindria, perquè podríem fer
un cap de setmana per als joves, però després a la resta de l’any, què faríem amb les
activitats que ja es fan, d’aquestes, i que es fan en altres dates, no sé si les aboliríem o
no les aboliríem.
Una reflexió, també, en quant als joves: ser jove és dels 16 als 30 anys. Ser jove no és
només que la joventut passa i que t’has de comportar com a jove –que no sé com és
comportar-se com a jove- però és que els joves també tenen altres necessitats i potser
aquesta visió més lúdica és el que també fa que molts joves –recordem, de 16 a 30
anys- també s’allunyin de la política, perquè hi ha grups que no treballen per donar
solucions a aquests problemes, com pot ser el del treball, com pot ser el de l’accés a la
cultura, com pot ser el de la prevenció de la salut, com pot ser el de l’habitatge. Està
molt bé la part d’oci, però em sembla que a Torelló hi ha prou dinamisme, perquè surti
des de la base i no perquè ara ens traiem una llista de coses que ja es fan, sobretot,
amb la manca de respecte cap a les persones que impulsen aquestes diferents
iniciatives.
Nosaltres sabem que s’ha de fer un nou pla de joventut, en què els grups poden fer les
seves aportacions i esperem que després tots els grups, inclòs el de plataforma per

Catalunya, també pugui fer les seves aportacions al pla local de joventut, que és el que
marca les polítiques de joventut, no només en quant a oci, si no també en temes
d’habitatge, de treball, de salut, que també són les preocupacions dels joves.
SR. MARC FONTSERÈ: Jo em referiria també a què el marc per tractar aquesta
proposta en concret de plataforma dels joves pescallunes, és el marc del pla local de
joventut que s’ha de redactar, no sé molt bé a partir de quan, però que s’ha de fer en
breu, perquè ja s’està esgotant el que tenim aprovat, si no està esgotat ja.
Fer coses per a joves és necessari; se’n fan moltes a Torelló; és un poble viu, un poble
dinàmic, en què les coses surten des de la base, però crec que hem de treballar tots
en el seu moment i el ple no és el lloc on aprovar aquesta moció.

SRA. NÚRIA GÜELL: Corroborar una mica des de l’equip de govern, el que han dit en
Jordi i en Marc: nosaltres ens hem estat repassant aquesta proposta que ens vàreu fer
i evidentment, gairebé tot, em sembla que només hi ha el campionat de DJ’s que no es
faci ja actualment a Torelló. Llavors, evidentment, fer totes aquestes activitats en un
cap de setmana, infraestructura no en parleu en cap moment, hi ha d’haver moltíssima
infraestructura per fer un cap de setmana amb tanta varietat, amb un ventall d’activitats
com proposeu, coses tan bàsiques com vàters, com un servei d’ambulància, no ho heu
contemplat en lloc. Els pressupostos que ens presenteu hi falten més de la meitat de
les activitats. També ens ha sabut greu que els pressupostos que ens presenteu, crec
que no hi ha cap empresa de Torelló, sempre heu anat a fora a buscar-ho, quan moltes
coses de les que ens heu incorporat al pressupost a Torelló es pot fer perfectament i si
no, tenen la manera de cuidar-se’n ells. També proposeu un seguit d’activitats
artístiques, que des de l’escola d’arts plàstiques justament aquesta setmana passada
varen presentar el programa i amb tots els tallers que vosaltres proposeu. El Festus
també penso que és un cap de setmana en què hi ha molta activitat per a jovent: hi ha
circ, hi tenim música, el grup Eclèctic està a punt de signar un conveni de concerts una
mica diferents del que estem acostumats,... penso que no l’heu endevinat gaire
proposant-nos això, perquè ja dic: a Torelló, pràcticament ja es fa tot i un cap de
setmana és impossible fer-ho, per infraestructura i, a més, en detriment –tal com deia
en Jordi- de totes les entitats que estan treballant per fer activitats al poble al llarg de
l’any; no veig possible que es faci en un cap de setmana, perquè ens quedaríem tot
l’any sense fer res més.
Per tot això, l’equip de govern hi votarem en contra.

VOTACIÓ:
La proposta no s’aprova, atenent al resultat que s’especifica a continuació:
Vots favorables: 3, dels regidors del grup municipal de PxC
Vots desfavorables: 13, dels regidors i regidores dels grups municipals de
CiU, del PSC-PM, de JpT-ERC i d’ICV-EUiA-E
Abstencions: 0.
3. CONTROL DE L’ACCIÓ DE GOVERN:
3.1 DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA
Es dóna compte dels Decrets de l’Alcaldia dictats des de l’ultima sessió plenària
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EXP.
493-2011
466-2011
2008/12
2005/107
2011/80
2007/143
2010/207
2005/217
2005/217
2001/224
2002/102
2003/154
2008/228
2004/9
2007/10
2008/174
2004/163
2000/44
1999/37
Contracte
488-2011
490-2011
476-2011
56/08-III
2009/75
2011/023
37/11
37.1/11
38/11
38.1/11
38.2/11
49/11
50/11
51/11
52/11
AOP,jp

183/2011 RH

DATA
DESCRIPCIÓ
DEPARTAMENT
14/09/2011 Llicència d’obra menor
Urbanisme
14/09/2011 Requeriment
documentacio-gorg Urbanisme
negre, 10
13/09/2011 AJUT ECONÒMIC
Benestar Social
13/09/2011 AJUT ECONÒMIC
Benestar Social
13/09/2011 AJUT ECONÒMIC
Benestar Social
13/09/2011 AJUT ECONÒMIC
Benestar Social
13/09/2011 AJUT ECONÒMIC
Benestar Social
13/09/2011 AJUT ECONÒMIC
Benestar Social
13/09/2011 AJUT ECONÒMIC
Benestar Social
13/09/2011 AJUT ECONÒMIC
Benestar Social
13/09/2011 AJUT ECONÒMIC
Benestar Social
13/09/2011 AJUT ECONÒMIC
Benestar Social
13/09/2011 AJUT ECONÒMIC
Benestar Social
13/09/2011 AJUT ECONÒMIC
Benestar Social
13/09/2011 AJUT ECONÒMIC
Benestar Social
13/09/2011 AJUT ECONÒMIC
Benestar Social
13/09/2011 AJUT ECONÒMIC
Benestar Social
13/09/2011 AJUT ECONÒMIC
Benestar Social
13/09/2011 AJUT ECONÒMIC
Benestar Social
13/09/2011 Aprovar
esborrany
contracte Secretaria
arrendament naus ind.per el Carnaval
13/09/2011 LLICENCIA
D'OBRA
MENOR- Urbanisme
BESORA, 320B
13/09/2011 LLICENCIA
D'OBRA
MENOR- Urbanisme
COLLSACABRA, 39
12/09/2011 DESESTIMAR DEVOLUCIÓ FIANÇA- Urbanisme
CABRERA, 33
12/09/2011 Canvi Titularitat
Activitats
12/09/2011 TARGETA D'APARCAMENT MR
Benestar Social
12/09/2011 Decret adjudicació contracte obres Secretaria
millora i reforma clavegueram carrers
12/09/2011 Proposta sanció
Policia Local
12/09/2011 Acord incoació
Policia Local
12/09/2011 Proposta sanció
Policia Local
12/09/2011 Acord incoació
Policia Local
12/09/2011 Proposta incoació
Policia Local
12/09/2011 Denegar
Policia Local
12/09/2011 Anul·lar
Policia Local
12/09/2011 Denegar
Policia Local
12/09/2011 Denegar
Policia Local
12/09/2011 Aprovació inicial Projecte execució de Assessorament
nova xemeneia exterior de fums de les
piscinescobertes municipals
12/09/2011 Nòmina. Reconeixement de serveis RRHH
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EXP.

DATA

DESCRIPCIÓ
DEPARTAMENT
previs
489-2011
09/09/2011 LLICENCIA D'OBRA MENOR-RDA Urbanisme
DEL PUIG, 23
486-2011
09/09/2011 Llicència d'obra menor-sant roc, 10-01 Urbanisme
478/11
09/09/2011 VP Taules i cadires
Activitats
2006/129
09/09/2011 TRANSPORT ADAPTAT
Benestar Social
F/2011/338
08/09/2011 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS Intervenció
F/2011/338
F/2011/337
08/09/2011 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS Intervenció
F/2011/337
479/11
08/09/2011 VP punt D’informació
Activitats
F/2011/335
08/09/2011 RECONEIXEMENT D 'OBLIGACIONS Intervenció
F/2011/335
F/2011/348
08/09/2011 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS Intervenció
F/2011/348
F/2011/353
08/09/2011 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS Intervenció
F/2011353
480/11
08/09/2011 VP Taules i Cadires
Activitats
470-2011
08/09/2011 LLICENCIA D'OBRA MENOR-AUSIAS Urbanisme
MARCH, 26
487-2011
08/09/2011 LLICENCIA D'OBRA MENOR-SANT Urbanisme
JORDI, 1
481/11
08/09/2011 VP taules i cadires 2011
Activitats
2350-CXW
08/09/2011 Requerir titular per retirar vehicle Policia Local
dipòsit
2011/26
08/09/2011 Decret incoació contracte obres Secretaria
instal·lació xarxes protecció camp de
futbol
2008/142
08/09/2011 TARGETA D'APARCAMENT MR
Benestar Social
Cementiri
07/09/2011 Canvi titularitat nínxol núm. 245 2a. Est Secretaria
F/2011/357
07/09/2011 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS Intervenció
F/2011/357
F/2011/343
07/09/2011 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS Intervenció
F/2011/343
2011/021 - SECRE - 07/09/2011 INCOACIÓ D'EXPEDIENT D'OBRA Secretaria
CMENOR000
MENOR - QUADRE ELÈCTRIC
PLAÇA NOVA
2011/025 - SECRE - 07/09/2011 INCOACIÓ D'EXPEDIENT D'OBRA Secretaria
CMENOR000
MENOR
ENLLUMENAT
DE
DIVERSOS CARRERS
2011/ocupació
via 07/09/2011 Ocupació via pública - Taller escola Cultura
pública
arts plàstiques
ART / RI / 045/11
07/09/2011 RESPONSABILITAT PATRIMONIAL Règim Intern
54/06-III
07/09/2011 Canvi titularitat
Activitats
Execució d'obres
06/09/2011 Acceptar parcialment recurs reposició Secretaria
continuar obres C. Nou 85
2005/107
06/09/2011 AJUT ECONÒMIC
Benestar Social
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EXP.
2009/332
2005/148
2009/346
2007/15
2009/15
2001/69
2006/165
2009/130
2010/282
2011/62
2088/199
F/2011/345
P/2011/184
P/2011/185
F/2011/341
796
ART / RI / 044/11
184/2011 RH
Arxiu mpal.
Cementiri
F/2011/305
F/2011/319
F/2011/332
2011/22-SECRE
CMENOR000
2004/237
F/2011/327
F/2011/342
F/2011/331
F/2011/336
A/2011/28

DATA
DESCRIPCIÓ
DEPARTAMENT
06/09/2011 AJUT ECONÒMIC
Benestar Social
06/09/2011 AJUT ECONÒMIC
Benestar Social
06/09/2011 AJUT ECONÒMIC
Benestar Social
06/09/2011 AJUT ECONÒMIC
Benestar Social
06/09/2011 AJUT ECONÒMIC
Benestar Social
06/09/2011 AJUT ECONÒMIC
Benestar Social
06/09/2011 AJUT ECONÒMIC
Benestar Social
06/09/2011 AJUT ECONÒMIC
Benestar Social
06/09/2011 AJUT ECONÒMIC
Benestar Social
06/09/2011 AJUT ECONÒMIC
Benestar Social
06/09/2011 AJUT ECONÒMIC
Benestar Social
06/09/2011 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS Intervenció
F/2011/345
06/09/2011 ORDRES DE PAGAMENT P/2011/184 Intervenció
06/09/2011 ORDRES DE PAGAMENT P/2011/185 Intervenció
05/09/2011 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS Intervenció
F/2011/341
05/09/2011 CENS D'ANIMALS DE COMPANYIA Benestar Social
05/09/2011 INDEMNITZACIÓ PER DANYS AL Règim Intern
MOBILIARI URBÀ
02/09/2011 Nòmina. Reconeixement de serveis RRHH
previs (triennis)
02/09/2011 Desestimar recurs de reposició s/. Secretaria
Donació arxiu mpal.
02/09/2011 Canvi titularitat nínxol núm.705 1a. Secretaria
Oest
02/09/2011 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS Intervenció
F/2011/305
02/09/2011 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS Intervenció
F/2011/319
02/09/2011 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS Intervenció
F/2011/332
- 01/09/2011 ADJUDICACIÓ DE LES OBRES DE Secretaria
REFORMA DEL CLAVEGUERAM EN
UN TRAM DE LA RONDA DEL PUIG
01/09/2011 AJUT ECONÒMIC
Benestar Social
01/09/2011 RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ Intervenció
D'OBLIGACIONS F/2011/327
01/09/2011 RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ Intervenció
D'OBLIGACIONS F/2011/342
01/09/2011 RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ Intervenció
D'OBLIGACIONS F/2011/331
01/09/2011 RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ Intervenció
D'OBLIGACIONS F/2011/336
01/09/2011 BAIXA
RECONEIXEMENT
I Intervenció
LIQUIDACIÓ
D'OBLIGACIONS
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EXP.
2011/111
447/2011
2011/154
2011/20-SECRE
CMENOR000
F/2011/334
F/2011/346
Plaça nova
F/2011/300
F/2011/314
F/2011/339
473-2011
2006/115
2011/65
2009/345
2008/46
2010/192
2004/124
2004/124
2010/264
2009/77
2006/102
2011/65
2004/187
2007/181
1996/111
2007/29
2005/77
110029305
P110416316
P100255484
0100278480
110030868
P110350897
110031168
2011/154

DATA

DESCRIPCIÓ
DEPARTAMENT
A/2011/28
01/09/2011 TRANSPORT ADAPTAT
Benestar Social
01/09/2011 Llicència 1a ocupació C/Cabrera, 15
Urbanisme
01/09/2011 TRANSPORT ADAPTAT
Benestar Social
- 01/09/2011 ADJUDICACIÓ DE LES OBRES DE Secretaria
REFORMA DE LES GRADES DEL
CAMP DE FUTBOL
01/09/2011 RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ Intervenció
D'OBLIGACIONS F/2011/334
01/09/2011 RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ Intervenció
D'OBLIGACIONS F/2011/346
01/09/2011 Desestimar petició d'advocat de FF Assessorament
Bofill
31/08/2011 RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ Intervenció
D'OBLIGACIONS F/2011/300
31/08/2011 RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ Intervenció
D'OBLIGACIONS F/2011/314
31/08/2011 RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ Intervenció
D'OBLIGACIONS F/2011/339
31/08/2011 LLICENCIA D'OBRES MENOR-AV. Urbanisme
MONTSERRAT
31/08/2011 AJUTS ECONÒMICS
Benestar Social
31/08/2011 AJUTS ECONÒMICS
Benestar Social
31/08/2011 AJUTS ECONÒMICS
Benestar Social
31/08/2011 AJUTS ECONÒMICS
Benestar Social
31/08/2011 AJUTS ECONÒMICS
Benestar Social
31/08/2011 AJUTS ECONÒMICS
Benestar Social
31/08/2011 AJUTS ECONÒMICS
Benestar Social
31/08/2011 AJUTS ECONÒMICS
Benestar Social
31/08/2011 AJUTS ECONÒMICS
Benestar Social
31/08/2011 AJUTS ECONÒMICS
Benestar Social
31/08/2011 AJUTS ECONÒMICS
Benestar Social
31/08/2011 AJUTS ECONÒMICS
Benestar Social
31/08/2011 AJUTS ECONÒMICS
Benestar Social
31/08/2011 AJUTS ECONÒMICS
Benestar Social
31/08/2011 AJUTS ECONÒMICS
Benestar Social
31/08/2011 AJUTS ECONÒMICS
Benestar Social
30/08/2011 Anul·lar
Policia Local
30/08/2011 Anul·lar
Policia Local
30/08/2011 Denegar
Policia Local
30/08/2011 Continuar tràmits
Policia Local
30/08/2011 Denegar
Policia Local
30/08/2011 Denegar
Policia Local
30/08/2011 Denegar
Policia Local
30/08/2011 TARGETA
D'APARCAMENT
MR Benestar Social
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EXP.
2004/228
2004/49
169/2011-RH
36/11
36.1/11
36.2/11
110030818
2011/2624
2003/72
1997/80
Ordres d'execució
F/2011/330
F/2011/326
F/2011/311
F/2011/328
F/2011/313
F/2011/325
F/2011/310
A/2011/30

A/2011/27

A/2011/29

Ordre execució

Ordre execució

P/2011/179
P/2011/180

DATA

DESCRIPCIÓ
DEPARTAMENT
PROVISIONAL
30/08/2011 TARGETA
D'APARCAMENT
MR Benestar Social
PROVISIONAL-RENOV
30/08/2011 NETEJA A LA LLAR
Benestar Social
30/08/2011 Adscripció
provisional
tresorera RRHH
municipal
30/08/2011 Proposta sanció
Policia Local
30/08/2011 Acord incoació
Policia Local
30/08/2011 Proposta incoació
Policia Local
30/08/2011 Denegar
Policia Local
30/08/2011 Denegar informació sobre Petra Ruiz Policia Local
Fernández
30/08/2011 NETEJA DE XOC A LA LLAR
Benestar Social
30/08/2011 NETEJA DE XOC A LA LLAR
Benestar Social
30/08/2011 Ordenar treballs de neteja finca Secretaria
C.J.Balmes, 18
30/08/2011 RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ Intervenció
D'OBLIGACIONS F/2011/330
30/08/2011 RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ Intervenció
D'OBLIGACIONS F/2011/326
30/08/2011 RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ Intervenció
D'OBLIGACIONS F/2011/311
30/08/2011 RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ Intervenció
D'OBLIGACIONS F/2011/328
30/08/2011 RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ Intervenció
D'OBLIGACIONS F/2011/313
30/08/2011 RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ Intervenció
D'OBLIGACIONS F/2011/325
30/08/2011 RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ Intervenció
D'OBLIGACIONS F/2011/310
30/08/2011 BAIXA
RECONEIXEMENT
I Intervenció
LIQUIDACIÓ
D'OBLIGACIONS
A/2011/30
30/08/2011 BAIXA
RECONEIXEMENT
I Intervenció
LIQUIDACIÓ
D'OBLIGACIONS
A/2011/27
30/08/2011 BAIXA
RECONEIXEMENT
I Intervenció
LIQUIDACIÓ
D'OBLIGACIONS
A/2011/29
30/08/2011 Imposar multa coercitiva a l'empres Secretaria
Jos-Mar 74,SL. Per no efectuar treballs
de neteja al solar C. Puigsacalm,25
30/08/2011 Imposar multa coercitiva a Joan Godoy Secretaria
per no realitzar treballs de conservació
edifici C.Nou174
30/08/2011 ORDRES DE PAGAMENT P/2011/179 Intervenció
30/08/2011 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS Intervenció
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EXP.

DATA

DESCRIPCIÓ
DEPARTAMENT
P/2011/180
Cementiri
29/08/2011 Canvi titularitat nínxol núm. 275 2a. Secretaria
Oest
Ordre execució
26/08/2011 Arxivar ordre execució obres C. Jaume Secretaria
Balmes,8
CENTRE D'ACCIÓ 26/08/2011 APROVAR LA CERTIFICACIÓ NÚM. Intervenció
SOCIAL
LA
12 OBRA "PROJECTE BÀSIC I
CARRERA
EXECUTIU DEL CENTRE D'ACCIÓ
SOCIAL
I
COMUNITARI
LA
CARRERA"
2009/246
26/08/2011 TARGETA
D'APARCAMENT Benestar Social
PROVISIONAL MR
F/2011/279
26/08/2011 RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ Intervenció
D'OBLIGACIONS F/2011/279
F/2011/295
26/08/2011 RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ Intervenció
D'OBLIGACIONS F/2011/295
F/2011/321
26/08/2011 RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ Intervenció
D'OBLIGACIONS F/2011/321
F/2011/323
26/08/2011 RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ Intervenció
D'OBLIGACIONS F/2011/323
F/2011/322
26/08/2011 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS Intervenció
F/2011/322
F/2011/324
26/08/2011 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS Intervenció
F/2011/324
A/2011/30
26/08/2011 BAIXA
RECONEIXEMENT Intervenció
D'OBLIGACIONS A/2011/30
A/2011/26
26/08/2011 BAIXA
RECONEIXEMENT Intervenció
D'OBLIGACIONS A/2011/26
F/2011/264
26/08/2011 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS Intervenció
F/2011/264
A/2011/25
25/08/2011 BAIXA
RECONEIXEMENT
I Intervenció
LIQUIDACIÓ
D'OBLIGACIONS
A/2011/25
ART / RI / 043/11
25/08/2011 DANYS AL MOBILIARI URBÀ
Règim Intern
JML
25/08/2011 Desestimar sol·licitud Exposició foyer Cultura
teatre
ART / ALC / 041/11 25/08/2011 DELEGACIÓ PER LA CELEBRACIÓ Alcaldia
D'UN CASAMENT CIVIL
181/2011 RH
25/08/2011 Nòmina. Regularització diferències RRHH
salarials
192/2011 RH
25/08/2011 Nòmina. Deducció de retribucions per RRHH
absència no justificada
197/2011 RH
25/08/2011 Nòmina. Deducció de retribucions per RRHH
absència no justificada
196/2011 RH
25/08/2011 Nòmina. Deducció de retribucions per RRHH
absència no justificada
195/2011 RH
25/08/2011 Nòmina. Deducció de retribucions per RRHH
absència no justificada
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EXP.
194/2011 RH
193/2011 RH
Cementiri
11-08-24 Barba
F/2011/291
2007/207
ART / ALC / 034/11
ART / RI / 042/11
F/2011/320
F/2011/275
F/2011/306
F/2011/318
ART / ALC / 004/11
2011/406
Ordre execució
Ordre execució
P/2011/176
P/2011/174
P/2011/173
F/2011/272
F/2011/288
F/2011/303
F/2011/317
F/2011/271
F/2011/287
F/2011/302
F/2011/316

DATA
DESCRIPCIÓ
DEPARTAMENT
25/08/2011 Nòmina. Deducció de retribucions per RRHH
absència no justificada
25/08/2011 Nòmina. Deducció de retribucions per RRHH
absència no justificada
25/08/2011 Concedir canvi titularitat nínxol núm. 61 Secretaria
1a. Est
24/08/2011 Decret incoar baixa d'ofici Srs. Barba Secretaria
24/08/2011 RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ Intervenció
D'OBLIGACIONS F/2011/291
24/08/2011 NETEJA DE XOC A LA LLAR
Benestar Social
24/08/2011 DELEGACIÓ PER A LA CELEBRACIÓ Alcaldia
D'UN CASAMENT CIVIL
24/08/2011 RESPONSABILITAT PATRIMONIAL Règim Intern
24/08/2011 RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ Intervenció
D'OBLIGACIONS F/2011/320
24/08/2011 RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ Intervenció
D'OBLIGACIONS F/2011/275
24/08/2011 RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ Intervenció
D'OBLIGACIONS F/2011/306
24/08/2011 RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ Intervenció
D'OBLIGACIONS F/2011/318
24/08/2011 DELEGACIÓ PER A LA CELEBRACIÓ Alcaldia
D'UN CASAMENT CIVIL
24/08/2011 Declarar caducitat llicència d’obres Urbanisme
exp. 673/2006
23/08/2011 Ordre execució terrenys de la Secretaria
Urbanització Can Julià
23/08/2011 Ordre execució terrenys La Carrera
Secretaria
23/08/2011 RELACIÓ COMPTABLE P/2011/176 Intervenció
23/08/2011 RELACIÓ COMPTABLE P/2011/174 Intervenció
23/08/2011 RELACIÓ COMPTABLE P/2011/173 Intervenció
23/08/2011 RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ Intervenció
D'OBLIGACIONS F/2011/272
23/08/2011 RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ Intervenció
D'OBLIGACIONS F/2011/288
23/08/2011 RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ Intervenció
D'OBLIGACIONS F/2011/303
23/08/2011 RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ Intervenció
D'OBLIGACIONS F/2011/317
23/08/2011 RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ Intervenció
D'OBLIGACIONS F/2011/271
23/08/2011 RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ Intervenció
D'OBLIGACIONS F/2011/287
23/08/2011 RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ Intervenció
D'OBLIGACIONS F/2011/302
23/08/2011 RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ Intervenció
D'OBLIGACIONS F/2011/316
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EXP.
F/2011/309
2010/233
F/2011/293
F/2011/308
AD-61/2011
AD-62/2011
AD-63/2011
AD-64/2011
AD-48/2010.1

185/2011 RH
1/2011 RH
2/2011 RH
3/2011 RH
2011/111
2003/59
166/2011 RH
465-2011

186/2011 RH
452-2011
458-2011
462-2011
32-2011
449-2011
468-2011
2004/105

DATA
DESCRIPCIÓ
DEPARTAMENT
23/08/2011 RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ Intervenció
D'OBLIGACIONS F/2011/309
23/08/2011 RENOVACIÓ
TARGETA Benestar Social
D'APARCAMENT PROVISIONAL MR
22/08/2011 RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ Intervenció
D'OBLIGACIONS F/2011/293
22/08/2011 RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ Intervenció
D'OBLIGACIONS F/2011/308
22/08/2011 AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE Intervenció
DESPESES AD-61/2011
22/08/2011 AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE Intervenció
DESPESES AD-62/2011
22/08/2011 AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE Intervenció
DESPESES AD-63/2011
22/08/2011 RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ DE Intervenció
DESPESES AD-64/2011
22/08/2011 BAIXA
D'AUTORITZACIÓ
I Intervenció
DISPOSICIÓ DE DESPESES AD48/2010.1
22/08/2011 Nòmina.
Resposta
a
diligència RRHH
d’embargament
22/08/2011 Aprovació factors específics
RRHH
22/08/2011 Aprovació gratificacions i hores extres RRHH
22/08/2011 Assignació
compl.
Productivitats RRHH
absentisme policia local
22/08/2011 SERVEI DE NETEJA A LA LLAR
Benestar Social
22/08/2011 SERVEI DE NETEJA A LA LLAR
Benestar Social
22/08/2011 Nòmina.
Resposta
a
diligència RRHH
d’embargament
22/08/2011 Concessió llicència obres per adequar Urbanisme
un local en Pl. Baixa per a una activitat
al C. Capsavila, 21
22/08/2011 Nòmina.
Resposta
a
diligència RRHH
embargament
22/08/2011 LLICENCIA D'OBRA MENOR- C. Urbanisme
OLOT
22/08/2011 LLICENCIA
D'OBRA
MENOR- Urbanisme
MONTESQUIU, 29-1
22/08/2011 LLICENCIA D'OBRA MENOR-PL. Urbanisme
SARDANA, 3-4
22/08/2011 LLICENCIA D'OBRA MENOR-CAMI Urbanisme
CANAL, 13
22/08/2011 LLICENCIA
D'OBRA
MENOR- Urbanisme
POLLANCREDES, 9-11
22/08/2011 LLICENCIA
D'OBRA
MENOR- Urbanisme
PROGRES, 83
22/08/2011 AJUT ECONÒMIC
Benestar Social
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EXP.
32/11
32.1/11
33.1/11
34/11
34.1/11
34.2/11
35.1/11
46/11
47/11
48/11
Exp. 458/2010

F/2011/312
2011/392-SSTT
OVP/bid
Exp.464-2011

Exp. 463-011
F/2011/283
F/2011/284
F/2011/299
190/2011 RH
F/2011/263
191/2011 RH
189/2011 RH
F/2011/294
F/2011/278
F/2011/282
F/2011/267
F/2011/298
F/2011/266

DATA
DESCRIPCIÓ
DEPARTAMENT
22/08/2011 Proposta sanció
Policia Local
22/08/2011 Acord incoació
Policia Local
22/08/2011 Acord incoació
Policia Local
22/08/2011 Proposta sanció
Policia Local
22/08/2011 Acord incoació
Policia Local
22/08/2011 Proposta incoació
Policia Local
22/08/2011 Acord incoació
Policia Local
22/08/2011 Denegar
Policia Local
22/08/2011 Anul·lar
Policia Local
22/08/2011 Anul·lar
Policia Local
22/08/2011 Incoació expedient per declarar la Urbanisme
caducitat de la LOMAJ del C. Tallers,
21,23 i 25
22/08/2011 RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ Intervenció
D'OBLIGACIONS F/2011/312
- 19/08/2011 OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA
Activitats
19/08/2011 Concessió llicència d'obres per Urbanisme
obertura de rasa sobre vorera de 4x0'4
m², al c. Mas torra, 38-48
19/08/2011 Concessió llicència obres per pintar la Urbanisme
façana al C. Pis, 13
19/08/2011 RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ Intervenció
D'OBLIGACIONS F/2011/283
19/08/2011 RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ Intervenció
D'OBLIGACIONS F/2011/284
19/08/2011 RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ Intervenció
D'OBLIGACIONS F/2011/299
19/08/2011 Contractació
treballador
Pla RRHH
d’Ocupació Impuls
18/08/2011 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS Intervenció
F/2011/263
18/08/2011 Contractació
treballador
Pla RRHH
d’Ocupació Impuls
18/08/2011 Contractació
treballador
Pla RRHH
d’Ocupació Impuls
18/08/2011 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS Intervenció
F/2011/294
18/08/2011 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS Intervenció
F/2011/278
18/08/2011 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS Intervenció
F/2011282
18/08/2011 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS Intervenció
F/2011/267
18/08/2011 RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ Intervenció
D'OBLIGACIONS F/2011/298
18/08/2011 RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ Intervenció
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EXP.
F/2011/297
F/2011/296
F/2011/304
2007/108
2009/163
2009/31
Cementiri
Cementiri
Cementiri
F/2011/276
F/2011/292
F/2011/307
2006/139
F/2011/268
F/2011/269
F/2011/285
2004/47
2009/257
P/2011/171
P/2011/170
F/2011/277
F/2011/281
F/2011/280
F/2011/265
F/2011/290
F/2011/273
F/2011/289

DATA

DESCRIPCIÓ
DEPARTAMENT
D'OBLIGACIONS F/2011/266
18/08/2011 RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ Intervenció
D'OBLIGACIONS F/2011/297
18/08/2011 RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ Intervenció
D'OBLIGACIONS F/2011/296
17/08/2011 RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ Intervenció
D'OBLIGACIONS F/2011/304
17/08/2011 TARGETA D'APARCAMENT MR
Benestar Social
17/08/2011 NETEJA DE XOC A LA LLAR
Benestar Social
17/08/2011 NETEJA DE XOC A LA LLAR
Benestar Social
16/08/2011 Concessió nínxol núm. 2349 1a. Part Secretaria
Nova
16/08/2011 Concessió nínxol núm. 2350 2a. Part Secretaria
Nova
16/08/2011 Concessió nínxol núm. 2351 3a. Part Secretaria
Nova
16/08/2011 RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ Intervenció
D'OBLIGACIONS F/2011/276
16/08/2011 RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ Intervenció
D'OBLIGACIONS F/2011/292
16/08/2011 RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ Intervenció
D'OBLIGACIONS F/2011/307
16/08/2011 TARGETA D'APARCAMENT MR
Benestar Social
16/08/2011 RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ Intervenció
D'OBLIGACIONS F/2011/268
16/08/2011 RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ Intervenció
D'OBLIGACIONS F/2011/269
16/08/2011 RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ Intervenció
D'OBLIGACIONS F/2011/285
16/08/2011 TARGETA
D'APARCAMENT Benestar Social
PROVISIONAL MR
16/08/2011 TARGETA D'APARCAMENT MR
Benestar Social
16/08/2011 ORDRES DE PAGAMENT P/2011/171 Intervenció
16/08/2011 ORDRES DE PAGAMENT P/2011/170 Intervenció
12/08/2011 RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ Intervenció
D'OBLIGACIONS F/2011/277
12/08/2011 RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ Intervenció
D'OBLIGACIONS F/2011/281
12/08/2011 RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ Intervenció
D'OBLIGACIONS F/2011/280
12/08/2011 RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ Intervenció
D'OBLIGACIONS F/2011/265
11/08/2011 RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ Intervenció
D'OBLIGACIONS F/2011/290
11/08/2011 RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ Intervenció
D'OBLIGACIONS F/2011/273
11/08/2011 RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ Intervenció
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EXP.

DATA

DESCRIPCIÓ
DEPARTAMENT
D'OBLIGACIONS F/2011/289
Exp. 451-2011
11/08/2011 Llicència d'obres Escola Marta Mata C. Urbanisme
Ausias March, 41
430/11
11/08/2011 VP Taules i cadires 2011
Activitats
446/11
11/08/2011 VP Taules i Cadires 2011
Activitats
11/08/2011 Donar per complerta ordre execució
Secretaria
147/2011-RRHH
11/08/2011 Comunicar finalització contracte
RRHH
11/08/2011 Nòmina. Suspensió descompte quota RRHH
sindical SPPME
2006/150
11/08/2011 TRANSPORT ADAPTAT
Benestar Social
Exp.206-2011
11/08/2011 Devolució import ICO obra no Urbanisme
executada Lomaj C. Agrària, 2
10/08/2011 Decret designa advocats per prèvies Secretaria
457-2011 MA
4/2011-CP
10/08/2011 Legitimació comunicació prèvia
Activitats
2007/209
10/08/2011 TARGETA
D'APARCAMENT Benestar Social
PROVISIONAL
2009/184
10/08/2011 TARGETA D'APARCAMENT MR
Benestar Social
2011/023
10/08/2011 Decret incoació contractació obres Secretaria
clavegueram carrer Pla de l'Aire
2011/018
10/08/2011 Decret incoació contracte obres Secretaria
adequació planta baixa Hotel d'Entitats
F/2011/274
10/08/2011 RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ Intervenció
D'OBLIGACIONS F/2011/274
450-2011
10/08/2011 Llicència d'obres carrer del Pont, 16
Urbanisme
F/2011/262
10/08/2011 RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ Intervenció
D'OBLIGACIONS F/2011/262
Exp. 457-2011
09/08/2011 Concessió llicència canviar teulada Urbanisme
lleugera d'un cobert C. St.Jordi, 4
Exp. 459-2011
09/08/2011 Concessió llicència d'obres instal·lació Urbanisme
elevador al C. St. Bartomeu, 37
2011/022
09/08/2011 Decret incoació contracte obres Secretaria
reforma i millora clavegueram Ronda
del Puig
2011/024
09/08/2011 Decret
incoació
contracte
obra Secretaria
complementària canalitzacions fibra
òptica Plaça Nova
P/2011/169
09/08/2011 ORDRES DE PAGAMENT P/2011/169 Intervenció
411/11
09/08/2011 VP Taules i Cadires 2011
Activitats
435/11
09/08/2011 VP Taules i cadires 2011
Activitats
REORDENACIÓ
09/08/2011 APROVAR LA CERTIFICACIÓ NÚM. 4 Intervenció
ESPAIS
PLAÇA
OBRA
"PROJECTE
BÀSIC
I
NOVA
EXECUTIU DE REORDENACIÓ DELS
ESPAIS LLIURES URBANS DE LA
PLAÇA NOVA DE TORELLÓ"
MARGE ESQUERRA 09/08/2011 APROVAR LA CERTIFICACIÓ NÚM. 1 Intervenció
RIU
TER
A
OBRA "PROJECTE CONSTRUCTIU
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EXP.
MATABOSCH

DATA

DESCRIPCIÓ
DEPARTAMENT
PER A LA DEFENSA DEL MARGE
ESQUERRA DEL RIU TER A LA
ZONA
INDUSTRIAL
DE
MATABOSCH"
MARGE ESQUERRA 09/08/2011 APROVAR LA CERTIFICACIÓ NÚM. 2 Intervenció
RIU
TER
A
OBRA "PROJECTE CONSTRUCTIU
MATABOSCH
PER A LA DEFENSA DEL MARGE
ESQUERRA DEL RIU TER A LA
ZONA
INDUSTRIAL
DE
MATABOSCH"
8/10-i
09/08/2011 Legitimació comunicació
Activitats
19/2011
08/08/2011 APROVAR
L'EXPEDIENT
DE Intervenció
MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST
NÚM.
19/2011,
PER
TRANSFERÈNCIES DE CRÈDITS
DEL CAPÍTOL I DE DESPESES
TAXA
08/08/2011 APROVAR LA LIQUIDACIÓ DE LA Intervenció
SUBMINISTRAMENT
TAXA PER SUBMINISTRAMENT
D'AIGUA 2on. TRIM.D'AIGUA
POTABLE
DEL
2on.
2011
TRIMESTRE DE 2011
2011/019
08/08/2011 Decret adjudicació contracte menor Secretaria
repavimentació carrer Bonsuccés
15/04-II,1
08/08/2011 Modificar Decret 31/05/11
Activitats
Exp. 455/2011
08/08/2011 Llicència d'obres 1a. Fase: Formació Urbanisme
de molls de càrrega, Instal·lació de
muntacàrregues i cobert auxiliar al C.
Besalú, 4
2004/240
08/08/2011 AJUTS ECONÒMICS
Benestar Social
2010/213
08/08/2011 AJUTS ECONÒMICS
Benestar Social
2010/269
08/08/2011 AJUTS ECONÒMICS
Benestar Social
2010/269
08/08/2011 AJUTS ECONÒMICS
Benestar Social
18/2011
08/08/2011 APROVAR
L'EXPEDIENT
DE Intervenció
MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST
NÚM.
18/2011,
PER
TRANSFERÈNCIES DE CRÈDITS
Exp.377/2010
08/08/2011 Suspensió termini tramitació LOMAJ C. Urbanisme
Besalú, 4 - Pompeu Fabra
418/2011
05/08/2011 Ratificació suspensió LOMAJ C. Urbanisme
Congost, 15/Matagalls
445-2011
08/08/2011 LLICENCIA
D'OBRA
MENOR- Urbanisme
CABRERA, 17
425-2011
08/08/2011 LLICENCIA
D'OBRA
MENOR- Urbanisme
TALLERS
exp. 750-2011
05/08/2011 Declaració d'innecessarietat de LPARC Urbanisme
i Acceptació sessió gratuïta terrenys
UA PUIGBACÓ, II
436/11
05/08/2011 VP taules i cadires 2011
Activitats
422/11
04/08/2011 VP Taules i cadires 2011
Activitats
Exped.
180/2011- 04/08/2011 Contractació
urgència
substitució RRHH
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EXP.
RRHH
AD-60/2011

DATA

DESCRIPCIÓ
DEPARTAMENT
treballadora social
04/08/2011 AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE Intervenció
DESPESES AD-60/2011
AD-59/2011
04/08/2011 AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE Intervenció
DESPESES AD-59/2011
AD-58/2011
04/08/2011 AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE Intervenció
DESPESES AD-58/2011
AD-48/2011.1
04/08/2011 BAIXA AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ Intervenció
DE DESPESES AD-48/2011.1
AD-57/2011
04/08/2011 AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE Intervenció
DESPESES AD-57/2011
223-2011
04/08/2011 LLICÈNCIA D'OBRA MENOR-AV. Urbanisme
CASTELL
434-2011
04/08/2011 LLICENCIA D'OBRA MENOR-NURIA, Urbanisme
42
440/11
04/08/2011 VP Taules i cadires 2011
Activitats
11-05-09
Planas- 04/08/2011 Decret resolució expedient baixa ofici Secretaria
Melo
Srs. Planas-Melo del C. Orís, 2 1er.
11-05-10 Sánchez de 04/08/2011 Decret resolució expedient baixa ofici Secretaria
Fino
Sra. Sánchez de Fino del C. Sant
Bartomeu, 27 1er-2a
11-04-28
NO 04/08/2011 Decret resolució expedient baixa ofici Secretaria
ENCSARP
2on
dels NO ENCSARP 2on semestresemestre-10
2010
11-05-10 Lara
04/08/2011 Decret resolució expedient baixa ofici Secretaria
Sr. Lara de la Rda. Pollancredes, 21
2on-2a
11-05-10 Aznar
04/08/2011 Decret resolució expedient baixa ofici Secretaria
Sra. Aznar del C. Vallespir, 11 2on-1a
11-05-13 Talen
04/08/2011 Decret resolució expedient baixa ofici Secretaria
Sr. Talen del C. Sant Josep, 4 2on-1a
433-2011
03/08/2011 LLICENCIA
D'OBRA
MENOR- Urbanisme
GIRONA, 4
AD-56/2011
03/08/2011 AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE Intervenció
DESPESES AD-56/2011
AD-55/2011
03/08/2011 AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE Intervenció
DESPESES AD-55/2011
F/2011/261
02/08/2011 RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ Intervenció
D'OBLIGACIONS F/2011/261
P/2011/165
02/08/2011 ORDRES DE PAGAMENT P/2011/165 Intervenció
P/2011/166
02/08/2011 ORDRES DE PAGAMENT P/2011/166 Intervenció
431/11
02/08/2011 Ampliació Horària
Activitats
CASA DE LA VILA, 02/08/2011 APROVAR LA CERTIFICACIÓ NÚM. 3 Intervenció
COBERTA
I
OBRA "REHABILITACIÓ DE L'EDIFICI
FAÇANES
DE LA CASA DE LA VILA, COBERTA I
FAÇANES"
7/10-I
02/08/2011 Canvi titularitat
Activitats
148/2011-RRHH
29/07/2011 Desestimar aplicació factor específic RRHH
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EXP.

DATA

DESCRIPCIÓ
DEPARTAMENT
jornada partida
P/2011/160
29/07/2011 ORDRES DE PAGAMENT P/2011/160 Intervenció
P/2011/161
29/07/2011 ORDRES DE PAGAMENT P/2011/161 Intervenció
P/2011/162
29/07/2011 ORDRES DE PAGAMENT P/2011/162 Intervenció
188/11
29/07/2011 Estimació parcial Recurs
Activitats
177-2011-RH
28/07/2011 Renúncia complement personal
RRHH
178/2011 I 179/2011 29/07/2011 Contractació
Estefanía
Peña
i RRHH
RH
Almudena Jiménez projecte INSERIM
ART / RI / 039/11
29/07/2011 RESPONSABILITAT PATRIMONIAL Règim Intern
19/11
29/07/2011 VP Festa Major 2011
Activitats
2011/61
29/07/2011 TRANSPORT ADAPTAT
Benestar Social
392/11
29/07/2011 VP Taules i cadires festa Major
Activitats
P/2011/163
29/07/2011 ORDRES DE PAGAMENT P/2011/163 Intervenció
P/2011/164
29/07/2011 ORDRES DE PAGAMENT P/2011/164 Intervenció
P/2011/150
28/07/2011 ORDRES DE PAGAMENT P/2011/150 Intervenció
P/2011/151
28/07/2011 ORDRES DE PAGAMENT P/2011/151 Intervenció
P/2011/152
28/07/2011 ORDRES DE PAGAMENT P/2011/152 Intervenció
P/2011/153
28/07/2011 ORDRES DE PAGAMENT P/2011/153 Intervenció
P/2011/154
28/07/2011 ORDRES DE PAGAMENT P/2011/154 Intervenció
P/2011/155
28/07/2011 ORDRES DE PAGAMENT P/2011/155 Intervenció
P/2011/156
28/07/2011 ORDRES DE PAGAMENT P/2011/156 Intervenció
P/2011/157
28/07/2011 ORDRES DE PAGAMENT P/2011/157 Intervenció
P/2011/158
28/07/2011 ORDRES DE PAGAMENT P/2011/158 Intervenció
P/2011/159
28/07/2011 ORDRES DE PAGAMENT P/2011/159 Intervenció
2010/185
28/07/2011 TARGETA
D'APARCAMENT Benestar Social
PROVISIONAL PER A PERSONES
AMB MR
429/11
28/07/2011 Denegar VP taules i cadires
Activitats
432-2011
28/07/2011 LLICENCIA
D'OBRA
MENOR-ST Urbanisme
ANTONI, 40
437-2011
28/07/2011 LLICENCIA D'OBRA MENOR-RDA Urbanisme
PUIG, 115
73-2011
28/07/2011 LLICENCIA D'OBRA MENOR-RDA Urbanisme
MANEL COLOMER, 3
438-2011
28/07/2011 LLICENCIA
D'OBRA
MENOR- Urbanisme
CANIGO, 5
28/07/2011 Nomenament advocat defensa policia Secretaria
local
ART / RI / 038/11
28/07/2011 INDEMNITZACIÓ PER DANYS AL Règim Intern
MOBILIARI URBÀ
2011/340
28/07/2011 Devolució taxa
Activitats
F/2011/225
28/07/2011 Liquidació d’obligacions F/2011/225
Intervenció
P/2011/147
27/07/2011 ORDRES DE PAGAMENT P/2011/147 Intervenció
27/07/2011 Recepció Obres Urbanització El Castell Urbanisme
I i El Castell II
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EXP.
17/2011
439/11
386/11
MS PF
ART / ALC / 036/11
163/2011 RH
164/2011 RH
173/2011 RH

171/2011 RH

172/2011 RH

ART / RI / 035/11
149/2011 RH
152/2011 RH
60/2011 RH
F/2011/259
F/2011/258
F/2011/256
F/2011/245
F/2011/244
F/2011/246
F/2011/250
F/2011/239
F/2011/236
188/11
47/2011 diversos
2008/168
2011/105
2011/105
13/2010 SELEC
1/2011 SELEC

12/2010 SELEC
1/2011 SELEC
P/2011/148

DATA
DESCRIPCIÓ
DEPARTAMENT
27/07/2011 Actes Festa Major a la carpa en cas de Joventut
pluja
27/07/2011 VP CIRC
Activitats
27/07/2011 VP Festa Major
Activitats
27/07/2011 MERCAT SETMANAL PARADA FIXA Urbanisme
27/07/2011 PARTICIPACIÓ CIUTADANA
Alcaldia
27/07/2011 Deducció retribucions Najim Faraji
RRHH
27/07/2011 Deducció retribucions Manuel Yebra
RRHH
27/07/2011 Resolució de la relació laboral per RRHH
manca de superació del període de
prova
27/07/2011 Resolució de la relació laboral per RRHH
manca de superació del període de
prova
27/07/2011 Resolució de la relació laboral per RRHH
manca de superació del període de
prova
27/07/2011 RESPONSABILITAT PATRIMONIAL Règim Intern
27/07/2011 Desestimar petició Genís Horno RRHH
complement promoció
27/07/2011 Desestimar
petició
Miquel
Gil RRHH
complement promoció
27/07/2011 Estimar recurs despesa Francesc RRHH
Villena
27/07/2011 Liquidació i obligacions F/2011/259
Intervenció
27/07/2011 Liquidació i obligacions F/2011/258
Intervenció
26/07/2011 Liquidació i obligacions F/2011/256
Intervenció
27/07/2011 Liquidació i obligacions F/2011/245
Intervenció
26/07/2011 Liquidació i obligacions F/2011/244
Intervenció
26/07/2011 Liquidació i obligacions F/2011/246
Intervenció
26/07/2011 Liquidació i obligacions F/2011/250
Intervenció
26/07/2011 Liquidació i obligacions F/2011/239
Intervenció
26/07/2011 Liquidació i obligacions F/2011/236
Intervenció
26/07/2011 Denegar ocupació
Activitats
26/07/2011 Desestimar petició diversos empleats RRHH
26/07/2011 NETEJA DE XOC A LA LLAR
Benestar Social
26/07/2011 NETEJA DE XOC A LA LLAR
Benestar Social
26/07/2011 NETEJA DE XOC A LA LLAR
Benestar Social
26/07/2011 Contractació M. J. Payan Duran
RRHH
26/07/2011 Contractació Imma Molist
RRHH
26/07/2011 Decret
nomenament
secretària Secretaria
accidental
26/07/2011 Contractació Miquel Molas Maydeu
RRHH
26/07/2011 Contractació Imma Molist
RRHH
26/07/2011 ORDRES DE PAGAMENT P/2011/148 Intervenció
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EXP.
P/2011/149
2011/106
2010/10
1998/139
2007/29
1996/11
1996/111
2007/10
161/2011 RH
162/2011 RH
421/11
39/07-II,2
Renúncia
18/2011-i
19/2011-i
ART / ALC
408-2011
420/11
427-2011
31.1/11
31.2/11
2010/286
2011/108
cultura
2009/147

42/11
42/11
383/11
360/11
202/11
424-2011
409/2011
423-2011
417-2011

DATA
DESCRIPCIÓ
DEPARTAMENT
26/07/2011 ORDRES DE PAGAMENT P/2011/149 Intervenció
26/07/2011 AJUT ECONÒMIC
Benestar Social
26/07/2011 AJUT ECONÒMIC
Benestar Social
26/07/2011 SOL·LICITUD D'AJUT ECONÒMIC
Benestar Social
26/07/2011 AJUT ECONÒMIC
Benestar Social
26/07/2011 AJUT ECONÒMIC
Benestar Social
26/07/2011 AJUT ECONÒMIC
Benestar Social
26/07/2011 AJUT ECONÒMIC
Benestar Social
26/07/2011 Deducció retribucions José L. Estacio RRHH
Quintero
26/07/2011 Deducció retribucions Ivan López RRHH
Martínez
25/07/2011 VP taules i cadires 2011
Activitats
25/07/2011 Control inicial i autorització sanitària
Activitats
25/07/2011 Horts Socials
Promoció
econòmica
25/07/2011 Legitimació comunicació
Activitats
25/07/2011 Legitimació comunicació
Activitats
25/07/2011 DELEGACIÓ DE LES TASQUES DE Alcaldia
L'ALCALDIA, PER VACANCES
25/07/2011 LLICÈNCIA D'OBRA MAJOR-DEL Urbanisme
MIG, 57
25/07/2011 Denegar OVPm taules i cadires
Activitats
25/07/2011 LLICENCIA D'OBRA MENOR-SANT Urbanisme
ANTONI, 6
25/07/2011 Acord incoació
Policia Local
25/07/2011 Proposta incoació
Policia Local
25/07/2011 TRANSPORT ADAPTAT
Benestar Social
25/07/2011 SOL3LICITUD
TRANSPORT Benestar Social
ADAPTAT
25/07/2011 Aprovar actes Festa Major 2011
Cultura
25/07/2011 SOL·LICITUD
TARGETA Benestar Social
PROVISIONAL D'APARCAMENT PER
A PERSONES AMB MR
22/07/2011 VP Festa Major 2011
Activitats
22/07/2011 VP Festa Major 2011
Activitats
22/07/2011 VP Rocaprevera 2011
Activitats
22/07/2011 Desistiment OVP Festa Major
Activitats
22/07/2011 Desistiment Festa Major
Activitats
22/07/2011 LLICENCIA
D'OBRA
MENOR- Urbanisme
POMPEU FABRA, 33
22/07/2011 Llicència 1a ocupació La Gleva, 5
Urbanisme
22/07/2011 LLICENCIA D'OBRA MENOR NÚRIA, Urbanisme
54
22/07/2011 LLICENCIA D'OBRA MENOR-LLEIDA, Urbanisme
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EXP.

DATA

DESCRIPCIÓ
DEPARTAMENT
37
AD-52/2011
22/07/2011 AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE Intervenció
DESPESES AD-52/2011
AD-53/2011
22/07/2011 AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE Intervenció
DESPESES AD-53/2011
AD-54/2011
22/07/2011 AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE Intervenció
DESPESES AD-54/2011
49/2011 Diversos
22/07/2011 Nòmina. Regularització diferències RRHH
salarials
22/07/2011 Decret agrupació finques registrals
Secretaria
50/2011 Diversos
22/07/2011 Nòmina. Productivitat 1r. Semestre RRHH
2011 funcionaris
51/2011 Diversos
22/07/2011 Nòmina. Productivitat 1r. Semestre RRHH
2011 laborals
43/11
22/07/2011 Anul·lar
Policia Local
44/11
22/07/2011 Denegar
Policia Local
45/11
22/07/2011 Denegar
Policia Local
P110402294
22/07/2011 Anul·lar
Policia Local
P110386605
22/07/2011 Anul·lar
Policia Local
P100331022
22/07/2011 Anul·lar
Policia Local
Cementiri
22/07/2011 Canvi titularitat Panteó núm. 5
Secretaria
2002/115
22/07/2011 TARGETA
D'APARCAMENT Benestar Social
INDIVIDUAL PER A PERSONES AMB
MR
1998/101
22/07/2011 TRANSPORT ADAPTAT
Benestar Social
2001/62
22/07/2011 REVOCACIÓ D'UN AJUT ECONÒMIC Benestar Social
AD-51/2011
22/07/2011 AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE Intervenció
DESPESES AD-51/2011
090023894
22/07/2011 Anul·lar
Policia Local
19/2011
22/07/2011 INICI EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ Intervenció
DE PRESSUPOST NÚM. 19/2011,
PER
TRANSFERÈNCIES
DE
CRÈDITS DEL CAPÍTOL I DE
DESPESES
166/2011 RH
21/07/2011 Nòmina.
Resposta
a
diligència RRHH
d’embargament
48/2011 Diversos
21/07/2011 Autorització de l'ús de la caseta del RRHH
jardí per a reunió de personal
TAXA
21/07/2011 APROVAR LA LIQUIDACIÓ DE LA Intervenció
CLAVEGUERAM
TAXA DE CLAVEGUERAM 2on.
TRIMESTRE 2011
REORDENACIÓ
21/07/2011 APROVAR LA CERTIFICACIÓ NÚM. 3 Intervenció
ESPAIS
URBANS
OBRA "PROJECTE EXECUTIU I
PLAÇA NOVA
REORDENACIÓ
DELS
ESPAIS
LLIURES URBANS DE LA PLAÇA
NOVA DE TORELLÓ"
EXEMPCIÓ
TAXA 21/07/2011 DENEGAR L'EXEMPCIÓ DE LA TAXA Intervenció
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EXP.
RECOLLIDA
DEIXALLES
169/2011 RH

DATA

DESCRIPCIÓ
DEPARTAMENT
PER
A
LA
RECOLLIDA
DE
DEIXALLES DE L'ANY 2011
21/07/2011 Adscripció provisional tresorera mpal. RRHH
Rosa Pla
165/2011 RH
21/07/2011 Bestreta reintegrable Rosa Vidal
RRHH
18/2011
21/07/2011 INICI EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ Intervenció
DE PRESSUPOST NÚM. 18/2011
PER
TRANSFERÈNCIES
DE
CRÈDITS ENTRE EL MATEIX GRUP
DE FUNCIÓ
14/2011
21/07/2011 APROVAR
L'EXPEDIENT
NÚM. Intervenció
14/2011 DE MODIFICACIÓ DE
PRESSUPOST
PER
TRANSFERÈNCIES DE CRÈDITS
DEL CAPÍTOL I DE DESPESES
F/2011/249
21/07/2011 Liquidació i obligacions F/2011/249
Intervenció
F/2011/252
21/07/2011 Liquidació i obligacions F/2011/252
Intervenció
395/11
21/07/2011 VP Festa Major 2011
Activitats
2003/220
21/07/2011 NETEJA DE XOC A LA LLAR
Benestar Social
2003/59
21/07/2011 NETEJA DE XOC A LA LLAR
Benestar Social
1996/181
21/07/2011 NETEJA DE XOC A LA LLAR
Benestar Social
2008/185
21/07/2011 NETEJA DE XOC A LA LLAR
Benestar Social
2003/102
21/07/2011 NETEJA DE XOC A LA LLAR
Benestar Social
2003/124
21/07/2011 NETEJA DE XOC A LA LLAR
Benestar Social
2001/93
21/07/2011 NETEJA DE XOC A LA LLAR
Benestar Social
2011/020
21/07/2011 Decret incoació contracte obres Secretaria
adequació edifici social camp de futbol
municipal
170/2011 RH
21/07/2011 Resposta a diligència
RRHH
Ordre execució obres 21/07/2011 Incoar
exp.
execució
obres Secretaria
pavimentació vorera C. Rosa Sensat
2/2011 Diversos
20/07/2011 Nòmina. Aprovació de gratificacions i RRHH
hores extres
1/2011 Diversos
20/07/2011 Nòmina.
Aprovació
factors
de RRHH
l’específic
3/2011 Diversos
20/07/2011 Nòmina. Assignació complement de RRHH
productivitat absentisme policia local
210/210
20/07/2011 Denegar VP Taules i cadires
Activitats
2003/154
20/07/2011 AJUT ECONÒMIC
Benestar Social
2004/124
20/07/2011 AJUT ECONÒMIC
Benestar Social
2004/124
20/07/2011 AJUT ECONÒMIC
Benestar Social
17/2011
20/07/2011 INICI EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ Intervenció
DE PRESSUPOST NÚM. 17/2011,
PER
TRANSFERÈNCIES
DE
CRÈDITS
Oficina d'Habitatge
20/07/2011 Inscripció al Registre de Sol·licitants Urbanisme
d'Habitatge amb protecció Oficial

64

EXP.
416-2011
11-07-20
Burgos
188/11
168/2011 RH
160/2011 RH
167/2011 RH
159/2011 RH
2011/019
Pl. Nova, 11
16/09-i
382/11
330/11
337/11
Cementiri
26/11
2008/74
2006/86
30/11
30.1/11
30.2/11
42/11
2010/126
2004/154
2006/182
2003/124
2007/98
2004/201
2005/34
2005/48
2003/220
2007/5
1996/174
1999/14
2007/229
2010/64

DATA
DESCRIPCIÓ
DEPARTAMENT
20/07/2011 LLICENCIA
D'OBRA
MENOR- Urbanisme
MILANY, 16
Pérez- 20/07/2011 Decret incoar expedient baixa ofici ala Secretaria
Srs. Pérez-Burgos del C. Puig-agut, 22
2on-2a
20/07/2011 VP Taules i cadires 2011
Activitats
20/07/2011 Contractació Gregorio Sicilia Pla RRHH
d'Ocupació Impuls 3
19/07/2011 Nòmina. Regularització diferències RRHH
salarials
19/07/2011 Nòmina. Regularització diferències RRHH
salarials
19/07/2011 Nòmina. Regularització diferències RRHH
salarials
19/07/2011 Decret incoació contracte obres Secretaria
repavimentació carrer Bonsuccés
19/07/2011 Aprovació
definitiva
projecte Urbanisme
instal.lacions emissora radio municipal
19/07/2011 Baixa actv.
Activitats
19/07/2011 VP FESTA MAJOR 2011
Activitats
19/07/2011 VP Festa Major 2011
Activitats
19/07/2011 VP Festa Major
Activitats
19/07/2011 Acceptar renúncia del nínxol núm. 39 Secretaria
4a. Est-Central
19/07/2011 vp Festa Major 2011
Activitats
19/07/2011 NETEJA DE XOC
Benestar Social
19/07/2011 NETEJA DE XOC
Benestar Social
19/07/2011 Proposta sanció
Policia Local
19/07/2011 Acord incoació
Policia Local
19/07/2011 Proposta incoació
Policia Local
19/07/2011 Denegar
Policia Local
19/07/2011 NETEJA DE XOC
Benestar Social
19/07/2011 NETEJA DE XOC
Benestar Social
19/07/2011 NETEJA DE XOC
Benestar Social
19/07/2011 Neteja de xoc
Benestar Social
19/07/2011 NETEJA DE XOC
Benestar Social
19/07/2011 NETEJA DE XOC
Benestar Social
19/07/2011 NETEJA DE XOC
Benestar Social
19/07/2011 NETEJA DE XOC
Benestar Social
19/07/2011 NETEJA DE XOC
Benestar Social
19/07/2011 NETEJA DE XOC
Benestar Social
19/07/2011 NETEJA DE XOC
Benestar Social
19/07/2011 NETEJA DE XOC
Benestar Social
19/07/2011 NETEJA DE XOC
Benestar Social
19/07/2011 NETEJA DE XOC
Benestar Social
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EXP.
2001/93
P/2011/142
P/2011/143
F/2011/232

F/2011/238

P/2011/146
P/2011/144
P/2011/145
P/2011/141
F/2010/240

F/2011/233
F/2011/235

F/2011/240
F/2011/237
TCC

294/11
158/2011 RH
415/11
190/11
TCC

Ordre d'execució
412-2011
Ordre execució
1/2011 SELEC
22/08-III
2011/86

DATA
DESCRIPCIÓ
DEPARTAMENT
19/07/2011 NETEJA DE XOC
Benestar Social
19/07/2011 ORDRES DE PAGAMENT P/2011/142 Intervenció
19/07/2011 ORDRES DE PAGAMENT P/2011/143 Intervenció
19/07/2011 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS Intervenció
DE DESPESA DE LA RELACIÓ
F/2011/232
19/07/2011 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS Intervenció
DE DESPESA DE LA RELACIÓ
F/2011/238
19/07/2011 ORDRES DE PAGAMENT P/2011/146 Intervenció
19/07/2011 ORDRES DE PAGAMENT P/2011/144 Intervenció
19/07/2011 ORDRES DE PAGAMENT P/2011/145 Intervenció
19/07/2011 ORDRES DE PAGAMENT P/2011/141 Intervenció
18/07/2011 RECONEIXEMENT
DE
LES Intervenció
OBLIGACIONS DE DESPESA DE LA
RELACIÓ F/2010/240
18/07/2011 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS Intervenció
DE DESPESA RELACIÓ F/2011/233
18/07/2011 RECONEIXEMENT
DE
LES Intervenció
OBLIGACIONS DE DESPESA DE LA
RELACIÓ F/2011/235
18/07/2011 RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ Intervenció
D'OBLIGACIONS F/2011/240
18/07/2011 RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ Intervenció
D'OBLIGACIONS F/2011/237
18/07/2011 AUTORITZACIÓ LLAR JUVENIL ÚS Esports - piscina
PISCINES ESTIU
18/07/2011 Delegació per realitzar transferència Secretaria
bancàries
18/07/2011 Denegar OVP taules i cadires
Activitats
18/07/2011 Bestreta reintegrable Mercè Mas RRHH
Muñoz
18/07/2011 Denegar VP Festa Major
Activitats
18/07/2011 VP Taules i cadires 2011
Activitats
18/07/2011 AUTORITZACIÓ
ÚS
PISCINA Esports - piscina
D'ESTIU SPORT ASSISTANCE
18/07/2011 Aprovar definit. Pla Millora Urbana La Secretaria
Torrentera II
15/07/2011 Ordre
d'execució
obres
C. Secretaria
Espadamala,12
15/07/2011 Llicencia d'obra menor-sant roc, 13
Urbanisme
15/07/2011 Desestimar al.legacions i ordenar Secretaria
construir tanca solar C. Capsavila,3
15/07/2011 Aprovar llista definitiva admesos/es i RRHH
exclosos/es treballador/a social
15/07/2011 Canvi Titularitat
Activitats
15/07/2011 SOL·LICITUD
DE
TRANSPORT Benestar Social
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EXP.
2006/157
2009/288
2011/86

Oficina d'Habitatge
Oficina d'Habitatge
156/2011 RH
EXP 413/11
191/11
F/2011/242
F/2011/241
F/2011/231
F/2011/220
F/2011/228
11-04-28 Maaroufi

404-2011
405-2011
Cementiri
27/2011
EXP. 575-2007
2011/016

313/11
Prelles de Fet
1999/107
16/2011
340/11

DATA

DESCRIPCIÓ
DEPARTAMENT
ADAPTAT
15/07/2011 SOL·LICITUD
TRANSPORT Benestar Social
ADAPTAT
15/07/2011 SOL·LICITUD
TRANSPORT Benestar Social
ADAPTAT
15/07/2011 TARGETA
D'APARCAMENT Benestar Social
PROVISIONAL PER A PERSONES
AMB MR
15/07/2011 Inscripció al Registre de sol·licitants Urbanisme
d'Habitatge amb protecció oficial
15/07/2011 Inscripció al Registre de sol·licitants Urbanisme
d'Habitatge amb protecció oficial
15/07/2011 Acceptar renúncia relació laboral RRHH
Francisco Sanchez Salvador
15/07/2011 CONCESSIÓ PLACA DE GUAL
Urbanisme
15/07/2011 VP Taules i Cadires- 2011
Activitats
15/07/2011 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS Intervenció
F/2011/242
15/07/2011 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS Intervenció
F/2011/241
15/07/2011 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS Intervenció
F/2011/231
15/07/2011 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS Intervenció
F/2011/220
14/07/2011 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS Intervenció
F/2011/228
14/07/2011 Decret deixar sense efectes baixa ofici Secretaria
del Sr. Ahdellah Maaroufi del call de la
Torrentera, 18 1er
14/07/2011 Llicencia d'obra menor-st miquel, 26
Urbanisme
14/07/2011 Llicencia d'obra menor-mas el caso de Urbanisme
Calverons
14/07/2011 Concedir concessió nínxol núm. 2348 Secretaria
4a. Part Nova
14/07/2011 Ocupació via pública taules i cadires C. Activitats
Vallespir,
14/07/2011 Caducitat LOMAJ C. MANLLEU, 85
Urbanisme
13/07/2011 Adjudicació contracte obra civil Secretaria
complementària soterrament línies
elèctriques plaça Nova
13/07/2011 VP TAULES I CADIRES 2011
Activitats
13/07/2011 Inscriure al Registre de Parelles de Fet Secretaria
13/07/2011 SOL·LICITUD
TRANSPORT Benestar Social
ADAPTAT
13/07/2011 Anul·lar Taxa escoltes no utilització
Joventut
13/07/2011 VP taules i cadires renuncia anual i Activitats
autorització 6 dies juliol
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EXP.
375-2011
376-2011
378-2011
1998/108

379-2011
402-2011
403-2011
354/11
15/2011

16/2011

P/2011/136
P/2011/137
P/2011/138
P/2011/139
Puntaires
F/2011/229
F/2011/226
F/2011/227
F/2011/224
PSC
1/2010 SELEC
A/2011/23

P/2011/140
P/2011/132
P/2011/135

DATA
DESCRIPCIÓ
DEPARTAMENT
13/07/2011 LLICENCIA
D'OBRA
MENOR Urbanisme
PUIGSACALM, 18
13/07/2011 LLICENCIA
D'OBRES
MENOR- Urbanisme
CONGOST, 33
13/07/2011 LLICENCIA
D'OBRA
MENOR- Urbanisme
CANIGO, 29-3-2
13/07/2011 RENOVACIÓ
TARGETA Benestar Social
D'APARCAMENT
PROVISIONAL
PERSONES AMB MR
13/07/2011 LLICENCIA D'OBRA MENOR-CAMI Urbanisme
NOU CAN PARRELLA, 28-30
13/07/2011 LLICENCIA
D'OBRA
MENOR- Urbanisme
MANLLEU, 87-1
13/07/2011 LLICENCIA
D'OBRA
MENOR- Urbanisme
PUIGDASSALIT, 25-2-3
12/07/2011 VP Diversos
Activitats
12/07/2011 INICI EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ Intervenció
DE PRESSUPOST NÚM. 15/2011,
PER
TRANSFERÈNCIES
DE
CRÈDITS
12/07/2011 INICI EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ Intervenció
DE PRESSUPOST NÚM. 16/2011,
PER GENERACIÓ D'INGRESSOS NO
TRIBUTARIS
12/07/2011 ORDRES DE PAGAMENT P/2011/136 Intervenció
12/07/2011 ORDRES DE PAGAMENT P/2011/137 Intervenció
12/07/2011 ORDRES DE PAGAMENT P/2011/138 Intervenció
12/07/2011 ORDRES DE PAGAMENT P/2011/139 Intervenció
12/07/2011 Sol·licitud espais
Promoció
econòmica
12/07/2011 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS Intervenció
F/2011/229
12/07/2011 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS Intervenció
F/2011/226
11/07/2011 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS Intervenció
F/2011/227
11/07/2011 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS Intervenció
F/2011/224
11/07/2011 Sol·licitud sala d'actes
Promoció
econòmica
07/07/2011 Suspensió període pràctiques Josep RRHH
M. Campdepadrós
07/07/2011 BAIXA
RECONEIXEMENT
I Intervenció
LIQUIDACIÓ
D'OBLIGACIONS
A/2011/23
06/07/2011 ORDRES DE PAGAMENT P/2011/140 Intervenció
06/07/2011 ORDRES DE PAGAMENT P/2011/132 Intervenció
05/07/2011 ORDRES DE PAGAMENT P/2011/135 Intervenció
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EXP.
154/2011-RRHH

DATA
DESCRIPCIÓ
01/07/2011 Contractació urgència
social

DEPARTAMENT
treballadora RRHH

El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat dels decrets que s’han relacionat a
la taula que precedeix.
3.2 DONAR COMPTE EXPRESSA DE DECRETS DE L’ALCALDIA
3.2.1.
Resolució del 25 de juliol de 2011.
Delegacions de l’Alcaldia
Primer.- DELEGAR les tasques pròpies de l’Alcaldia i la Presidència del Patronat de la
Ràdio Municipal en els tinents d’Alcalde que s’indiquen i per les dates que es relacionen
a continuació:
-

En la tercera tinenta d’alcalde, Sra. Núria Güell i Rovira, des del dia 2 al 7 d’agost
de 2011, ambdós inclosos.
En el primer tinent d’alcalde, Sr. Manel Romans i Sànchez, des del dia 8 al 15
d’agost de 2011, ambdós inclosos.
En el segon tinent d’alcalde, Sr. Albert Portús i Noguera, des del dia 16 al 21
d’agost de 2011, ambdós inclosos.
En la cinquena tinenta d’alcalde, Sra. Concepció Villena i Aceituno, des del dia 22
al 27 d’agost de 2011, ambdós inclosos.
En la quarta tinenta d’alcalde, Sra. Carme Francolí i Casas, des del dia 28 al 31
d’agost 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.
Quart.- Donar a conèixer la present resolució als Departaments municipals pel seu
coneixement i efectes oportuns.”

El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat del decret
3.2.2.
Resolució del 29 de juliol de 2011.
Contractació de personal
Primer.- CONTRACTAR la Sra. Estefania González Peña per desenvolupar el projecte
INSERIM: programa d’itineraris personals d’inserció i programes d’orientació i suport a la
inserció de col·lectius joves en major vulnerabilitat, amb la categoria de tècnica mitja,
adscrita al departament de promoció econòmica, àmbit de formació i ocupació des de dia
2 d’agost de 2011 fins el dia 31 de desembre de 2011. La tipologia del contracte serà la
de contracte per obra o servei determinat per portar a terme aquest projecte. La Sra.

69

González Peña percebrà la retribució fixada per aquest lloc de treball, i les despeses de
retribucions es faran amb càrrec a la partida pressupostària 206.241.143.00.07 del
pressupost vigent i les de la Seguretat Social a càrrec de la partida pressupostària
206.241.160.00.07 del pressupost vigent.
Segon.- CONTRACTAR la Sra. Almudena Jiménez Jiménez per desenvolupar el
projecte INSERIM: programa d’itineraris personals d’inserció i programes d’orientació i
suport a la inserció de col·lectius joves en major vulnerabilitat, amb la categoria de
tècnica mitja, adscrita al departament de promoció econòmica, àmbit de formació i
ocupació des de dia 8 d’agost de 2011 fins el dia 31 de desembre de 2011. La tipologia
del contracte serà la de contracte per obra o servei determinat per portar a terme aquest
projecte. La Sra. Jiménez Jiménez percebrà la retribució fixada per aquest lloc de treball, i
les despeses de retribucions es faran amb càrrec a la partida pressupostària
206.241.143.00.07 del pressupost vigent i les de la Seguretat Social a càrrec de la partida
pressupostària 206.241.160.00.07 del pressupost vigent.
Tercer.- DONAR compte al Ple d’aquesta contractació en compliment de l’article 22.2
del Decret 214/1990, de 30 de juliol.
Quart.- FER PÚBLICA aquesta contractació al Butlletí Oficial de la Província i al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb l’article 94.3 del mateix decret.
Cinquè.- NOTIFICAR aquesta resolució a la persona interessada, al departament de
Promoció econòmica i als departaments d’Intervenció i Recursos Humans i al Comitè
d’Empresa.

El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat del decret
3.3. DONAR COMPTE DE LES ACTES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
•
•
•

Sessió ordinària del dia 5 de setembre de 2011
Sessió ordinària del dia 12 de setembre de 2011
Sessió ordinària del dia 20 de setembre de 2011

El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat de les actes de la Junta de Govern
Local.

4. PRECS I PREGUNTES:

SRA. ROSER MAS:
4.1.
Nosaltres hem vist que des de l’equip de govern heu comentat que la deixalleria va la
mar de bé; l’ús de la deixalleria aquest primer trimestre s’ha incrementat força, de la qual
cosa ens congratulem tots plegats, però llavors voldríem aprofitar aquesta utilització per
plantejar un prec i després una pregunta.
El plec seria si està contemplat, tal com es va dir en el PAES, que és aquell document
que tots els equips de govern que hi havia en aquell moment es varen comprometre a
reduir un 20% les emissions del CO2 el 2020. Si en aquest sentit i en aquest document
marc, s’englobaria la possibilitat de plantejar un descompte en la taxa de les deixalles
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per a la gent que faci un bon ús de la deixalleria. Pensem que incentiva la bona
utilització de la deixalleria i la reducció, per tant, dels residus urbans.

Respon el Sr. Manel Romans: Tal com deies, el pacte d’alcaldes que es va signar a
Torelló per a la reducció del 20-20-20, aquesta setmana hem rebut una notificació des
d’Europa –això venia des de la Unió Europea- per tal que donéssim les dades des que
ens hi vàrem adherir.
Ho hem passat als serveis tècnics municipals per tal que omplin els qüestionaris que ens
demanen i poder fer una valoració sobre com està aquest pacte per reduir aquest 20-2020.
Respecte al que deies de la deixalleria, és una mica difícil de reduir les taxes; la
deixalleria costa uns diners a l’Ajuntament; és un servei que és costós; no es fa per
criteris econòmics, si no per criteris ambientals; per tant, ens sembla que ja està bé que
sigui gratuïta, que la gent no hagi de pagar i haver de donar més facilitats a la gent,
perquè portin les seves andròmines a la deixalleria, em sembla que ja fem prou amb què
no hagin de pagar i no crec que calgui haver de reduir altres tractes com podria ser el
rebut de les deixalles, que al cap i a la fi, no és res més que una taxa que cobrem per un
servei que ens presta el consell comarcal.
Sra. Roser Mas: La idea era poder propiciar que la gent utilitzi una mica més la
deixalleria i no era tant que fos gratuïta o no la deixalleria en si, si no que s’utilitzés molt
més.

Sr. Manel Romans: Podem plantejar fer campanyes, això si, però el cost econòmic em
sembla que és difícil de fer més exempcions en el rebut de les escombraries.
4.2.
Al mateix temps voldríem preguntar com està el tema de la concessió de la deixalleria,
perquè si no ho tenim mal entès està o caducat, o amb pròrrogues inacabables,...

Respon el Sr. Jaume Vivet: Efectivament està caducat i s’ha de licitar de nou. El plec
de condicions no està redactat i el contracte està caducat i si no hi ha denúncia
expressa, queda prorrogat automàticament. Però el plec de condicions s’ha de fer nou,
perquè hi ha uns canvis.
SR. DAVID OLIVARES:
4.3.
Voldria demanar al Sr. Portús, en relació a la Junta Local de seguretat i la Junta local de
ciutadania, en quin punt està, perquè sé que s’havia de canviar el representant de la
ciutadania i per això demano en quin punt està ara mateix.

Respon el Sr. Albert Portús: Responent una mica a la pregunta d’en David: en principi,
aquesta Junta s’havia de començar a activar ara fa uns deu dies; vàrem tenir un petit
problema amb el cap de protecció civil, perquè no estava en disposició de poder venir a
la reunió, però és un dels punts que tenim pendents per activar en els propers dies. De
seguida que ho activem ja us en farem ressò.

71

SR. LLUÍS SABATÉS:
4.4.
Voldria instar el nou regidor de mobilitat, perquè agilitzi el pla de mobilitat, perquè hem
vist que s’ha fet una actuació de canvi de sentit en algun carrer de Torelló, com és el
carrer Puigdassalit i pensem que seria bo que ja d’una vegada es pogués fer una
planificació més global de tots els canvis que es poden fer a Torelló, perquè segueix
havent-hi dèficits com els semàfors de l’entrada a Torelló, que ja ho havíem comentat a
la legislatura passada, que s’hauria de canviar una mica el sentit de l’obertura de verd i
vermell que ara hi ha programat, els canvis de sentit de carrers a la zona del carrer
Canigó o a la plaça Joanot Martorell i també potser seria el moment, si poguéssim fer
una reunió del consell de seguretat ciutadana i mobilitat- per parlar si hi ha algun sistema
per agilitzar l’obertura de la sortida pel carrer Sant Antoni, del pàrquing de la vitri, perquè
creiem que amb una mica d’esforç per part de tothom es podria donar un bon servei a la
població.

Respon el Sr. Albert Portús: Del Pla de mobilitat, també està en l’ordre dels nostres
punts, tant per als semàfors d’entrada a Torelló, que és un tema que ja porta cua de fa
anys, com pel tema d’agilitzar l’obertura del carrer Sant Antoni, del pàrquing de la Vitri,
que també és un tema que intentarem agilitzar el màxim, perquè també ens interessa
poder potenciar aquest pàrquing que creiem que no en traiem el suc que hauríem de
treure. I també intentar senyalitzar o buscar alguna mesura que també treballarem, per
poder potenciar que la gent tingui més tirada en aquest pàrquing.
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Sr. Lluís Sabatés: El tema jo el basava una mica dins del pla de mobilitat, per instar i
planificar una mica totes aquestes actuacions i tots els canvis que s’han fet, perquè, a
més, s’ha d’aprovar.

SR. JORDI CASALS:
4.5.
Primer de tot, avui hem tocat temes d’aigües: hi havia un gran projecte que segurament
ha passat a millor vida, si més no per uns anys, que és el tema de la potabilitzadora;
se’n va parlar molt en el darrer mandant, tant a l’Ajuntament com al consell comarcal,
però segurament se’n va parlar massa i es va actuar massa poc i va quedar en un calaix
i ara no és el millor moment, segurament, per a encarar-ho.
Com encara aquest equip de govern els propers anys, un tema tan sensible com és
l’aigua? Avui hem fet algunes actuacions importants, alguna, segurament d’urgència, i
amb el fet de no poder comptar, segurament, amb la potabilitzadora.

Respon el Sr. Manel Romans: La potabilitzadora, la veritat és que l’any passat, crec,
degut a la situació econòmica de l’A.C.A., que havia de finançar un 50% d’uns sis
milions d’euros que valia; des de l’A.C.A. es va informar a tots els ajuntaments que hi
estàvem adherits que no podria aportar aquest 50% del finançament i degut a això, tot i
que molts ajuntaments ja havien fet les seves previsions de PUOSC per a finançar-la, en
principi tothom va destinar aquests recursos a altres inversions, perquè va semblar que
la potabilitzadora no es faria.
Si que he de dir que des del consell comarca s’està tornant a posar el tema sobre la

taula; ja hem tingut alguna reunió amb tècnics la setmana passada –i això ho dic com a
conseller comarcal-, per tal que, si no es pogués fer la potabilitzadora de la mateixa
mesura que s’havia dissenyat des d’un principi, potser fer-la una mica més petita, però si
que creiem que és un equipament que és necessari, no només per a Torelló, si no
també per al Voltreganès i també el Lluçanès, que és on havia d’arribar.
Les converses són insipients, de fa quinze dies que en vàrem començar a parlar; estem
valorant econòmicament què podrien suposar les diferents opcions que ens han
plantejat els tècnics i a partir d’aquí ens haurem de posar en contacte amb tots els
alcaldes dels municipis que estaven afectats per la potabilitzadora i plantejar-los que a
través dels propers PUOSC que esperem que surtin l’any vinent i també de les ajudes
que vinguin de Xarxa Barcelona, a través de la Diputació, a veure poguéssim arribar a
fer la potabilitzadora, encara que no fos amb la mesura que s’havia plantejat en un
principi. Per tant, ens sembla que aquest tema quedaria resolt.

Sr. Jaume Vivet: A part d’això, es va anar a fer una visita a l’A.C.A. i estem pendents
que ens donin resposta a tot el tema de la potabilització de l’aigua que tenim als jardins
de Can Parrella. De moment no ens han donat resposta, però anem insistint i sembla
que hi ha d’haver una reunió en breu, però no ens acaben de donar una data, per anar
tancant qui se’n fa càrrec, si ens deixen les instal·lacions en funcionament o no, si ens
ajuden o no ens ajuden. En definitiva, estem pendents d’aquesta reunió.
4.6.
Voldríem demanar si aquest ple de l’Ajuntament dóna una segona oportunitat a la
vessant, diguem-li independentista; el 13-D, explícitament per al dret a decidir no va
reeixir; ara la situació segurament ha canviat, ha canviat a nivell de context nacional; no
sé si a nivell municipal les sensibilitats en aquest consistori, però hi ha noves iniciatives i
des de l’Ajuntament de Vic s’ha iniciat un nou projecte que és el de l’associació de
municipis per a la independència, que s’ha de fundar, però està rebent suports.
Nosaltres no volíem presentar una moció directament al ple i que es debatés i es votés,
si no que faríem un prec a l’equip de govern per tal que convoqui els grups i que hi
assisteixin els que vulguin, per valorar la possibilitat que l’Ajuntament de Torelló es pugui
sumar a aquest projecte d’associació de municipis per a la independència.

Respon el Sr. Jaume Vivet: Això és més aviat un prec. Estem disposats a parlar-ne.

SR. DAVID FORCADA:
4.7.
Avui he llegit al diari una cosa que m’ha sorprès una mica: ja fa un any del nou govern
de la Generalitat i en tema d’habitatge he vist que han detectat, han recomptat o
inventariat 3.200 habitatges de protecció buits. Després d’un any de govern que arribin a
comptar els que tenen, em sorprèn una mica, perquè ja sabíem que hi eren, però crec
que no es necessita tan temps per saber on érem; i no és estrany que estiguem on som
de la manera que es feien les adjudicacions. A Torelló, d’aquests 3.200 en tenim 47 de
buits i si que és cert que la política d’habitatge complint el pla local d’habitatge, ha estat
molt correcta fins a la construcció dels habitatges, si que vàrem denunciar des de l’equip
de govern el coll d’ampolla que es produeix en el moment de l’adjudicació. El febrer
passat, el 24 de febrer, a entregar unes claus va venir el nou Secretari General
d’Habitatge, en Carles Sala i el vàrem instar a agilitzar això; ho va marcar com a una
prioritat; hi érem tots i sorprenentment un mes després va arribar una proposta de
conveni a l’ajuntament per poder adjudicar aquests habitatges buits, aquests 47 més 17
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–que són els del Castell II, que s’han de passar de venda a lloguer- i faran un total de
64.
Després d’aquesta proposta hi va haver unes modificacions en el sistema, en els
requisits, i se li va demanar una reunió per intentar que des de l’Ajuntament poguéssim
donar sortida el més ràpidament a aquest estoc d’habitatges; estem a setembre i estem
igual, o no, no sé si s’ha prosperat en aquesta direcció, si us heu entrevistat amb
habitatge, si està clar que els 17 del castell II passaran a lloguer,... una mica, saber la
situació actual de l’habitatge de protecció a Torelló.

Respon el Sr. Jaume Vivet: Hi vàrem anar, perquè a Torelló, a part dels 3.000, els que
ens preocupen a l’equip de govern són els que tenim a Torelló i efectivament, va
sorprendre bastant, perquè hi ha tants pisos com sol·licituds per entrar. Els va
sorprendre bastant; nosaltres vàrem dir que ens havien de deixar sense cap mena
d’intrusió, però que s’escoltessin més a la tècnica; la tècnica és qui té les persones
davant i viu el dia a dia i aquest procés de selecció, ells el tenen molt feixuc, perquè les
notificacions les fan des de Barcelona; abans no troben la persona i els retorna... aquest
sol procés els pot tardar inclús un parell de mesos, segons ens varen dir i vàrem acordar
que quan comenci aquest procés, les notificacions les enviïn totes a l’Ajuntament i ja les
faríem nosaltres a través del notificador, perquè 47 notificacions, com a molt, en una
setmana o deu dies poden estar fetes. És evident que hi ha tot un procés –tots els
coneixem- d’una exposició al públic i altres tràmits que fan que aquest procés sigui un
pèl llarg. Nosaltres vàrem dir que l’havien d’escurçar. Hi havia una llista i en cada edifici
va per trams d’ingressos i altres requisits i a partir d’aquí ells volien que hi hagués una
llista oberta i que pogués venir gent de fora a ocupar aquests pisos; nosaltres hi hem
estat bastant reticents i la idea és anar posant llistes i ells aquesta no ens la volen deixar
saltar i al capdavall, el que volen ells és omplir els pisos. Inclús en vàrem posar alguna
que fos oberta a gent, no pas de fora, però vam haver d’accedir a que fos de la Vall del
Ges; vàrem anar acotant, perquè hi ha gent que s’empadrona el dia abans i ja té dret a
entrar en un d’aquests pisos i nosaltres pensem que ja que s’han fet a Torelló, hi han de
tenir dret les persones que ja viuen a Torelló.
Per altra banda, vàrem empènyer molt perquè acceleressin el tema de la signatura del
conveni; la Marta (tècnica d’habitatge de l’Ajuntament de Torelló) m’ha passat un correu i
ens hem de veure amb la regidora de benestar social, perquè ella ha estat fora aquesta
setmana passada i també ens hem de veure amb la tècnica per anar desencallant
aquest tema.
Ens vàrem queixar molt del fet que en 8 o 9 mesos, a una família o a una parella li
poden haver canviat molt les necessitats en relació al pis i això fa que quan se’ls
concedeix el pis, ja no el necessiten, perquè s’han espavilat.
A partir d’aquí hi ha una altra opció que és l’entrega directa. Nosaltres els vàrem
comentar algun cas que sabem que és flagrant que necessiten el pis i ens varen dir que
un cas així els ho presentem i actuaran per urgència; estan oberts i jo crec que es nota,
almenys, un cert canvi, si més no, de paraula i ara hem de veure si és veritat o no en
fets.
Pel que fa als pisos del carrer progrés, avinguda Pirineus, el preu que surten de venda
és pràcticament idèntic al de mercat; hi ha molt poca diferència i ells estan disposats a
passar-los a lloguer amb opció de compra.
Sr. David Forcada: Bàsicament és això el que volia saber. Hi ha aquests que no estava
clar si serien de compra o de lloguer directament. I també el que dius d’agilitzar,
considerem que hi ha un perill, segons com siguin les llistes; està sobre la taula el model
Vic, que adjudiquen ells directament i no sé si hi ha la possibilitat d’entomar en aquesta
legislatura, aquest tipus de model a l’Ajuntament de Torelló, ...
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Sr. Jaume Vivet: Ens varen dir que la primera convocatòria l’havien de fer ells, però a
partir d’aquí ja la podrem fer directa.
Sr. David Forcada: El que passa que com bé dius, 60-70 persones estan apuntades al
registre de sol·licitants d’habitatge; moltes potser fa 10-12-15 mesos que hi són i, per
tant, potser ja no tenen la necessitat i encara que tinguem 60 sol·licitants, és probable
que 45 habitatges no els omplim.
Si deixem la llista oberta, els omplirem segurament amb gent que no seran de Torelló,
amb la qual cosa hi ha un risc que quan surti demana de gent de Torelló, tot i haver fet
una política d’habitatge correcte, per complir un pla d’habitatge, els tinguem ocupats per
qui no estava contemplat en el pla d’habitatge. Pensem que aquest tipus de llista obert a
tothom, per tal que s’omplin si o si en una primera convocatòria, pot ser perjudicial per a
gent de Torelló que, potser ara no, però d’aquí a un, dos o tres mesos, tinguin necessitat
d’un habitatge.

Sr. Jaume Vivet: Hi vàrem tirar moltes cosses a aquest fet; hi vàrem tirar cosses i al
final ells, podien anar posant llistes, però l’última havia de ser aquesta, o quedava el
conveni aturat sense poder adjudicar res. I van passant els mesos i una mica l’encallat
era això, també, potser hem fet massa pisos, no sé com dir-ho
Sr. David Forcada: els que deia el pla d’habitatge. Estem donant resposta a la
necessitat que teníem.
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Sr. Jaume Vivet: Jo crec que s’ompliran amb gent de Torelló. Tal com estan les llistes,
crec que s’ompliran.
Sr. David Forcada: No estaria de més que, per a aquests casos excepcionals,
l’Ajuntament de Torelló ja ens havíem adjudicat de cada promoció uns quants
habitatges, perquè directament des de benestar social, si els requerien, els
adjudiquessin. Potser en aquesta nova adjudicació estaria bé fer el mateix. Quan sigui el
moment i tinguem notícies noves, ja en parlarem.
SR. PERE GALOBARDES:
4.8.
Una pregunta donada pel fet que diferents famílies s’han adreçat a nosaltres i davant la
preocupació de notícies que anem coneixent i que no en sabem l’estat, saber si ens
podríeu explicar una mica com està la situació de l’escola de música en concret i si hi ha
alguna solució prevista o no.

Respon la Sra. Concepció Villena: Nosaltres, d’acord amb el plec de condicions que
tenim, mantindrem l’aportació econòmica que havíem destinat a aquest curs, encara que
hi hagi retallades en la subvenció que hem de rebre per part de la Generalitat. Per tant,
l’escola de música pot comptar igualment amb el que comptava; a ells ja els ho hem
comunicat i hem estat parlant per veure com podem superar una mica aquest moment.
El que és cert, és que el conveni que tenim amb l’escola de música està caducat; hem

anat prorrogant i hem començat a estudiar si cal fer una nova licitació o a veure què hem
de fer.
4.9.
I un prec: avui hem passat per alt un punt, i dic passat per alt, perquè només era donar
compte i no perquè hi hagués cap altra voluntat, però per a nosaltres és un punt molt
important que ha estat la liquidació provisional del pressupost de 2010. I dic que és molt
important, no per ser persones actives en això, si no perquè als temps que corren, es
poden explicar bones notícies que permeten, a més, a l’equip de govern actual,
emprendre accions.
Hem aprovat un pressupost que té un romanent de tresoreria superior als dos milions i
escaig d’euros, i que té un resultat pressupostari d’un milió i escaig en positiu. I podem
afegir que té un 51% d’endeutament, que això no ho diu, però ho podem afegir, perquè
és cert, són les dades que ens varen donar a la comissió de comptes.
Què volen dir tots aquests números que sembla que no vulguin dir res? Vol dir que
l’Ajuntament de Torelló paga a 50 dies els seus proveïdors. Vol dir que l’any 2010, en
plena crisi, ja, l’ajuntament va fer deures i els va fer bé. Va ser un any de fortes
inversions; recordo: la nova plaça Nova, està tota finançada en el pressupost de 2010
amb recursos propis; resultat: endeutament del 51%. Fer la plaça Nova era possible, és
possible sense afectar el pressupost municipal amb cap canvi; per tant, tots aquells que
veien la plaça “que no tocava”, no sé si tocava o no tocava, però econòmicament era
factible, que és el que volia dir ara, sense afectar al pressupost. Val a dir que hem
treballat per a tots els ciutadans de Torelló, absolutament per a tots. Que s’han atès, en
la mesura de les possibilitats de l’Ajuntament de Torelló es varen atendre tots els
ciutadans de Torelló, sense fer grans escarafalls, ni grans discursos tremendistes, ni
voler buscar culpables de situacions, perquè no existeixen els culpables de situacions! I
val a dir que la liquidació d’aquest pressupost, pressuposa per al 2012, que l’equip de
govern té capacitat de governar; que l’herència deixada permet tenir capacitat de
governar, perquè sense capacitat econòmica només queden voluntats. Aquí hi ha
capacitat econòmica; capacitat d’exigir a les altres administracions que compleixin,
perquè Torelló ha complert, capacitat de prendre decisions correctes i fermes.
Per tant, el prec seria que continuem en aquesta línia; nosaltres vetllarem per tal que així
sigui, perquè no es perdi un dels actius importants que permet que Torelló pugui
continuar fent coses i, per tant, us adreçaria aquest prec.

Sr. Albert Portús: En relació al tema pressupostari, doncs si: hem tancat amb una ràtio
d’endeutament del 51%. Creiem que és un endeutament molt bo; pocs ajuntaments
podem dir aquestes xifres i és una cosa que s’ha d’agrair de la bona gestió que s’ha
portat en els últims anys per part del grup vostre i també en col·laboració en els últims
anys, de Convergència. I el tema de tenir un romanent positiu de tresoreria, és el fruit
dels tancaments positius que hi ha hagut en els últims anys, cosa que ha fet que hi
hagués aquest romanent de tresoreria de més de dos milions d’euros i també creiem
que és important dir-ho i m’alegro que ho hagis comentat, perquè és un fet que pocs
ajuntaments poden alegrar-se’n, ja que actualment n’hi ha molts que estan amb plans de
sanejament per culpa de tenir un romanent en negatiu.
SR. MARC FONTSERÈ:
4.10.
No tot són bones notícies: el nombre d’aturats de Torelló no ha parat de créixer en els
últims mesos, canviant una tendència positiva a nivell europeu que va tenir tot l’any
passat; si a aquest fet hi sumem –i aquí també ve una mica el sentit de la pregunta- que
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el Departament de Treball no sabem si traurà convocatòries de plans d’ocupació, cases
d’oficis, tallers d’ocupació, que ens han vingut molt bé aquests darrers anys i també
sembla que el panorama de la fàbrica de Covit està més fosc que mai i que entre 60 i 70
persones poden anar a l’atur el proper mes, la meva pregunta és saber quins són els
plans de l’Ajuntament i del departament de treball per fer front a aquesta problemàtica
que ens caurà ja.
A més, m’agradaria saber si s’han pogut fer passos per parlar amb PHI o COVIT i amb
el comitè de l’empresa, per veure quines possibilitats hi ha per arribar a una bona entesa
entre ambdues parts, que seria una bona notícia per al poble. No oblidem que hi ha 60
famílies afectades, algunes amb més de 38 anys a l’esquena a la fàbrica i que se’n
poden anar amb 20 dies per any treballat i amb un màxim de 14 mensualitats.

Respon el Sr. Jaume Vivet: Nosaltres no hem tingut cap contacte ni amb el comitè, ni
amb l’empresa, ni ningú s’ha adreçat a nosaltres. No hem tingut cap contacte de cap
mena.
Sra. Roser Mas: Si em permeteu, nosaltres hem fet una interpel·lació parlamentària. Si
necessiteu algun tipus d’ajut, hi estem absolutament disposats.

Sr. Jaume Vivet: Gràcies.

Respon el Sr. Manel Romans: Amb el tema de promoció econòmica que demanaves tu
Marc, la veritat és que quan vàrem aterrar a l’Ajuntament el mes de juny, des d’aleshores
ens hem dedicat una mica a apagar focs i anar mirant de solucionar coses i després de
les vacances estem preparant amb els tècnics un projecte de futur per a la promoció
econòmica a Torelló, sobretot basat en el tema de recolzament a les empreses.
Els plans d’ocupació, encara no sabem si hi seran o no hi seran; estem pendents de
veure què ens diuen; tot i que és un cost per a l’Ajuntament i força important, estem
disposats a assumir-lo, perquè creiem que hi ha molta gent a Torelló que estan en precari
que els pot anar molt bé el pla d’ocupació, però creiem que el primer que hem de fer
nosaltres és mirar que les empreses tirin endavant, donar recolzament a les que ja
existeixen i també donar suport als emprenedors, si és que hi ha algú que en aquest
moment tan difícil encara té la valentia de voler-se plantar per ell. Però que no dubtin que
des de l’Ajuntament mirarem vies fiscals i amb recursos humans propis de l’Ajuntament i
amb el que sigui, procurarem ajudar-los en tot el que puguem.
4.11.
I ja per acabar, una altra pregunta que és sobre el consultori del barri de Montserrat.
Crec que el mes vinent tenim una visita. Sembla que el CAP de la Vall del Ges no té un
interès o no té possibilitats –no sé com dir-ho- en reobrir el consultori de dalt el barri.
M’agradaria saber si aquest equipament és un equipament important i prioritari per a
l’equip de govern i, si és així, quins passos penseu fer per evitar aquest tancament
definitiu.

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

Vist i plau,
L’ALCALDE,

LA SECRETÀRIA,
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