ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT EN PLE,
CELEBRADA EL DIA 31 D’OCTUBRE DE 2011:

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

Ple
10/2011
ordinari
31 d’octubre de 2011
de les 20:01 a les 22:30
Sala de plens de la casa de la vila

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

Secretària:
Interventora

Jaume Vivet i Soler
Manel Romans i Sànchez
Albert Portús i Noguera
Núria Güell i Rovira
Carme Francolí i Casas
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 (que s’incorpora a
les 20:03)

CiU
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

Montserrat Freixa i Costa
M. Carme Urgell i Barris
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1/ APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR:
1.1.- APROVACIÓ, DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS:
S’aprova per unanimitat dels assistents i amb la modificació que es fa constar a
continuació, l’acta número 8/2011, de la sessió ordinària celebrada el dia 26 de setembre
de 2011:
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A petició de la Sra. Urgell, es modifica al punt 2.1.2., doncs consta que la liquidació es va
aprovar per decret de l’alcaldia de data 5 d’agost i en realitat, la data correcta i que, per
tant, ha de constar en l’acord, és la del 9 d’agost de 2010.

I sense modificacions, s’aprova per unanimitat dels membres assistents, l’acta núm.
9/2011, corresponent a la sessió extraordinària, celebrada el dia 24 d’octubre de 2011.

2/ ACORDS:

2.1 HISENDA
2.1.1 APROVACIÓ DEFINITIVA DEL COMPTE GENERAL DE L’AJUNTAMENT DE
L’EXERCICI 2010.
ACORD:
ANTECEDENTS
Finalitzat l’exercici pressupostari de 2010, cal elaborar el compte general de l’entitat local,
dels organismes autònoms i de les societats mercantils de capital íntegrament local.
El compte general ha de posar de manifest la gestió realitzada en els aspectes econòmic,
financer, patrimonial i pressupostari, i ha de contenir el conjunt de documentació bàsica,
complementària i annexos.
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Ha de ser elaborat per la Intervenció, i la Presidència l’ha de retre abans del dia 15 de
maig de l’exercici següent.
Els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari 2010 s’han sotmès a l’informe de
la Comissió Especial de Comptes, la qual n’ha emès un dictamen aprovador en data 19
de setembre de 2011. Exposat el compte general al públic en el Butlletí Oficial de la
Província de data 28 de setembre de 2011, pel període reglamentari, no s’hi han formulat
reclamacions, al·legacions ni observacions.
FONAMENTS DE DRET
D’acord amb els articles 208 a 212 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, la Instrucció de
comptabilitat per a l’Administració Local i altres disposicions concordants en relació amb
la tramitació i el contingut, la Comissió Especial de Comptes, vist el dictamen favorable
de la comissió informativa d’hisenda, règim intern i seguretat, el ple de l’Ajuntament, per
unanimitat dels setze membres assistents, acorda:

Compte general de l’Ajuntament de Torelló:
Primer.- Aprovar definitivament els estats i comptes anuals corresponents a l’exercici
2010, integrats pels estats bàsics següents:
1. Estats i comptes anuals:

- Balanç de situació: en tancar l’exercici hi ha un actiu de 24.855.625,49 €, un passiu de
20.302.670,88 € i un resultat de l’exercici amb un guany de 4.552.954,61 €.
- Compte de resultats: en tancar l’exercici hi ha un guany de 4.552.954,61 €.
- Liquidació del pressupost: en tancar l’exercici hi ha uns drets pendents de cobrament de
3.423.125,92 €, unes obligacions pendents de pagament de 1.846.263,32 €, uns
romanents totals de 8.279.909,73 € i un resultat pressupostari ajustat d’1.214.844,97€.
- Estat demostratiu dels drets que s’han de cobrar i les obligacions que s’han de pagar
corresponents a pressupostos tancats: en tancar l’exercici hi ha uns drets pendents de
cobrament d’1.418.409,04€ i unes obligacions pendents de pagament de 161.356,45€.
- Estat de la tresoreria: en tancar l’exercici es consigna una existència d’1.663.235,56€.
2. Annex als estats i comptes anuals:
- Balanç de comprovació: en tancar l’exercici hi ha un total acumulat en el deure de
399.544.681,11 € i un total en l’haver de 399.544.681,11 €.
- Estat de modificació de crèdit: en tancar l’exercici hi ha unes modificacions en els crèdits
pressupostaris per un import total de 5.716.901,60 € en els ingressos i 5.716.901,60 € en
el de despeses.
- Estat de romanent de tresoreria: en tancar l’exercici hi ha un romanent de tresoreria per
a despeses generals de 2.816.312,44 € i un romanent de tresoreria afectat a despeses
de 716.462,01 €.
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- Estat de situació de moviment d’operacions no pressupostàries: en tancar l’exercici hi
ha un saldo pendent de pagament de 194.157,40 €.
Segon.- Aprovar definitivament la documentació complementària integrada pels
justificants dels estats i comptes anuals i pels annexos següents:
- Estats de despeses i d’ingressos aprovats inicialment: el total d’ingressos és de
17.118.148,59 € i el de despeses de 17.118.148,59 €.
- Relació de modificacions de crèdit de despeses i de les previsions d’ingressos aprovats
inicialment: en tancar l’exercici hi ha un total de modificacions de 5.716.901,60 € en els
ingressos i 5.716.901,60 € en les despeses.
- Relació de les rectificacions i anul·lacions de drets i obligacions dels pressupostos
tancats: en tancar l’exercici hi ha un total de baixes de drets de 156.609,19 € i un total de
baixes d’obligacions de 649,84 €.
- Actes d’arqueig d’existència en caixa al final de cada exercici i conciliació de xifres en
cas de discrepàncies amb els saldos comptables: en tancar l’exercici es consigna una
existència final d’1.663.235,56 €.
- Relacions nominals de deutors i creditors: en tancar l’exercici hi ha un total de deutors
de 5.102.430,64 € i un total de creditors de 2.460.807,70 €.
Compte general del Patronat Municipal del Teatre Cirvianum:

Tercer.- Aprovar definitivament els estats i comptes anuals corresponents a l’exercici
2010, integrats pels estats bàsics següents:
1. Estats i comptes anuals:
- Balanç de situació: en tancar l’exercici hi ha un actiu de 72.800,28 €, un passiu de
70.535,83 € i un resultat de l’exercici amb un benefici de 2.264,45 €.
- Compte de resultats: en tancar l’exercici hi ha un benefici de 2.264,45 €.
- Liquidació del pressupost: en tancar l’exercici hi ha uns drets pendents de cobrament de
54.309,99 €, unes obligacions pendents de pagament de 41.501,61 €, uns romanents
totals de 2.676,23 € i un resultat pressupostari ajustat de 24.098,58 €.
- Estat demostratiu dels drets que s’han de cobrar i les obligacions que s’han de pagar
corresponents a pressupostos tancats: en tancar l’exercici hi ha uns drets pendents de
cobrament de 8.460,99 € i unes obligacions pendents de pagament de 0,03 €.
- Estat de la tresoreria: en tancar l’exercici es consigna una existència de 15.517,02€.
2. Annex als estats i comptes anuals:
- Balanç de comprovació: en tancar l’exercici hi ha un total acumulat en el deure de
4.677.989,18 € i un total en l’haver de 4.677.989,18 €.
- Estat de modificació de crèdit: en tancar l’exercici hi ha unes modificacions en els crèdits
pressupostaris per un import total de 51.849,07 €.
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- Estat de romanent de tresoreria: en tancar l’exercici hi ha un romanent de tresoreria per
a despeses generals de 23.787,53 € i un romanent de tresoreria afectat a despeses de
0,00 €.
- Estat de situació de moviment d’operacions no pressupostàries: en tancar l’exercici hi
ha un saldo pendent de pagament de 1.146,41 €.
Quart.- Aprovar definitivament la documentació complementària integrada pels
justificants dels estats i comptes anuals i pels annexos següents:
- Estats de despeses i d’ingressos aprovats inicialment: el total d’ingressos és de
223.606,00 € i el de despeses, de 223.606,00 €.
- Relació de modificacions de crèdit de despeses i de les previsions d’ingressos aprovats
inicialment: en tancar l’exercici hi ha un total de modificacions de 51.849,07 €.
- Relació de les rectificacions i anul·lacions de drets i obligacions dels pressupostos
tancats: en tancar l’exercici hi ha un total de baixes de drets de 0,00 € i un total de baixes
d’obligacions de 0,00 €.
- Actes d’arqueig d’existència en caixa al final de cada exercici i conciliació de xifres en
cas de discrepàncies amb els saldos comptables: en tancar l’exercici es consigna una
existència final de 15.517,02 €.
- Relacions nominals de deutors i creditors: en tancar l’exercici hi ha un total de deutors
de 56.406,28 € i un total de creditors de 42.620,05 €.

Compte general del Patronat de la Ràdio Municipal de Torelló:
Cinquè.- Aprovar definitivament els estats i comptes anuals corresponents a l’exercici
2010, integrats pels estats bàsics següents:
1. Estats i comptes anuals:
- Balanç de situació: en tancar l’exercici hi ha un actiu de 67.740,49 €, un passiu de
66.180,41 € i un resultat de l’exercici amb una pèrdua de 888,55 €.
- Compte de resultats: en tancar l’exercici hi ha una pèrdua de 888,55 €.
- Liquidació del pressupost: en tancar l’exercici hi ha uns drets pendents de cobrament de
2.465,03 €, unes obligacions pendents de pagament de 6.291,79 €, uns romanents totals
de 16.126,51 € i un resultat pressupostari ajustat positiu de 9.677,40€.
- Estat demostratiu dels drets que s’han de cobrar i les obligacions que s’han de pagar
corresponents a pressupostos tancats: en tancar l’exercici hi ha uns drets pendents de
cobrament de 6.113,85 € i unes obligacions pendents de pagament de 84,61 €.
- Estat de la tresoreria: en tancar l’exercici es consigna una existència de 29.552,39€.
2. Annex als estats i comptes anuals:
- Balanç de comprovació: en tancar l’exercici hi ha un total acumulat en el deure
d’1.811.478,07 € i un total en l’haver d’1.811.478,07 €.
- Estat de modificació de crèdit: en tancar l’exercici hi ha unes modificacions en els crèdits
pressupostaris per un import total de 3.024,00 €.
- Estat de romanent de tresoreria: en tancar l’exercici hi ha un romanent de tresoreria per
a despeses generals de 26.316,95 € i un romanent de tresoreria afectat a despeses de
67,76 €.
- Estat de situació de moviment d’operacions no pressupostàries: en tancar l’exercici hi
ha un saldo pendent de pagament de 389,34 €.
Sisè.- Aprovar definitivament la documentació complementària integrada pels justificants
dels estats i comptes anuals i pels annexos següents:
- Estats de despeses i d’ingressos aprovats inicialment: el total d’ingressos és de
139.731,50 € i el de despeses, de 139.731,50 €.
- Relació de modificacions de crèdit de despeses i de les previsions d’ingressos aprovats
inicialment: en tancar l’exercici hi ha un total de modificacions de 3.024,00 €.
- Relació de les rectificacions i anul·lacions de drets i obligacions dels pressupostos
tancats: en tancar l’exercici hi ha un total de baixes de drets de 0,00 € i un total de baixes
d’obligacions de 0,00 €.
- Actes d’arqueig d’existència en caixa al final de cada exercici i conciliació de xifres en
cas de discrepàncies amb els saldos comptables: en tancar l’exercici es consigna una
existència final de 29.552,39 €.
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- Relacions nominals de deutors i creditors: en tancar l’exercici hi ha un total de deutors
de 10.548,56 € i un total de creditors de 9.275,01 €.
Comptes de la societat mercantil Gestiomat S.L..
Setè.- Aprovar definitivament els estats i comptes anuals corresponents a l’exercici 2010,
integrats pels estats bàsics següents:
1. Balanç de situació.
- En tancar l’exercici hi ha un actiu de 135.893,96 €, un passiu de 124.033,75 € i un
resultat de l’exercici amb un guany d’11.860,21 €.
2. Compte de resultats.
- En tancar l’exercici hi ha un guany d’11.860,21 €.
3. Estat de la tresoreria.
- En tancar l’exercici es consigna una existència de 146.152,33 €.
Vuitè.- Retre els esmentats comptes de la corporació, esdevinguts com a resultat de
l’exercici econòmic 2010, a la Sindicatura de Comptes, d’acord amb el que determinen
els articles mencionats en la part expositiva.
INTERVENCIONS:
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SR. ALBERT PORTÚS:
Aquí simplement comentar que en tots els comptes hi ha hagut, a l’hora de tancar
l’exercici, un romanent de tresoreria en positiu. Pel que fa al compte general de
l’Ajuntament Torelló, la dada més important és que el romanent ha quedat en
2.816.312,44 euros. Per al patronat municipal del teatre Cirvianum, l’estat de romanent
de tresoreria és de 23.787,53 euros. El compte general del patronat de la ràdio municipal
de Torelló l’estat de romanent de tresoreria per a despeses generals és de 26.316,95
euros i els comptes de la societat mercantil Gestiomat, SL, han tancat l’exercici
d’enguany amb 11.860,21 euros.

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

Quan són les 20:03, s’incorpora a la sessió la Sra. Roser Mas.

2.1.2. ACORD DE MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS REGULADORES
DELS TRIBUTS MUNICIPALS (APROVACIÓ PROVISIONAL)

INTERVENCIONS:
SR. JAUME VIVET:

En aquest tema, faré una mica d’incís en el que creiem que hem presentat o presentem, i
una mica la manera com funcionarem, que ja us aniré explicant: ordenança per
ordenança.
En primer lloc, creiem que són unes modificacions d’ordenances fiscals, clarament de
contenció, si exceptuem una mica el que és l’IBI, ordenança que mereix un apartat a
banda. En els altres, hem fet un esforç per tal que l’augment sigui el mínim i inclús,
alguna, va a la baixa: la recollida de deixalles, baixa, l’ordenança reguladora de l’impost
sobre els terrenys de naturalesa urbana, també baixa –la plus valua-; en l’impost de
circulació es bonifiquen més els cotxes que contaminen menys i en l’apartat de l’IBI, dir
que s’ha modificat a la baixa l’apartat del coeficient, ja que estem en el sisè any de revisió
i, per tant, això vol dir que d’entrada ja tenim un increment del 10%.
En definitiva, si tenim en compte els darrers anys i l’evolució d’aquest import, tenim que
l’any 2007 es varen recaptar uns 2.200.000 euros; l’any 2008 hi va haver un salt
important: vàrem passar a 2.850; el 2009, va tornar a ser de contenció i el 2010 varen ser
3.116.000. Aquí hi va haver a més, unes ajudes per valor de 300.000 euros amb
aportacions del FEOSL que anaven directes a l’ordinari. A més, enguany hem de tenir en
compte que hem començat a retornar 200.000 euros de l’any 2008 i uns 400.000 que
hem de tornar de l’any 2009.
Amb aquestes previsions, nosaltres creiem que l’IBI, tot i que puja, creiem que és de
contenció, perquè no tenim aquests 200.000 euros i, per tant, d’un lloc o altre els hem de
fer sortir.
També hem de dir que l’any vinent es farà la revisió del cadastre per ajustar els valors.
Segons ens varen dir al cadastre, si no som el primer, som el segon poble de Catalunya
en demanar-ho; això ja es va demanar a finals de la legislatura passada i nosaltres no
hem fet més que confirmar i que es continuï en aquest procés.
Jo penso que s’ha treballat molt bé amb els grups per buscar el consens –hem estat
treballant conjuntament- i sobretot amb els grups d’Esquerra, com PSC, que sou dos
grups que ens podeu ajudar a tirar-les endavant i, per tant, us agraeixo la col·laboració.
Penso que hi ha hagut una col·laboració que ha estat molt transparent i això ha permès
una bona entesa; ara donaré la paraula a la interventora, perquè faci una intervenció més
tècnica i, tal com es faran les votacions: votarem ordenança per ordenança –tal com es
feia habitualment-; la secretària ens llegirà el títol de l’ordenança, perquè tothom ens
l’hem llegit i repassat; passarem directament al regidor d’hisenda, que ens farà
l’explicació de l’augment o de la baixa i automàticament s’obrirà un torn de paraula per a
cada grup i llavors un torn de rèplica i votació.
SRA. CARME URGELL:
La disposició addicional quarta, apartat 3 de la llei General Tributària i l’article 12 del text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, possibiliten que les entitats locals
adoptin l’aplicació de la normativa tributària general al règim d’organització i funcionament
propi de cada entitat; previsió que justifica la proposta de mantenir actualitzada una
ordenança general, que també es modifica en aquest ple.
Les modificacions introduïdes en els textos de les ordenances fiscals municipals,
obeeixen al compliment de la normativa vigent.
En relació als índex, i exempcions i bonificacions dels impostos que es modifiquen, s’ha
verificat que estan dins dels paràgrafs que preveu el text refós de la llei reguladora de les
hisendes locals.
En relació a les taxes per prestació de serveis públics, per a la realització d’activitats
administratives de competència local, que es modifiquen, s’ha verificat que l’import de la
recaptació estimada, no excedeix en el seu conjunt, el cost previsible del servei i activitat
que es presentarà, de conformitat amb el que preveu també l’article 24.2 del text refós de
la Llei reguladora de les hisendes locals. Només comentar, també, que en l’ordenança
fiscal número dos hi ha un error, a la tarifa: la tarifa d’aigua per a les famílies de més de
14 m3 al mes, a la proposta hi posa 0,4663 i la correcta és 0,4653.
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ACORD:
El text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per
a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.
En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals s’hauran d’aprovar
simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text legal
esmentat estableix que les Ordenances fiscals contindran com a mínim la determinació
dels elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i
d’inici de la seva aplicació.
Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de
contenir la nova redacció dels preceptes afectats.
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta
necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei 58/2003, de
17 de desembre, General Tributària, ja que aquestes han de complir la doble funció de
servir coma eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora comunicació
informativa amb els ciutadans.
Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General Tributària, i
l’article 12 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals possibiliten que les
Entitats locals adaptin l’aplicació de la normativa tributària general al règim
d’organització i funcionament propi de cada Entitat, previsió aquesta que justifica la
proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb les modificacions que s’escaiguin, una
Ordenança General, redactada a l’empara de l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local.
En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals
municipals obeeixen, al compliment de les previsions normatives esmentades
anteriorment.
Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització
d’activitats administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen, l’import
de la recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del servei o
activitat que es prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2 del text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals.
Vistos els informes tècnics preceptius, d’acord amb el dictamen favorable de la Comissió
informativa d’hisenda, règim intern i seguretat, es proposa al Ple l’adopció dels següents
acords:
Primer.- APROVAR PROVISIONALMENT la modificació de l’Ordenança General de
Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos municipals de dret públic que haurà de
regir per a l’exercici 2012 i següents:
Es modifica el segon paràgraf de l’article 3 i el nou redactat diu:
“Quan es tracti de relacions amb els ciutadans derivades de l’exercici de les funcions de
gestió i recaptació delegades en la Diputació de Barcelona, els interessats que disposin
de certificat digital, clau concertada o altres mitjans reconeguts com acreditatius de la
seva identitat, podran fer per Internet consultes i tràmits personalitzats en les condicions
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previstes per l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.”
Es modifica l’apartat 1.b) de l’article 9 i el nou redactat diu:
“b) En qualsevol registre de les Administracions, estatal o autonòmica, de les
Diputacions, Cabildos i Consells Insulars, o dels Ajuntaments de Municipis a què es
refereix l’article 121 de la Llei 7/1985.
S’afegeix un nou apartat, el 8, a l’article 11 i el redactat diu:
“8. En particular, la notificació d’actuacions de gestió i recaptació dels ingressos
municipals que hagi de practicar l’ORGT s’efectuarà en la forma prevista en la seva
Ordenança General.”
Es modifica l’apartat 4 de l’article 19 i el nou redactat diu:
“4. La pràctica de notificacions s’ajustarà al que estableixen la Llei General Tributària, la
normativa de desenvolupament; supletòriament, la Llei 30/1992 de Règim Jurídic i
Procediment Administratiu Comú; la Llei 11/2007, de acceso electrónico de los
ciudadanos a los Servicios Públicos; la Llei 26/2010, de l’ús dels mitjans electrònics
al sector públic de Catalunya; la Llei 29/2010, de l’ús dels mitjans electrònics al
sector públic de Catalunya, la Llei 18/2009 i altres normes que regulen les
notificacions electròniques.”
Es modifica l’apartat 4 de l’article 20 i el nou redactat diu:
“4. Amb caràcter general, i excepte en els supòsits que la llei, o l’ordenança fiscal
estableixin previsió contrària, els beneficis fiscals s’aplicaran a totes les liquidacions
afectades que no hagin adquirit fermesa al moment de la concessió, sempre que els
requisits del benefici fiscal concorrin en la data d’acreditament del tribut.”
Es modifica l’apartat 2.c) de l’article 27 i el nou redactat diu:
“c) Altres mitjans que es considerin suficients, quan es provi les dificultats per aportar la
garantia en qualsevol de les formes ressenyades. La suficiència de la garantia en aquest
cas haurà de ser valorada per la Intervenció.”
S’afegeix un nou apartat, el 5, a l’article 29 i el redactat diu:
“5. En particular, i als efectes del que s’estableix als articles 31 i 224.1 de la Llei General
Tributària, tenen la condició d’ingressos deguts els efectuats com a conseqüència
d’aplicar els valors cadastrals determinats per la Gerència del Cadastre, segons la llei
reguladora del Cadastre Immobiliari.
Sense perjudici del que disposa aquest apartat, quan el valor cadastral s’anul·li per un
procediment de rectificació d’errades materials, es tornarà l’import ingressat incrementat
amb els corresponents interessos de demora.”
Es modifica el primer paràgraf de l’apartat 5 de l’article 32 i el nou redactat diu:
“5. Quan no hagi resultat possible la notificació personal, es procedirà a la notificació
edictal, mitjançant anuncis en el Butlletí Oficial de la Província o la seu electrònica de
l’ORGT.”
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Se substitueixen els apartats 2 i 3 de l’article 33 per un nou redactat a l’apartat 2,
que diu:
“2. Des de la plataforma de notificació telemàtica, es remetrà la corresponent
comunicació al telèfon mòbil i/o correu electrònic designats per l’interessat, per informar
de la notificació de la denúncia i la forma d’accedir-hi.
Els detalls concrets de la notificació es regularan a la normativa de l’ORGT, que serà
degudament divulgada per a general coneixement.”
A l’article 33, l’apartat 4 passa a ser el 3 i l’apartat 5 passa a ser el 4.
S’afegeix un nou apartat, el 5, a l’article 39 que diu:
“5. L’ORGT podrà demanar la col·laboració de l’Agència Estatal d’Administració Tributària
per a la recaptació executiva dels ingressos municipals, quan no s’hagi pogut recaptar els
deutes per no conèixer l’existència de béns embargables situats dins l’àmbit de la
província de Barcelona.”
Es modifica el segon paràgraf de l’apartat 1 de l’article 42 i el nou redactat diu:
“Si s’hagués de resoldre amb altres criteris, respecte a terminis dels ajornaments i
fraccionaments, o exigibilitat de garanties, caldrà l’expressa autorització de l’Ajuntament.”
S’afegeix un nou apartat, el 8, a l’article 47 i el redactat diu:
“8. Si l’adjudicació dels béns a què es refereix l’apartat anterior no resulta d’interès per a
l’Ajuntament, es procedirà a la data comptable dels valors objecte de l’expedient per a
quina recaptació es tramità la subhasta, amb la formalitat requerida pel Tresor municipal.
Sens perjudici de la possible rehabilitació de l’expedient cas que es modifiquessin les
circumstàncies relatives al deutor i l’entorn econòmic general.”
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels disset membres de la Corporació.

Segon.- APROVAR PROVISIONALMENT per a l’exercici de 2012 i següents la
modificació de les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen:
•

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1. REGULADORA DE LA TAXA PER
L’EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS.

ACORD:
Es modifica l’apartat 1.e) de l’article 6 i el nou redactat diu:
“e) Per la tramitació de cada cèdula d'habitabilitat ---------------------------- 13,08”
INTERVENCIONS:
SR. ALBERT PORTÚS:
En aquesta ordenança es treu l’apartat 1.e de l’article 6, en referència al cobrament a
compte de la taxa per la cèdula d’habitabilitat de la Generalitat de Catalunya. El preu és
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manté igual.
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels disset membres de la Corporació.

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2. REGULADORA DE LA TAXA PER
SUBMINISTRAMENT D’AIGUA.
ACORD:
Es modifiquen els imports dels apartats 1.a), 1.b) i 1.d) de l’article 6 i els nous
imports son:
“a) Subministrament d’aigua a famílies:
- Fins a un mínim de 10 m3/mes ----------------------------- 0,3452 euros/m3
- De més de 10 fins a 14 m³/mes ---------------------------- 0,7703 euros/m3
- De més de 14 m³/mes ---------------------------------------- 0,9181 euros/m3
b) Subministrament d’aigua d’ús industrial ------------------------- 0,4653 euros/m3
d) Conservació de comptadors, segons diàmetre:
- Fins a 13 mm, per mes------------------------------------------ 0,64 euros.
- De 15 i 20 mm, per mes ---------------------------------------- 0,86 euros.
- De 30 mm, per mes ---------------------------------------------- 1,31 euros.
- De més de 30 mm, per mes ----------------------------------- 2,22 euros.”
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INTERVENCIONS:
SR. ALBERT PORTÚS:
En aquest taxa s’aplica el mateix increment que ja es va aplicar l’any passat i que és del
2,13% i, per tant, per sota de l’IPC.
En tots els aspectes de la partida, excepte la de finançament d’obres, que no queda
afectada per aquest increment.
Resumint els tres grans apartats, segons subministraments d’aigua a les famílies, ens
trobem que fins a un mínim de 10 m3 per mes es passa a cobrar un import de 34,52
euros/ m3. De 10 a 14 m3 al mes l’import és de 0,7703 euros/ m3 i de més de 14 m³/mes
l’import és de 0,9181 euros/m3.
Tal com ja ha fet esment la interventora, pel que fa al subministrament per ús industrial,
l’import se situa en 0,4653 euros/m3.

SRA. ROSER MAS:
Des d’Iniciativa no donarem suport a aquesta taxa, perquè pensem, seguint una mica la
nostra l’ínia dels darrers anys, que l’aigua és un bé limitat i que, per tant, cal que
estimulem molt més mesures d’estalvi; això només s’aconsegueix si penalitzem fortament
els consums desmesurats i, en canvi, premiem l’estalvi.
Tal com està plantejada aquesta ordenança, això no s’aconsegueix i malgrat que ho hem
dit reiteradament en diverses ocasions, jo calculo que cada aprovació de les ordenances
fiscals dels últims anys, continua any rere any fent una puja només lineal d’aquesta taxa,
sense mesurar que quan hi hagi molts consums s’hauria de penalitzar i quan n’hi hagi
pocs, s’hauria de bonificar.

VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per majoria absoluta del nombre legal de membres de la
Corporació, atenent al resultat de la votació que s’especifica a continuació:
Vots favorables: 16, dels regidors i regidores dels grups municipals de CiU,
PSC-PM, JpT-ERC-AM i PxC
Vots desfavorables: 1, de la regidora del grup municipal d’ICV-EUiA-E
Abstencions: 0.

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 3. REGULADORA DE LA TAXA DE CEMENTIRI
MUNICIPAL.
ACORD:
Es modifiquen els imports dels apartats 1.b), 1.c), 1.d), 1.e), 1.f) i 1.g) de l’article 6 i
els nous imports son:
“b) Nínxols de concessió a 50 anys de nova construcció------------------------ 1.139,14
b) Nínxols de concessió a 50 anys de recuperació ---------------------------------- 569,57
c) Nínxols temporals de nova construcció: temps limitat a 9 anys i mínim de 2 anys,
amb la possibilitat de pagar la quota del 10è any i esdevenir una concessió a 50
anys, per cada any ----------------------------------------------------------------------- 113,14
d) Nínxols temporals de recuperació: temps limitat a 9 anys i mínim de 2 anys, amb la
possibilitat de pagar la quota del 10è any i esdevenir una concessió a 50 anys, per
cada any -------------------------------------------------------------------------------------- 56,96
e) Columbaris de concessió a 50 anys ------------------------------------------------- 397,57
f) Columbaris temporals: temps limitat a 9 anys i mínim de 2 anys, amb la possibilitat
de pagar la quota del 10è any i esdevenir una concessió a 50 anys, per cada any
39,76”

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

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 4. REGULADORA DE LA TAXA PER LA
PRESTACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ DE RESIDUS URBANS.
ACORD:
Es modifica l’article 1 i el nou redactat diu:
“A l’empara del que es preveu als articles 57 i 20.4.s) del text refós de la Llei reguladora
de les Hisendes Locals aprovat pel reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL),
de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal i la Llei
22/2011, de 29 de juliol, de residus i sòls contaminats, l’Ajuntament estableix les taxes
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pels serveis de recollida, transport i tractament dels residus municipals, que es regiran
per la present Ordenança.”
Es modifica l’article 2 i el nou redactat diu:
“1. Constitueix el fet imposable de la taxa pel servei de recepció obligatòria de
recollida, transport i tractament de residus domèstics la prestació dels serveis
següents:
a) Recollida, transport i tractament dels residus generats en les llars com a
conseqüència de les activitats domèstiques.
b) Recollida, transport i tractament de les restes vegetals generades en solars sense
edificar.
c) Recollida, transport i tractament dels residus generats en comerços i serveis, com
a conseqüència d’activitats domèstiques i en locals sense activitat comercial o per
a usos privats, tals com aparcaments, traster o magatzem.
2. Es consideren també residus domèstics: els que es generen en les llars d’aparells
elèctrics i electrònics; roba; piles; acumuladors; mobles i estris; els residus i runes
procedents d’obres menors de construcció i reparació domiciliària; els residus procedents
de neteja de vies públiques; zones verdes; àrees recreatives i platges; animals domèstics
morts i vehicles abandonats.”
Es modifica l’article 3 i el nou redactat diu:
“1. Són subjectes passius contribuents de la taxa per la prestació de serveis de
recepció obligatòria de recollida, transport i tractament dels residus domèstics, les
persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei
General Tributària, que ocupin o utilitzin els habitatges, o els locals o solars situats en
places, carrers o vies públiques on es presta el servei a què es refereix l’article
anterior, bé sigui a títol de propietari o d’usufructuari, d’arrendatari, fins i tot, a precari.
2.
Tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent el
propietari dels habitatges, locals o solars, el qual podrà repercutir, si s’escau, les
quotes satisfetes sobre els usuaris, que són els beneficiaris del servei.”
S’afegeix un nou apartat, el 7, a l’article 5 que diu:
“7. Gaudiran d’exempció de la quota de la taxa les persones físiques o jurídiques que
ocupin o utilitzin els locals sense activitat comercial o per a usos privats, tals com
aparcament, traster o magatzem o solars situats en places, carrers o vies públiques
on es presta el servei a què es refereix l’article 2, bé sigui a títol de propietari o
d’usufructuari, d’arrendatari, fins i tot, a precari.”
Es modifica l’import de l’apartat 2 de l’article 6 i el nou import és:
“Per cada habitatge, estigui o no ocupat, ---------------------------------------114,62 euros.”
Es modifica l’apartat 1 de l’article 7 i el nou redactat diu:
“1. La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir des del moment en què s’iniciï la
realització del servei, que hom entendrà iniciat, atesa la seva naturalesa de recepció
obligatòria, quan el servei municipal de gestió de residus domèstics en els carrers o llocs
on figurin els habitatges utilitzats pels contribuents o els locals o solars subjectes a la taxa
aquí regulada estigui establert i en funcionament.”
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Es modifica l’article 9 i el nou redactat diu:
“1. Són serveis municipals complementaris, susceptibles de ser prestats pel sector
privat -autoritzat per a la prestació del servei, en els termes previstos a la normativa
vigent en matèria de residus-, la recollida, transport i tractament dels residus
comercials.
2.
Constitueix el fet imposable de la taxa pel servei de gestió de residus
comercials, la prestació dels serveis següents:
a)
b)

Recollida, transport i tractament de residus comercials no perillosos.
Recollida, transport i tractament de residus domèstics generats per les
indústries.

3.

A aquests efectes, tenen la consideració de residus comercials els
generats per l’activitat pròpia del comerç al detall i a l’engròs, dels serveis de
restauració i bars, de les oficines i els mercats, així com la resta del sector serveis.

4.

La taxa establerta a l’apartat 2.a) d’aquest article és incompatible amb la
taxa prevista a l’article 6.2 de l’Ordenança; conseqüentment, quan procedeixi exigir la
taxa per a la gestió dels residus comercials, no es liquidarà la taxa per gestió de
residus domèstics generats per a la realització d’activitats domèstiques en locals
comercials inactius.”

Es modifiquen els apartats 1.a), 2 i 3 de l’article 10 i el nou redactat diu:
“ a) Sol·licitin la prestació del servei.
2.

A aquests efectes, els titulars d’activitats que generin residus comercials
o domèstics generats per les industries que desitgin utilitzar un sistema de gestió
dels residus, diferent de l'establert per l’Ajuntament, estan obligats a acreditar que
tenen contractat amb un gestor autoritzat la gestió dels residus que produeixi
l’activitat corresponent. Aquest acreditament s’haurà d’efectuar, en el termini d’un
mes, comptador des de l’entrada en vigor d’aquesta ordenança, si ja s’estava
portant a terme l’activitat, o des de l’inici de l’activitat generadora del residu, si
aquest ha tingut lloc amb posterioritat a dita entrada en vigor.
Per exercicis successius, aquest acreditament s’haurà d’efectuar abans de l’1 de
febrer de cada any.

3.

Cas que no es porti a terme l’esmentada acreditació en el termini indicat,
l’Ajuntament considerarà que el titular de l’activitat generadora d’aquests residus
comercials i domèstics generats per les industries s’acull al sistema de recollida,
transport i tractament que té establert la Corporació i per tant, aquest tindrà la
condició de subjecte passiu de la taxa aquí regulada.”

Es modifica l’article 12 i el nou redactat diu:
“1. La quota tributària de la taxa per la prestació del servei de recollida, transport i
tractament de residus comercials consistirà en una quantitat fixa, per unitat de local,
que es determinarà en funció de la naturalesa i el destí dels immobles als quals es
desenvolupi l’activitat generadora del residu.
2.

A aquest efecte, s’aplicarà la tarifa següent:
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Epígraf primer. Despatxos professionals:
Per cada despatx professional ------------------------------------------------------

180,58 euros

Epígraf segon. Allotjaments:
A) Hotels, motels, hotels-apartaments I cases d’hostes, per cada plaça i any42,65 euros
B) Centres hospitalaris, col·legis I altres centres de naturalesa anàloga:
• De 400 o menys places --------------------------------------------------------347,79 euros
• De 401 a 500 places------------------------------------------------------------434,75 euros
• De més de 500 places ---------------------------------------------------------521,70 euros
Epígraf tercer. Establiments d’alimentació:
A) Peixateries, carnisseries i semblants ---------------------------------------------435,58 euros
B) Resta sector alimentari:
Superfície < 0 = 50 m² ----------------------------------------------------------353,52 euros
Superfície > 50 m² i < 0 = 100 m² --------------------------------------------376,45 euros
Superfície > 100 m² i < 0 = 500 m² --------------------------------------- 1.499,76 euros
Superfície > 500 m2 i < 0 = 1.000 m² ------------------------------------ 1.876,21 euros
Superfície > 1.000 m²-------------------------------------------------------- 3.477,31 euros
Epígraf quart. Establiments de restauració:
A) Restaurants -----------------------------------------------------------------------------814,44 euros
B) Cafeteries, bars i altres de naturalesa anàloga---------------------------------623,97 euros
Epígraf cinquè. Establiments d’espectacles:
A) Cinemes i teatres ----------------------------------------------------------------------569,95 euros
B) Sales de festes, discoteques, bingo i altres de naturalesa anàloga. --- 1.327,22 euros
Epígraf sisè. Altres locals industrials i/o mercantils no especificats anteriorment:
•
•
•
•

Fins a 5 treballadors ------------------------------------------------------------182,24 euros
De 6 a 20 treballadors ----------------------------------------------------------259,94 euros
De 21 a 50 treballadors --------------------------------------------------------480,79 euros
De més de 50 treballadors ------------------------------------------------- 1.039,73 euros

Epígraf setè. Mercat del dimecres:
A) Parades de venda d’aliments, per dia ----------------------------------------------- 3,96 euros
B) Parades de venda de productes no alimentaris, per dia ------------------------ 2,00 euros
Epígraf vuitè. Parades d’esbarjo situades en terrenys d’ús públic:
•
•
•
•

Fins a 25 m² d’ocupació i dia ---------------------------------------------------- 4,90 euros
De mes de 25 m² a 50 m² d’ocupació i dia ----------------------------------- 5,40 euros
De mes de 50 m² a 100 m² d’ocupació i dia --------------------------------- 5,94 euros
De més de 100 m² d’ocupació i dia -------------------------------------------- 6,55 euros”

Es modifica l’apartat 1 de l’article 13 i el nou redactat diu:
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“1. La taxa per la prestació del servei de recollida, transport i tractament de residus
comercials es merita en el moment de sol·licitar-se o prestar-se el servei.”
Es modifica l’article 14 i el nou redactat diu:
“1. Els subjectes passius de la taxa que per primer cop sol·licitin la prestació del servei de
recollida, transport i tractament de residus comercials vindran obligats a practicar
l’autoliquidació de la quota corresponent al primer període impositiu, en el moment de
formular la sol·licitud del servei.
Per a exercicis següents, en tant no hagin comunicat la seva voluntat de no recepció
del servei, la taxa serà liquidada per l’Ajuntament i el cobrament de les quotes
s’efectuarà en el període que aquest determini.
2.

Els titulars d’activitats als quals fa referència l’article 10.2 de la present Ordenança
que figuressin a 31/12/2011 com a subjectes passius de la taxa per recollida,
transport i tractament de residus i no acreditin la contractació del servei de gestió del
residu amb un gestor autoritzat, romandran integrats al padró fiscal que, per a la
gestió de la taxa establerta en la present Ordenança, aprovi l’Ajuntament.”

INTERVENCIONS:
SR. ALBERT PORTÚS:
En aquesta ordenança també hem intentat des de l’Ajuntament fer un gran esforç i hem
repercutit a la baixa tots immobles, ja es tracti d’habitatges, despatxos, restaurants, ... i ho
hem fet amb una rebaixa de l’1,74%.
A tall d’exemple, un habitatge, estigués ocupat o no, fins ara es pagava una taxa de
116,65 euros i ara es pagarà a pagar-ne 114,62. O, per exemple, un restaurant que fins
ara pagava una taxa de 828,86 € i a partir de l’any vinent, la pagarà de 814,44 €.
Tanmateix també hem considerat oportú continuar amb l’exempció, tant respecte dels
pensionistes, visquin sols o amb els cònjuges que també siguin pensionistes, així com
l’exempció d’aquelles persones declarades pobres per precepte legal.
Tanmateix, a part de la rebaixa de l’1,74% en general, hi ha hagut dos paràmetres en què
la rebaixa ha estat més considerable, que són les contemplades en l’epígraf setè
respecte de les parades del mercat del dimecres. L’apartat a), per a parades d’aliments,
per dia, es passa d’una taxa de 6,16 euros diari amb una rebaixa del 35,71% i l’apartat b),
de la venda de productes no alimentaris per dia, que era de 3,43 euros, s’aplica una
rebaixa del 41,69%.
SRA. ROSER MAS:
A nosaltres ens agrada veure que es pot reduir mínimament la taxa, perquè això vol dir
que molts ciutadans i ciutadanes de Torelló estem fent bé la selecció de residus; malgrat
tot, però, ja ho hem exposat en moltes ocasions en aquest ple, encara es podria millorar
més: d’una banda, fent campanyes específiques; sovint hi ha els diners, però al final no
es fan –ja ens ha passat en alguna altra ocasió- i d’altra, estimulant que els veïns i veïnes
del nostre poble facin servir, per exemple, la deixalleria. L’ús de la deixalleria, però, hauria
de suposar una bonificació de la taxa de residus, que això també és un tema que ja hem
parlat en alguna ocasió. Amb això, pensem que contribuiríem a disminuir el CO2, però tot
i que n’hem parlat en algunes ocasions, és veritat que aquest equip de govern no hi ha
manifestat gaire interès.
En canvi, si que ha tingut interès en posar una exempció per a les persones que ocupin
local sense activitat; com es controlarà això? Que hauran de fer les persones grans que
es vulgui acollir a les bonificacions? No se’ls demanarà res? Si ets una persona amb
pocs ingressos, has de presentar molta documentació i llavors la gent que tingui locals
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sense activitat, hauran de presentar la mateixa documentació, per exemple, que una
persona gran amb pocs ingressos? O que altres persones que estan sotmeses a la
possibilitat de bonificació? Aquest és un tema que ens preocupava, perquè si ets
propietari d’un local, representa que no has de presentar res? És un tema que ens
preocupava en el sentit que semblava que hi havia dues línies determinades per a poder
demanar bonificacions en aquesta taxa. Ens interessaria que en ho pugueu comentar i,
evidentment, no hi donarem suport.
SR. JORDI CASALS:
Aprofito aquesta ordenança per comentar una mica en general el nostre plantejament. En
cada una de les ordenances, nosaltres hem pogut negociar amb l’equip de govern com
no ho havíem pogut fer mai, amb el temps necessari per poder incidir com cal en les
ordenances i hem arribat a un acord per aprovar-les, un acord global i no per a
ordenances concretes i és per això que donarem suport a totes les ordenances que
presenta l’equip de govern, bàsicament per aquesta negociació, que ha sortit bé, i ens ha
permès a nosaltres dir-hi la nostra i que hi hem pogut incidir. Ho hem fet des d’un
plantejament, sabent que són temps complicats i d’incertesa, ja s’ha comentat; són temps
de crisi i a més, són temps d’incertesa, perquè no sabem quin és el finançament que ens
vindrà d’administracions superiors, com la Generalitat i l’Estat; de l’Estat, ja sabem que
haurem de retornar diners que se’ns havien avançat i ara deixaran d’arribar-nos; cal dir
que són fruit d’un mal càlcul, no sé si volgut o no, per part de l’Estat, en quant als
ingressos que tindria i això fa pensar que es varen inflar els números per fer quadrar els
números de l’Estat i que no sortís un dèficit més gran del que era, que segurament ja s’ha
vist que és el real. L’Estat ho va fer malament i paguem els plats trencats els
ajuntaments.
Sabent que l’Ajuntament ha de mantenir uns ingressos per al bon funcionament de
l’Ajuntament i entenem per funcionament de l’Ajuntament, que funcioni bé el poble i
aquesta ha estat també la nostra actitud de responsabilitat, saben que a l’equip de govern
li mancaven vots per aprovar les ordenances, el que no hem fet ha estat partidisme ni
electoralisme, si no que ho hem fet des del punt de vista del bon funcionament de
l’Ajuntament.
A partir d’aquí, anirem explicant el nostre posicionament en cada ordenança i en aquesta
en concret, valorar que sobretot la feina ben feta de la ciutadania fa que puguem baixar
aquesta taxa, però també –i d’això ja n’hem parlat- reduir costos que depenen de
l’Ajuntament, també ha fet que la reducció sigui més gran.
Nosaltres hi donarem suport.

SR. PERE GALOBARDES:
Ja ho han comentat els companys dels diferents grups: no és l’ajuntament que fa l’esforç
de reduir aquesta taxa, si no que és la ciutadania de Torelló, que amb el seu bon fer els
darrers anys, han aconseguit que això que és una taxa, que vol dir que els ciutadans
paguen el cost del servei, es vagi reduint; per tant, no és que l’Ajuntament hagi fet un
esforç especial en aquest sentit, si no que qui està fent les coses bé, des de fa temps, i a
més, molt bé, són tots els ciutadans i ciutadanes de Torelló que permeten que aquesta
taxa es vagi reduint, quan en altres pobles això no és possible i no pas per manca de
voluntat política.
SR. JAUME VIVET:
Jo, seguint una mica amb el que ha dit en Pere, estic d’acord en què la gent ho fa bé,
però entenem que des de l’Ajuntament es va fer un esforç a la legislatura passada per
canviar els contenidors, posar-ne més –els de vidre es van augmentar al doble-... tots
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plegats fem un esforç; jo vull entendre que no ens hem de posar cap medalla, però també
hem d’entendre que per part de l’Ajuntament també s’ha fet un esforç.
SR. PERE GALOBARDES:
El canvi de contenidors ja està dins de la taxa.
SR. JAUME VIVET:
Si, però també s’ha fet un esforç per a millorar-ho.

VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per majoria absoluta del nombre legal de membres de la
Corporació, atenent al resultat de la votació que s’especifica a continuació:
Vots favorables: 16, dels regidors i regidores dels grups municipals de CiU,
PSC-PM, JpT-ERC-AM i PxC
Vots desfavorables: 1, de la regidora del grup municipal d’ICV-EUiA-E
Abstencions: 0.

•

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 5. REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE BÉNS
IMMOBLES.
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ACORD:
Es modifica el quart paràgraf de l’apartat 3 de l’article 2 i el nou redactat diu:
“No es podrà dividir la quota en aquells supòsits que, com a conseqüència de dita divisió
resultin quotes d’import inferior als mínims establerts als apartats 1.a) i 1.b) de l’article 5.”
Es modifica el primer paràgraf de l’apartat 3 de l’article 5 i el nou redactat diu:
“3. Els subjectes passius que d’acord amb la normativa vigent ostentin la condició de
titulars de família nombrosa en la data de meritació de l’impost, tindran dret a una
bonificació del 50 per cent en la quota íntegra, sempre que l’immoble de què es tracti
tingui un valor cadastral inferior a 122.069,44 euros i constitueixi l’habitatge habitual de
la família.”
Es modifiquen els índexs de l’apartat 2.1 i de la taula annexa de l’apartat 2 de
l’article 7, essent els índexs nous els següents:
-

Per l’apartat 2.1 l’índex serà del 0,578 per cent.
Per la taula annexa l’índex serà del 0,816 per cent.

Es modifica l’apartat 1 de l’article 8 i el nou redactat diu:
“1. Normes de gestió, relatives als beneficis fiscals de l’article 4.
1.1. Per gaudir de les exempcions dels apartats 1.h), 1.i) i 1.j) es requerirà que el
subjecte passiu les hagi sol·licitades abans que les respectives liquidacions

adquireixin fermesa. En la sol·licitud s’haurà d’acreditar el compliment dels
requisits exigibles per a l’aplicació de l’exempció.
1.2. La bonificació establerta a l’apartat 2.a) (habitatges de protecció oficial), no és
acumulable amb la bonificació de l’article 5, apartat 2 (obres d’urbanització,
construcció i promoció immobiliària)..
Quan, per a un mateix exercici i subjecte passiu, concorrin els requisits per a
gaudir d’ambdues, s’aplicarà la bonificació de major quantia.”
Es modifica l’apartat 2.4 de l’article 8 i el nou redactat diu:
“2.4 Titulars de família nombrosa.
Per gaudir de la bonificació, s’haurà de presentar davant la hisenda municipal la
següent documentació:
- Títol vigent de família nombrosa, expedit per l’Administració competent.
- Còpia del rebut anual de l'IBI, o de document que permeti identificar de
manera indubtable la ubicació i descripció del bé immoble, inclosa la
referència cadastral.
Aquesta bonificació, que tindrà caràcter pregat, es concedirà pel període de
vigència del títol de família nombrosa i es mantindrà mentre no variïn les
circumstàncies familiars.
Els contribuents hauran de comunicar qualsevol modificació a l’Ajuntament.
La bonificació es podrà sol·licitar fins el 31 de desembre de l’exercici immediat
anterior a aquell en què hagi de tenir efectivitat, sense que pugui tenir caràcter
retroactiu.
En cas que l’Administració competent faciliti per via telemàtica a l’Ajuntament o,
en el seu cas, a l’ORGT les dades sobre els titulars i membres de les famílies
nombroses o monoparentals empadronades al municipi, els interessats que
hagin obtingut el reconeixement de la bonificació almenys una vegada, es veuran
lliurats d’aportar novament el títol en els anys posteriors al venciment d’aquest.
En aquells supòsits on la propietat de l’immoble correspongui a diversos
copropietaris, la bonificació prevista en aquesta Ordenança per als titulars de
famílies nombroses, s’aplicarà a la quota corresponent al percentatge de
propietat que ostenti el subjecte passiu que acrediti la seva condició de titular de
família nombrosa.”
S’afegeix un apartat 5 a l’article 11 que diu:
“5. La notificació de modificacions en els valors cadastrals, aprovades com a
conseqüència de procediments de valoració col·lectiva, o procediments d’incorporació
mitjançant declaració, comunicació i sol·licitud, es realitzarà per mitjans telemàtics,
sempre que així ho estableixi la normativa cadastral.”

INTERVENCIONS:
SR. ALBERT PORTÚS:
Aquesta ordenança crec que és la més important que tractarem en el dia d’avui a nivell
de recaptació; com bé ha dit l’alcalde, el 2006 l’Ajuntament va sol·licitar fer la revisió dels
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valors cadastrals, que es va iniciar l’any següent, el 2007, en el moment de màxima
eufòria immobiliària. Per aquest motiu vàrem considerar oportú demanar fer una nova
revisió cadastral, ja que havien d’haver passat més de cinc anys i, per tant, ja estàvem
dins del termini per poder-la sol3licitar. La sol·licitud ja és ferma, és a dir, ja s’ha donat el
vistiplau per tirar-la endavant i, inclús, amb paraules del propi gerent regional del
cadastre, el Sr. Ripollès, som el primer o el segon Ajuntament de Catalunya i dels primers
d’Espanya que procedíem a fer la revisió en aquests moments; d’aquesta manera, el que
intentem és adequar els valors als valors de mercat actuals i poder restablir una mica
l’equilibri de cara al 2013, que és quan entraria en vigor la nova quantificació dels valors.
Hem de tenir en compte que si s’hagués mantingut la línia d’increment d’aquest any, de
cara al 2012 l’Ajuntament hauria recaptat 4.400.000 euros, aproximadament, provinents
d’aquest impost. Hem intentat fixar un màxim no tan alt i hem establert que, com a molt,
recaptéssim 4.100.000 euros, és a dir, 300.000 euros menys que la previsió. Per aquest
motiu, hem adequat el tipus de gravamen dels béns urbans i hem passat d’un tipus del
0,591% al 0,578%.
Centrant-nos ja en, si en la repercussió que té l’impost de cara a la ciutadania, hem de dir
que a tall d’exemple, un 78% dels contribuents –és a dir, més de tres quartes parts dels
rebuts- decreixeran, es mantindran o creixeran per sota dels 40 euros.
SRA. ROSER MAS:
Nosaltres, malgrat que partíem de dues premisses bàsiques: una és que si que és veritat
que l’IBI és potser l’impost amb el qual l’Ajuntament recapta més diners per poder
destinar després a fer polítiques socials i també és veritat que hi ha una altra premissa,
que l’Ajuntament ha adequat i ha fet unes previsions a la baixa en aquest impost, perquè
hi hagi la mínima repercussió possible. Tot i això, nosaltres pensem que encara pot
haver-hi una altra adequació, que hi ha mecanismes en què aquesta repercussió encara
és menor i que, per tant, en aquests moments en què la situació és complicada, no hi
estarem massa d’acord en què hi hagi un creixement tan important, tot i que s’hagi
procurat adequar tot el tema; a més, com que tampoc no votem el pressupost al mateix
temps, tampoc sabem on aniran aquests diners de l’IBI i en quest sentit no hi estaríem
massa d’acord.

SR. JORDI CASALS:
Nosaltres, en la línia del que hem comentat abans, des d’un plantejament d’assegurar
uns ingressos –en aquest cas, l’IBI és l’ingrés propi de l’Ajuntament més important i amb
molta diferència- per aquest motiu és el que hem treballat més amb l’equip de govern, és
a dir, és el que ens hem estat més estona i hem fet més colzes per arribar a aquesta
decisió entre els dos grups, entre convergència, Esquerra Republicana i Junts per Torelló
i també tenint en compte la contenció a l’hora d’establir l’IBI; pot semblar alt, però ens
hem d’assegurar aquests ingressos que segurament no vindran per una altra banda, i el
que també ens hem assegurat és que el creixement no sigui el que va ser l’any passat,
que va suposar un 12,5% d’augment i això és una dada que també hem tingut en compte
a l’hora d’establir l’IBI d’aquest any.
El regidor ha parlat del 76% que com a molt els pujaria 40 euros, però és que si pugem
una mica més, el 80% com a molt, els pujaria 50 euros, és a dir que amb valors absoluts,
és una forma bastant limitada i nosaltres donarem suport.
SR. PERE GALOBARDES:
Primer, agrair l’equip de govern que tingués el detall d’asseure’ns per parlar-ne; vàrem
estar un dia en què ens varen manifestar una mica les seves intencions i nosaltres vàrem
manifestar una mica el que ja hem anat posicionant aquests dies: malauradament no
podem estar d’acord en la puja de l’IBI i intentarem argumentar-ho de manera positiva i
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constructiva, tal com es planteja de cara al 2012: intentem fer-ho a manera d’introducció i
després us farem arribar un seguit de propostes, perquè a nosaltres sempre ens agrada
que quan hi ha una posició que puguem discrepar, que hi hagi unes propostes en què es
pugui valorar.
Primer dir que la situació econòmica que es planteja per al 2012, i això és sabut i no
només dit per nosaltres, perquè nosaltres som molt pobrets i no en sabem gaire, però dit
pels grans economistes i les dades que surten avui de l’Estat espanyol, per exemple, que
diuen que l’any vinent serà un any de recessió o, com a molt, d’estancament econòmic i
això vol dir que difícilment es crearan llocs de treball, perquè si l’economia no creix no
genera llocs de treball i, per tant, s’espera un any difícil per a les diferents economies,
tant a l’àmbit de l’administració, com de les empreses, com dels ciutadans. Diferent que
el 2010, que el 2011 i el 2009, en què hi ha hagut petits creixements i potser pitjor que el
2007. Tots sabem que va ser provocat per una qüestió que no va sorgir a l’Estat espanyol
ni a Catalunya, si no que venia de l’altra banda de l’Atlàntic; per tant, en aquest moment,
l’entorn no és per alegries.
Dit això, si que és cert –abans ho ha dit el regidor- els darrers anys i per una qüestió de
lògica –hem de recordar que venim d’una revisió, que la penúltima o l’última, era feta
anterior a l’any 90, el 88 o 89 i que, per tant, els desequilibris dins de l’IBI a Torelló, dins
dels valors cadastrals o la quantitat que hi havia de béns que havien de pagar que no
estaven donats d’alta era considerable, això feia que la situació fos com una pujada a
l’Everest: feia que persones que havien comprat un pis recentment, que encara que fos
petit, paguessin més d’IBI que persones que tenien una finca gran des de feia molts anys
i com que no s’havia revisat, pagaven molt menys. Per tant, lògicament, les puges dels
darrers anys han estat puges molt importants per una part de la població, així com una
part gran en l’inici, i més petita ara, li ha suposat unes baixades continuades en el seu IBI.
Aquests darrers anys, a més, l’any passat –tal com ha dit en Jordi- l’esforç que es va
demanar encara va ser gran –justament en previsió del que hi havia- per intentar buscar
aquest equilibri; entre d’altres raons, perquè ja es va plantejar llavors demanar una nova
revisió cadastral. Per tant, diguem que si fos un titànic al revés, en lloc d’enfonsar-lo
l’estaríem posant a punt de flota. Per tant, no entenem que aquest any calgui seguir amb
una pressió fiscal, en aquest cas més gran.
Tampoc pot ser, al nostre entendre, que la situació general de retallades que sofreixen
totes les administracions, i ara també vull deixar clara una cosa, perquè es va comentar
una cosa de manera molt lleugera i no és així: el que és la devolució d’una part de la
participació en els ingressos de l’Estat, que hagi de recaure en l’IBI, no podem donar com
a excusa que la Generalitat no ens portarà tants diners, perquè no en té; l’Estat ens en
retalla, perquè li n’hem de retornar –a l’entorn d’uns 90.000 euros l’any en un pressupost
de 14 o 15 milions d’euros, tampoc és una quantitat gran-, però ara diem que als
ciutadans de Torelló els farem pagar 300.000 euros més per a compensar tot això; i ja sé
que no és aquest el discurs. No és aquesta la raó. Durant anys, l’Estat ens donava una
liquidació i llavors ens afegia una altra liquidació, perquè els ingressos havien anat millor
del que s’havia previst i rebíem un ingrés supletori de l’Estat no previst, perquè els
ingressos que havien tingut eren superiors i l’Estat, com totes les administracions, el que
ha de fer és treballar en perspectiva i en la mesura que això se li va girar en contra, quan
les liquidacions han anat en negatiu, els ajuntaments, tots, han de retornar part d’aquests
diners que han rebut de més.
Dit això, tenim un Ajuntament amb una bona situació econòmica; el regidor d’hisenda ho
acaba de dir, que permet altres tipus de mesures per prendre en el cas hipotètic de
manca de recursos ordinaris; no necessàriament hem de pujar per sobre de l’IPC la
major part de rebuts de l’IBI de Torelló. Ens hauria agradat saber –ja entenem la dificultataquests 300.000 euros aproximadament, que anem a buscar de més, on els destinarem.
Hem vist aquests dies, llegint la premsa, que la major part d’administracions amb
situacions financeres iguals que la nostra o pitjors, el màxim que apugen és l’IPC, el 3,1%
o 3,2%, no apugen més; això, o han congelat del tot o altres apugen fins a l’IPC per una
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qüestió que nosaltres entenem que hi estàvem d’acord i així ho dèiem en el nostre
programa.
Per tant, nosaltres entenem que si que és cert que la preocupació és nostra, en el sentit
de dir: els ingressos en els ajuntaments estan disminuint; per tant, el que ens convé és
elaborar un pla d’estalvi que defineixi exactament com disminuir la despesa corrent de
l’Ajuntament; de què som capaços i valents de decidir reduir-la. I si no fem aquest pla
d’estalvi, difícilment podrem fer inversions i, per tant, aquesta, per a nosaltres, és la millor
mesura per fer front a la crisi des de l’àmbit municipal. Com deia, aquest pla d’estalvi ens
ha de permetre fer front a les inversions que tenim compromeses o que volem fer, perquè
hem d’alliberar diners de l’ordinari. Hi ha un altre favor d’això i és que la previsió dels
últims acords que s’han pres a la Unió Europea, és possible que a partir del 2012 les vies
de finançament dels ajuntaments –i de la resta- tingui una rebaixa en els seus costos, si
realment s’injecten diners en el sistema. Què proposem nosaltres? Proposem ser més
valents. Proposem fer un pla d’estalvi entre tots els grups que analitzi i prioritzi quins
serveis de l’Ajuntament són susceptibles de ser redefinits, són susceptibles de buscar un
estalvi real, en el proper pressupost. Nosaltres proposem una contenció dels ingressos
redefinint la puja de l’IBI, que s’acosti en la major part de les famílies a l’IPC, abaixant el
tipus progressivament, al revés del que s’ha pogut fer fins ara; per què? Perquè tindrem
una revisió cadastral que ens ho permetrà, que ens donarà llavors capacitat per jugar-hi i
si no la tinguéssim, seria més difícil d’aplicar aquesta mesura, perquè hauríem de
continuar jugant amb el tipus, que és l’única arma que tenim. Reiterar, com molt bé ha dit
el regidor i hi donem total suport, com ja hem dit, que la revisió cadastral es faci de la
manera més ràpida possible, perquè donarà oxigen a l’Ajuntament per aplicar els tipus
que ens corresponguin a partir de llavors.
Saber treballar i prioritzar en el que és realment important i poder prescindir del que és
superflu; adequar l’ajuntament a la realitat canviant del món que ens envolta i a les seves
reals possibilitats; hem de saber definir, així com vàrem definir un Torelló correctament
des del 2002, del 2003, del 2005, del 2006,... ara ens toca definir un Torelló del 2012, que
ja ens agradaria que fos com el del 2006! A tots!, però és el del 2012 el que redefinir i
això, segurament vol dir fer coses difícils i explicar-ho a la població. I ho proposem amb
sentit de responsabilitat; ho saben la gent de CiU, perquè més d’un dia ja havíem parlat
que nosaltres estaríem d’acord a fer mesures que fossin eficaces i a prendre mesures
difícils i que tindrien tot el nostre suport en aquest sentit. Nosaltres entenem que això és
el que demanen la major part dels torellonencs, i igual que no ens va tremolar la mà a
l’hora de prendre decisions en època de bonança, tampoc ens tremolaria la mà a l’hora
de prendre decisions amb mesures que recolzin aquest estalvi.,
Per tant, dit això, no veiem en aquest cas una possibilitat de donar suport a l’aprovació de
l’increment de l’IBI que l’equip de govern ens presenta.

VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per majoria absoluta del nombre legal de membres de la
Corporació, atenent al resultat de la votació que s’especifica a continuació:
Vots favorables: 12, dels regidors i regidores dels grups municipals de CiU,
JpT-ERC-AM i PxC
Vots desfavorables: 5, dels regidors i regidores dels grups municipals del
PSC-PM i d’ICV-EUiA-E
Abstencions: 0.
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•

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 6. REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE
L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA.

ACORD:
Es modifica el paràgraf primer de l’apartat 8 de l’article 7 i el nou redactat diu:
“8. Quan es modifiquin els valors cadastrals com a conseqüència d’un procediment de
valoració col·lectiva de caràcter general es prendrà, a efectes de la determinació de la
base imposable d’aquest impost, com valor del terreny, l’import que resulti d’aplicar als
nous valors cadastrals la reducció establerta a l’article 8è.”
Es modifica l’índex de l’apartat 2 de l’article 8, essent el nou el 17,1 per cent.
Es modifica l’apartat 3 de l’article 16 i el nou redactat és:
“Els òrgans gestors de l’Organisme de Gestió Tributària comprovaran el compliment de
tots els requisits necessaris per al gaudiment dels beneficis fiscals de concessió
potestativa i caràcter pregat d’acord amb el seu esperit i finalitat i, en el supòsit que amb
la documentació aportada no es consideri suficientment acreditat el compliment dels
esmentats requisits, amb caràcter previ a la concessió o denegació del benefici fiscal, es
demanarà informe als serveis municipals corresponents a l’objecte de conèixer o avaluar
determinades condicions o situacions respecte les quals l’Ajuntament tingui dades
rellevants o per concretar o aclarir els criteris de concessió de l’esmentat benefici fiscal.”
A l’article 16 l’apartat 3 passa a ser el 4 i l’apartat 4 passa a ser el 5.
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INTERVENCIONS:
SR. ALBERT PORTÚS:
Respecte d’aquest impost, de la plus vàlua, hem de tenir en compte que aquest any
gaudíem de la rebaixa del 40% que queda contemplada a l’article 8, i a partir de l’any
vinent, aquesta reducció no hi serà. Per tant, vàrem creure oportú des de l’equip de
govern que, ja que no es contemplava aquesta reducció, hem de fer un esforç en el sentit
de rebaixar el que és el tipus final. En aquest sentit, la baixa ha estat del 5% i el tipus final
queda en un 17,1%.
Cal recordar, també, que continua vigent la bonificació del 95% de la quota de l’impost en
les transmissions de terrenys que afectin l’habitatge del causant i que es realitzin de títol
lucratiu per causa de mort, vers els descendents de primer grau i adoptats i els cònjuges i
els seus descendents de primer grau i adoptats.
SR. JORDI CASALS:
Només apuntar que seguint la mateixa línia de buscar, en aquest cas fins i tot la rebaixa,
com ha comentat el regidor, però sense afectar gaire el que serien els ingressos de
l’Ajuntament; és a dir, es rebaixa, es rebaixa la pressió fiscal, però no afectarà
excessivament els ingressos.
SR. PERE GALOBARDES:
Estem totalment d’acord. Ja vàrem manifestar en el moment que inclús aquesta és una
ordenança que per diferents raons la tenim desfasada i, per tant, és una ordenança que
ham d’anar modificant a la baixa i, per tant, donem suport a la decisió de l’equip de
govern.

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

•

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 7. REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE
VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA.

ACORD:
Es modifica el segon paràgraf de l’apartat 1.g) de l’article 4 i el nou redactat diu:
“Per poder gaudir de l’exempció a què es refereix l’apartat anterior, els interessats hauran
d’aportar el certificat de la discapacitat emès per l’òrgan competent, així com justificar la
destinació del vehicle, per a la qual cosa s’adjuntarà a la sol·licitud una manifestació
signada pel titular del vehicle on s’especifiqui si aquest serà conduït per ell mateix o bé es
destinarà al seu transport.”
Es modifica l’apartat 3 de l’article 4 i el nou redactat diu:
“No caldrà que l’interessat aporti certificat de la discapacitat, o altres documents
acreditatius dels beneficis fiscals sol·licitats, quan l’Administració gestora del tribut pugui
consultar i verificar telemàticament les dades declarades i consti el consentiment de
l’interessat, perquè es realitzi l’esmentada consulta.”
Es modifica l’apartat 3 de l’article 5 i el nou redactat diu:
“3. S’estableix una bonificació del 50 per cent de la quota de l’impost a favor dels titulars
dels vehicles que, per les característiques dels seus motors, es considera que produeixen
menor impacte ambiental, segons la guia de vehicles turisme de venda a Espanya,
publicada per l’Institut per a la diversificació i estalvi d’energia d'octubre de 2011 i que
consten relacionats en l’annex I d’aquesta mateixa ordenança.”
Es modifica l’Annex I i el nou redactat diu:
“ANNEX I
RELACIÓ DE VEHICLES AMB EFICIÈNCIA ENERGÈTICA MÉS GRAN, SEGONS LA
GUIA DE L’INSTITUT PER A LA DIVERSIFICACIÓ I ESTALVI D’ENERGIA
Benzina
Marca, model i versió

Cilindrada Canvi Potència
cm³
(1)
CV (KW)

Lexus CT 200h

1798

A

Toyota Prius HIBRIDO

1798

A

Prius 1798

A

Toyota
Eco/Adv/exec

135,87
(100)
135,87
(100)
135,87
(100)

Consum
(l/100
km
3,8

Emissió
CO2
g/km
87

Classificció
per
consum
A

3,8

89

A

3,9

89

A

25

Toyota
Prius
Eco/Adv/exec llanta 17
Toyota Auris HIBRIDO
llanta 17
Lexus CT 200h llanta
16 i 17
Kia PICANTO 1.0
CVVT
BASIC
3p,
CENOCEPT/DRIVE 3,
5p
Hyundai i20 5P 1.4
CRDI
GLS
PBT
STYLE 90CV 6V
Smart 52 mhd pure
coupe
manual
(SOFTIP) 155/60 R15
2 places
Smart fortwo 45 mhd
pure coupé manual
(softip) 155/60 R15 2
places
Citroën Nemo Combi
Hdi 75 SX Plus I XTR
Smart fotwo 45 mhd
pure coupe automàtic
(SOFTOUCH) 155/60
R15 2 places
Smart 52 mhd pure
cabrio
automàtic
(SOFTOUCH)155/60
R15 2 places
Smart 52 mhd pure
cabrio
manual
(SOFTIP) 155/60 R15
2 places
Honda INSIGHT 1.3 iVTEC
IMA
ELEGANCE CVT
Nissan Pixo 1.0(68CV)
MT
Toyota IQ 1.0

1798

A

135,87
(100)
135,87
(100)
135,87
(100)
68,93
(50,7)

4

92

A

1798

A

4

93

A

1798

A

4,1

94

A

998

M

4,2

99

A

1396

M

89,67
(66)

4,2

111

A

999

M

70,65
(52)

4,2

97

C

999

M

61,14
(45)

4,2

97

C

1248

M

4,3

113

A

998

A

74,78
(55)
61,14
(45)

4,3

98

C

999

A

70,65
(52)

4,3

98

C

999

M

70,65
(52)

4,3

99

C

1339

A

88,32
(65)

4,4

101

A

996

M

4,4

103

A

998

M

4,4

99

B

996

M

4,4

103

B

999

A

67,93
(50)
67,93
(50)
67,98
(50)
70,65
(52)

Suzuki ALTO 1.0L
GA/GL/GLX
Smart 52 mhd pure
cabrio
automàtic
8SOFTOUCH) 155/60
R15 2 places
Honda JAZZ HYBRID
1.3
i-VTEC
IMA
COMFORT
CVT/ELEGANCE CVT
Peugeot
107
3P
TRENDY 1.0 68

4,4

100

D

1339

a

97,83
(72)

4,5

104

a

998

M

67,98
(50)

4,5

103

B

26

Peugeot
107
3P 998
URBAN 1.0 68
Citroën C1 1.0 12V
998

M

Peugeot
107
TRENDY 1.0 68
Peugeot
107
URBAN 1.0 68

5P 998

M

5P 998

M

M

67,98
(50)
67,98
(50)
67,98
(50)
67,98
(50)

4,5

103

B

4,5

103

B

4,5

103

B

4,5

103

B

Gasoil
Marca,
versió

model

i Cilindrada
cm³

Kia RIO 1.1 CRDI
BASIC
EcoDynamics %p
Volkswagen POLO
1.2 TDI MAN. 5V
ECO 2 STARTSTOP GI
Smart 40 cdi pure
coupé
manual
(SOFTIP) 155/60
R15 2 places
Smart 40 cdi pure
cabrio
manual
(SOFTIP) 155/60
R15 2 places
Smart 40 cdi pure
coupe
automàtic
(SOFTOUCH)
155/60
R15
2
places
Smart 40 cdi pure
cabrio
automatic
(SOFTOUCH)
155/60
R15
2
places
Seat IBIZA ST 1.2
TDI
MAN
5V
ECOMOTIVE
Volkswagen POLO
1.2 TDI MAN. 5V
ECO 1 STARTSTOP GI
Skoda
FABIA
COMBI 1.2 TDI
MAN. 5V GREEN
LINE
Volkswagen POLO
1.2 TDI MAN. 5V
ECO 2 START-

Canvi
(1)

Potència
CV (KW)

Consum Emissió
(l/100 km CO2
g/km
3,2
85

Classificció
per consum

1120

M

74,78
(55)

1199

m

74,73
(55)

3,3

87

a

799

M

54,35
(40)

3,3

86

C

799

M

54,35
(40)

3,3

86

C

799

A

54,35
(40)

3,3

87

C

799

A

54,35
(40)

3,3

87

C

1199

M

74,73
(55)

3,4

89

A

1199

M

74,73
(55)

3,4

89

A

1199

M

74,73
(55)

3,4

89

A

1199

M

74,73
(55)

3,4

89

A

A
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STOP GD
Seat IBIZA 1.2 TDI
MAN
5V
ECOMOTIVE
Skoda FABIA 1.2
TDI
MAN.
5V
GREEN LINE
Volkswagen POLO
1.2 TDI MAN. 5V
ECO 1 STARTSTOP GD
Citroën Nuevo C3
e-Hdi 90 Airdream
llanta xapa
Citroën DS3 e-Hdi
90 Airdream llanta
xapa
Seat IBIZA ST 1.2
TDI
MAN.
5V
ECOMOTIVE3
Ford FIESTA 5
PORTES Econetic
1.6 TDCi amb DPF
(95cv)
Seat IBIZA 1.2 TDI
MAN.
5V
ECOMOTIVE3
Renault Twingo II
1.5 dCi 85 cv E5
Renault Twingo II
1.5 dCi 65 cv E5
Volkswagen POLO
1.6 TDI MAN. 5V
ECO 1 STARTSTOP GI
Citroën Nuevo C3
e-HDi 90 Airdream
llanta alumini
Citroën DS3 e-HDi
90 Airdream llanta
alumini
Peugeot 207 5P
98G 1.6 HDI 92
FAP
Skoda
FABIA
COMBI 1.2 TDI
MAN. 5V SCOUT
PÈS REDUÏT

1199

M

74,73
(55)

3,4

89

A

1199

M

74,73
(55)

3,4

89

A

1199

M

74,73
(55)

3,5

91

A

1560

M

92,45
(68)

3,6

95

A

1560

M

92,45
(68)

3,6

95

A

1199

M

74,73
(55)

3,6

95

A

1560

M

95,11
(70)

3,6

95

A

1199

M

74,73
(55)

3,6

95

A

1461

M

85,6 (63)

3,6

94

B

1461

M

3,6

94

B

1598

M

74,73
(55)
89,67
(66)

3,7

96

A

1560

M

92,45
(68)

3,7

98

A

1560

M

92,45
(68)

3,7

98

A

1560

M

92,45
(68)

3,8

98

A

1199

M

74,73
(55)

3,8

99

A

Nota: S’han inclòs com el mateix vehicle els del mateix model quan només canvia el
número de portes, l’acabat exterior o altres característiques sempre que tinguin la
mateixa classificació.
(1) Símbols utilitzats en el tipus de canvi:
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M: manual; A: automàtic; AS: automàtic seleccionable; CVT: transmissió variable
continua; O: altres.”
INTERVENCIONS:
SR. ALBERT PORTÚS:
Respecte d’aquest impost, també es modifica en benefici del contribuent, ja que fins ara
els titulars de vehicles que es considera que produeixen menor impacte ambiental i que
consten especificats dins de la mateixa ordenança, fins ara tenien una bonificació del
30% i a partir de l’any vinent passarà a ser del 50% i no només augmenta la bonificació,
si no que també augmenta el nombre de models de vehicles considerats poc
contaminants.
SRA. ROSER MAS:
Nosaltres només volem comentar que ens congratulem i estaríem a favor d’aquesta taxa i
que es prenguin mesures a favor de vehicles no contaminants, entra molt en la nostra
línia.
SR. JOSEP M. SOLDEVILA:
Nosaltres la recolzarem.
SR. JORDI CASALS:
Apuntar que aquesta també és una de les ordenances en què ens hem assegut més per
parlar-ne: nosaltres ja fa anys –crec que des que estic a l’Ajuntament i també amb els
companys regidors- que davant del fet que l’impost de tracció mecànica a Torelló està al
màxim des de fa anys i per poder-hi incidir, hem acordat augmentar aquesta bonificació
per als cotxes de baix impacte mediambiental, que trobem correcta, tot i que l’impacte en
el parc de vehicles de Torelló segurament és bastant menors. Nosaltres com a grup si
que agafem el compromís de continuar treballant en aquest mandat a veure si podem
rebaixar aquest impost de tracció mecànica que –ja ho dèiem- fa anys que està al màxim
i hi hauríem de poder incidir, tenint en compte que és un dels ingressos més importants
de Torelló i de cara a l’any vinent, és una cosa que es pot començar a mirar.
SR. PERE GALOBARDES:
Nosaltres donarem suport. Entenem que ja històricament ja està muntat així, des de fa
molts i molts anys; entenem que és correcta la manera com està muntat i, a més,
celebrem que cada vegada hi hagi més vehicles que es puguin acollir a aquestes
reduccions, que fa que no només és l’Ajuntament que està preocupat per aquest tema, si
no que també les empreses constructores i fabricants de vehicles.

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

•

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 8. REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE
CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES.

29

ACORD:
Es modifica l’article 1 i el nou redactat diu:
“L’impost sobre Construccions, Instal·lacions i obres és un tribut municipal indirecte, el fet
imposable del qual el constitueix la realització, dintre del terme municipal, de qualsevol
construcció, instal·lació o obra per a la qual la normativa urbanística disposi que s’ha
d’obtenir prèviament la corresponent llicència d’obres o urbanística o bé presentar una
comunicació prèvia o declaració responsable, s’hagin obtingut o presentat o no les
llicències, comunicació o declaració esmentades, sempre que l’atorgament de la llicència
o el control posterior de l’activitat sigui de competència municipal.”
Es modifiquen els apartats 2 i 3 de l’article 2 i el nou redactat diu:
“2. En el supòsit que la construcció, instal·lació o obra no sigui feta pel subjecte passiu
contribuent, tindran la condició de subjectes passius substituts els qui sol·licitin les
corresponents llicències o els que formulin les comunicacions prèvies o declaracions
responsables, o els que realitzin les construccions, instal·lacions o obres.
Els substituts podran exigir del contribuent l’import de la quota tributària satisfeta.
3.
Els obligats tributaris que no resideixin a Espanya, hauran de designar un
representant amb domicili en territori espanyol. L’esmentada designació haurà de
comunicar-se a l’Ajuntament al moment de sol·licitar la preceptiva llicència d’obres o
urbanística o de presentar la comunicació prèvia o declaració responsable i, en qualsevol
cas, abans de l’inici de la construcció, la instal·lació o l’obra.”
Es modifica l’apartat 5 de l’article 7 i el nou redactat diu:
“L’impost s’acredita en el moment d’iniciar-se la construcció, la instal·lació o l’obra, encara
que hom no hagi obtingut la llicència o realitzat la comunicació prèvia o declaració
responsable, corresponents.”
Es modifiquen els apartats 1, 2, 4, 6 i el segon paràgraf de l’apartat 7 de l’article 9 i
el nou redactat diu:
“1. S’estableix l’autoliquidació com a forma de gestió de la liquidació provisional a compte
que cal fer amb motiu de la concessió de la llicència preceptiva o de la presentació de la
comunicació prèvia i declaració responsable, o de l’inici de la construcció, instal·lació o
obra quan no s’hagin realitzat els tràmits esmentats; conseqüentment, el subjecte passiu
haurà de declarar la base del pagament a compte, determinar-ne l’import i ingressar-lo en
els terminis fixats en aquest article.
2. El sol·licitant d’una llicència o la persona que presenti una comunicació prèvia o una
declaració responsable per a realitzar les construccions, instal·lacions o obres que
constitueixen el fet imposable de l’impost haurà de presentar en el moment de la
sol·licitud o juntament amb la comunicació prèvia o la declaració responsable, el projecte
d’obres i el pressupost d’execució material estimat. Aquest pressupost haurà d’estar visat
pel Col·legi Oficial corresponent quan això constitueixi un requisit preceptiu.
4.
La quota referida a l’anterior apartat 3, que tindrà caràcter d’ingrés a compte,
s’haurà de fer efectiu des del moment en què sol·liciti la llicència preceptiva o s’efectuï la
comunicació prèvia o la declaració responsable, conjuntament amb el dipòsit de la taxa
per l’activitat administrativa duta a terme. El termini per fer l’ingrés de la quota provisional
a compte de l’ICIO conclou, en tot cas, deu dies després de la notificació de la concessió
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de la llicència o de la presentació de la comunicació prèvia o de la declaració
responsable.
7. A aquests efectes, la data de finalització de les construccions, instal·lacions i obres
serà la que resulti acreditada per qualsevol mitjà de prova admès en dret i, en el seu
defecte, la que consti en el certificat final d’obres, quan aquest sigui preceptiu, o en altres
casos la de caducitat de la llicència d’obres o la data màxima de finalització de les obres
que s’hagi establert per als actes subjectes a comunicació prèvia o declaració
responsable.”
Es modifica l’import del mòdul bàsic que consta a l’annex I, que la COAC ha fixat
actualment en 490,00 €/m².

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

•

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 14. REGULADORA DE LA TAXA PEL SERVEI
PÚBLIC PER A LA RECOLLIDA D’ANIMALS DE COMPANYIA, EXTRAVIATS,
ABANDONATS O MALTRACTATS

Es modifiquen els imports de les tarifes i se’n afegeix una, la 11a., a l’article 4, i
essent els nous imports els següents:
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“La quota tributària és el resultat d’aplicar les següents tarifes:
Import
en €
TARIFA
1.

TARIFA
2.
TARIFA
3.
TARIFA
4.
TARIFA
5.
TARIFA
6.
TARIFA
7.
TARIFA
8.
TARIFA

Recollida i acolliment d’un animal sa o d’una camada serologia
negativa.
Inclou: Recollida, visita veterinària, vacunes i residència durant 20
dies.
Recollida de camades amb serologia positiva.
Inclou: recollida, serveis veterinaris, eutanàsia i incineradora
Recollida i acolliment d’un animal ferit no greu.
Inclou: Recollida d’urgència, serveis veterinaris i residència durant
20 dies
Recollida i acolliment d’animal ferit greu durant 20 dies.
Inclou: Recollida, serveis i tractaments veterinaris i residència durant
20 dies.
Recollida d’animal ferit molt greu.
Inclou: Recollida d’urgència, serveis veterinaris, eutanàsia i
incineradora.
Recollida d’animal mort.
Inclou: recollida i incineradora.
Captura d’animals salvatges (€/hora/persona)
En cas de realitzar-se el servei amb urgència s’hi afegiran 60 €
Estada de l’animal a partir del 21è dia
Adopcions.

385,21

184,90
564,96

1.222,37

225,99

74,99
25,68
3,08
€/dia

9.

Gat cadell. Inclou: revacunació, esterilització i xip:
• Mascle.
• Femella.
Gat adult. Inclou: esterilització i xip
• Mascle.
• Femella.
Gos cadell. Inclou: revacunació, esterilització i xip:
• Mascle
• Femella
Gos adult. Inclou: esterilització i xip:
• Mascle
• Femella petita
• Femella mitjana
• Femella gran

TARIFA
10.

TARIFA
11.

106,00
143,50
80,37
117,87
135,28
197,42
109,65
171,79
190,54
209,80

Donat el cas que l’animal ja portés el xip s’hauria de descomptar de
les tarifes aquí recollides l’import de 23,88 €, així només li seria
cobrat el canvi de nom
En cas que es conegui al propietari de l’animal se’l requerirà, perquè
el passi a recollir i aquest haurà d’abonar les despeses que hagi
ocasionat en funció de les tarifes aquí recollides.
Si es donés el cas que la recollida s’efectués amb anterioritat als 20
dies establerts en les tarifes, l’import a abonar seria el resultat de
restar a l’import tarifat:
• 12,43 € Per dia de no residència, si es tracta de la tarifa 1.
• 14,62 € Per dia de no residència, si es tracta de les tarifes 3 i
4.
• 50,85 € Per dia de no estada a l’hospital, si es tracta de la
tarifa 4
Gestió i localització del propietari.
30,82

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

•

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 15. REGULADORA DE LA TAXA PEL SERVEI
DE LES PISCINES MUNICIPALS D’ESTIU

ACORD:
Es modifiquen els imports de l’article 5, essent els nous els següents:
“La tarifa d’aquesta taxa expressada en euros és la següent:
Import en €
a) Per l’entrada personal a la piscina:
1. De 6 a 16 anys i pensionistes a partir de 60 anys
2. De 17 a 30 anys

2,02
2,65
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3. Més grans de 30 anys

4,05

b) Abonaments de temporada:
1. De 6 a 16 anys i pensionistes a partir de 60 anys
24,31
2. De 17 a 30 anys
33,77
3. Més grans de 30 anys
54,00
4. Familiar 1 (inclou la parella amb fills fins a 16 anys que convisquin en el mateix
domicili)
103,53
5. Familiar 2 (inclou la parella amb fills de 17 a 30 anys que convisquin en el mateix
domicili)
123,79”

INTERVENCIONS:
SR. ALBERT PORTÚS:
Bàsicament, aquesta taxa del servei de piscines d’estiu, la diferència entre el cost del
servei, és molt superior als ingressos que s’obtenen; per tant, s’ha optat per incrementar
les tarifes contingudes en l’article 5, en un 3,2% que és l’IPC interanual del mes de
setembre de 2011 a Catalunya.
SRA. ROSER MAS:
Tot i que entenem que les taxes s’han d’ajustar al preu dels serveis, si que també
entenem que juntament amb la llar d’infants i amb l’escola de música, hi hauria d’estar
contemplada un tema de bonificació social en la mateixa regulació de la taxa i crec que
no hi és i, per tant, en aquest sentit no hi donarem suport, perquè voldríem que hi fos
inclosa.
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VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per majoria absoluta del nombre legal de membres de la
Corporació, atenent al resultat de la votació que s’especifica a continuació:
Vots favorables: 16, dels regidors i regidores dels grups municipals de CiU,
PSC-PM, JpT-ERC-AM i PxC
Vots desfavorables: 1, de la regidora del grup municipal d’ICV-EUiA-E
Abstencions: 0.

•

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 18. TAXA PER OCUPACIONS DEL SUBSÒL, EL
SÒL I LA VOLADA DE LA VIA PÚBLICA

ACORD:
S’afegeix un nou apartat, el 3 a l’article 5, que diu:
“3. Queden exemptes del pagament de la taxa totes les ocupacions sol·licitades per
entitats sense ànim de lucre que tinguin la seu al municipi de Torelló.”

VOTACIÓ:

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

•

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 20. TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS
D’INSPECCIÓ I CONTROL SANITARI DELS ESTABLIMENTS DESTINATS A
LA PRODUCCIÓ, EMMAGATZEMATGE I COMERCIALITZACIÓ DE CARN
FRESCA I ELS SEUS DERIVATS

ACORD:
Es modifica l’article 1 i el nou redactat diu:
“En ús de les facultats concedides per l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les bases del règim local i per l'article 42 de la Llei 14/1986, de 25 d’abril,
General de Sanitat, la Llei 17/2011, de 5 de juliol, de Seguretat alimentària i nutrició, el
Reial Decret 1376/2003, de 7 de novembre, pel qual s’estableixen les condicions
sanitàries de producció, emmagatzematge i comercialització de les carns fresques i els
seus derivats en els establiments de comerç a la menuda, i a l’empara del previst als
articles 57 i 20.4. l) i m) del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat
pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), de conformitat amb el que
disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, l’Ajuntament estableix la taxa per la
prestació dels serveis d’inspecció i control sanitari dels establiments de comerç a la
menuda destinats a la producció, emmagatzematge i comercialització de carn fresca i els
seus derivats, que es regirà per la present Ordenança fiscal.”
Es modifica l’apartat 1 de l’article 2 i el nou redactat diu:
“1. Constitueix el fet imposable de la taxa l'activitat municipal, tant tècnica com
administrativa, que tendeix a verificar i comprovar, mitjançant inspeccions i controls
sanitaris, si els establiments de comerç a la menuda que es troben al terme municipal de
Torelló, destinats a la producció, emmagatzematge i comercialització de carn fresca i els
seus derivats, compleixen i s’ajusten al marc normatiu vigent i, en especial a la Llei
14/1986, de 25 d’abril, General de Sanitat, a la Llei 17/2011, de 5 de juliol, de Seguretat
alimentària i nutrició i al Reial Decret 1376/2003, de 7 de novembre, pel qual
s’estableixen les condicions sanitàries de producció, emmagatzematge i comercialització
de les carns fresques i els seus derivats en els establiments de comerç a la menuda, i
resta de normativa concordant.”

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

•

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 26.
COMPROVACIÓ
D’ACTIVITATS
D’URBANISME

ACORD:
Es modifica l’article 2 i el nou redactat diu:

TAXA PER LLICÈNCIES O LA
COMUNICADES
EN
MATÈRIA
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“El fet imposable de la taxa el constitueix l’activitat municipal, tècnica i administrativa i de
comprovació necessària per determinar si procedeix concedir o denegar la llicència
urbanística sol·licitada o si l’activitat comunicada realitzada, o que es pretengui realitzar,
s’ajusta a les determinacions de la normativa urbanística, el planejament urbanístic i les
ordenances municipals, conforme el que preveuen els articles 84, 84 bis i 84 ter de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases el règim local i l’article 187 del
TRLLUC.”
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels disset membres de la Corporació.

•

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 30. REGULADORA DE LA TAXA PER
UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL D’EQUIPAMENTS I
BÉNS MUNICIPALS.

ACORD:
Es modifiquen els imports de l’article 3, essent els nous imports els següents:
“Carpa Municipal
Entitats registrades Entitats
registrades
a Torelló
a fora de Torelló
No lucratiu 212,59 €
Lucratiu
85,04 €
425,18 €

Usuaris
empadronats
a Torelló
255,08 €
340,15 €

Usuaris
empadronats
a fora de Torelló
340,15 €
425,18 €

Cursets,
assajos,...

20,92 €/hora

25,00 €/hora

8,35 €/hora

16,69 €/hora

A l'import anterior s'hi afegiran els imports relacionats tot seguit:
a) Si el lloguer es realitza per hores:
♦ Calefacció 4,23 €./h.
♦ Equips elèctrics 3,14 €./h.
♦ Neteja: 7,73 €/h
b) Si el lloguer es realitza per acte:
♦ No lucratius 40,78 €/acte.
♦ Lucratius 65,26 €/acte.
Es podran fer convenis per ús continuat.”

INTERVENCIONS:
SR. ALBERT PORTÚS:
Aquesta, igual que l’ordenança número 15 de les piscines, s’augmenta també segons
l’IPC a Catalunya, del 3,2% i pels mateixos motius.
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VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels disset membres de la Corporació.

Tercer.- Indicar que el text de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i recaptació
dels ingressos municipals de dret públic a què es refereix l’acord primer, així com el text
de les Ordenances que s’especifiquen seguidament, és coincident en tot allò que
constitueix prescripció legal d’obligatòria i general aplicació amb el model aprovat per la
Diputació de Barcelona i publicat al Butlletí Oficial de la Província de 29 de setembre de
2011:
- Ordenança fiscal núm. 4, reguladora de la taxa per la prestació del servei de gestió
de residus urbans.
- Ordenança fiscal núm. 5, reguladora de l’impost sobre béns immobles.
- Ordenança fiscal núm. 6, reguladora de l’impost sobre l’increment del valor dels
terrenys de naturalesa urbana.
- Ordenança fiscal núm. 7, reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica.
- Ordenança fiscal núm. 8, reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i
obres.
- Ordenança fiscal núm. 20, reguladora de la taxa per la prestació dels serveis
d’inspecció i control sanitari dels establiments destinats a la producció,
emmagatzematge i comercialització de carn fresca i els seus derivats.
- Ordenança fiscal núm. 26, reguladora de la taxa per llicències o la comprovació
d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme.
Quart.- Els acords definitius en matèria d’aprovació i modificació d’Ordenances fiscals
per a l’exercici 2012, seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província sota
els criteris següents:
1) Es publicarà la relació d’Ordenances que s’aproven per primer cop.
2) Es publicaran íntegrament els elements tributaris de determinació obligatòria
per part de l’Ajuntament, així com els preceptes que difereixin del model
proposat i aprovat per la Diputació de Barcelona.
3) Mitjançant remissió expressa al text/model aprovat per la Diputació de
Barcelona i publicat al Butlletí Oficial de la Província de data 29 de setembre
de 2011, es farà pública l’adaptació de l’Ordenança General de Gestió,
Inspecció i Recaptació dels ingressos municipals de dret públic i el text de les
Ordenances fiscals detallades seguidament:
- Ordenança fiscal núm. 4, reguladora de la taxa per la prestació del servei
de gestió de residus urbans.
- Ordenança fiscal núm. 5, reguladora de l’impost sobre béns immobles.
- Ordenança fiscal núm. 6, reguladora de l’impost sobre l’increment del valor
dels terrenys de naturalesa urbana.
- Ordenança fiscal núm. 7, reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció
mecànica.
- Ordenança fiscal núm. 8, reguladora de l’impost sobre construccions,
instal·lacions i obres.
- Ordenança fiscal núm. 20, reguladora de la taxa per la prestació dels
serveis d’inspecció i control sanitari dels establiments destinats a la
producció, emmagatzematge i comercialització de carn fresca i els seus
derivats.
- Ordenança fiscal núm. 26, reguladora de la taxa per llicències o la
comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme.
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Cinquè.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords
provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals aprovades de nou o
modificades durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la
publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès
directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin
oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat
reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats.

2.1.3. APROVACIÓ DE LA RETRIBUCIÓ DEFINITIVA A L’EMPRESA SOREA,
S.A., ADJUDICATÀRIA DE L’ARRENDAMENT DEL SERVEI MUNICIPAL
DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE AL MUNICIPI, DELS ANYS
2010 I 2011.
ACORD:
El Ple de l’Ajuntament de data 27 de setembre de 2010, va aprovar la retribució
provisional a l’empresa Sorea, S.A., adjudicatària de l’arrendament del servei municipal
de subministrament d’aigua potable al Municipi de Torelló, de l’any 2010, a l’espera de
conèixer l’import definitiu de l’índex “J”, salari d’un oficial de 1a. obrer, grup 2B, àrea
funcional Tècnics/Administratius/Operaris), segons les taules salarials del conveni del
sector per a l’any 2010.
El 4 d’abril de 2011, l’empresa Sorea, S.A., va presentar la proposta d’actualització de la
retribució definitiva pels anys 2010 i 2011.
Vist l’informe de l’enginyer municipal que consta a l’expedient, a proposta del regidor
d’hisenda, d’acord amb el dictamen favorable de la Comissió informativa d’hisenda, règim
intern i seguretat, el ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels seus disset membres,
acorda:
Primer.- APROVAR com a retribució definitiva a l’empresa Sorea, S.A., per a la gestió
del servei municipal de subministrament d’aigua potable al Municipi de Torelló, amb
efectes de l’1 de gener al 31 de desembre de 2010, la següent:
Retribució de la gestió:
- Ús domèstic:

. Mínim .............................
. Excés del mínim ............

0,3280 €/m³ facturat
0,4451 €/m³ facturat

- Ús industrial.................................................

0,3544 €/m³ facturat

Retribució de la inversió .....................................

0,0138 €/m³ facturat

Segon.- APROVAR com a retribució definitiva a l’empresa Sorea, S.A., per a la gestió del
servei municipal de subministrament d’aigua potable al Municipi de Torelló, amb efectes
de l’1 de gener de 2011, la següent:
Retribució de la gestió:
- Ús domèstic:

. Mínim .............................
. Excés del mínim ............

0,3354 €/m³ facturat
0,4552 €/m³ facturat
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- Ús industrial.................................................

0,3624 €/m³ facturat

Retribució de la inversió .....................................

0,0532 €/m³ facturat

Tercer.- NOTIFICAR el present acord a l’empresa Sorea, S.A. i al departament d’obres i
serveis de l’ajuntament.
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels disset membres de la Corporació.
2.1.4. PROPOSTA
DE
MODIFICACIÓ
DE
PRESSUPOST
PER
TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT ENTRE PARTIDES QUE S’ESTIMEN
REDUÏBLES
ACORD:
Expedient número 21/2011, referent a la modificació de crèdits del pressupost de
despeses mitjançant transferències de crèdits.
ANTECEDENTS
1. Pel Decret de l’Alcaldia de data 20 d’octubre de 2011 s’inicia l’expedient per a
l’aprovació de la modificació de crèdits mitjançant transferències de crèdit.
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2. Per poder atendre les despeses que es detallen a continuació, per a les quals la
consignació en el pressupost ordinari actual és insuficient, cal tramitar l’expedient de
modificació de crèdit per mitjà de transferències de crèdit amb subjecció a les
disposicions vigents.
3. S'han examinat els crèdits de l'esmentat pressupost que es poden reduir sense
pertorbació del servei, i s’ha proposat la modificació de crèdit mitjançant:
Consignació de despeses amb crèdits en baixa
Partida inicial

Nom

106-2324890001

Fons Català
Cooperació

206-9311200000

Consignació
inicial
de 16.000,00 €

Proposta
baixa

de Consignació
definitiva

14.500,00 €

1.500,00 €

Retribucions
8.358,35 €
bàsiques
funcionaris hisenda
i planificació, grup
A1

1.677,76 €

6.680,59 €

208-2302240001

Assegurança
d’edificis.
Carrera

1.200,00 €

730,00 €

470,00 €

208-3242240001

Assegurança
2.000,00 €
d’edificis. Centre de

785,00 €

1.115,00 €

La

formació
Cooperativa

La

208-3332240001

Assegurança
2.300,00 €
d’edificis. Museu de
la Torneria

200,00 €

2.100,00 €

208-3352240001

Assegurança
7.535,00 €
d’edificis.
Teatre
Municipal

150,00 €

7.385,00 €

208-3372240001

Assegurança
d’edificis. Joventut

300,00 €

3.375,00 €

208-3382140000

Reparació
de 825,00 €
vehicles. Cultura

300,00 €

525,00 €

208-3422240001

Assegurança
d’edificis. Esports

500,00 €

4.500,00 €

306-1632270004

Neteja
municipi

9.669,45 €

424.224,69 €

3.675,00 €

5.000,00 €

viària 433.894,14 €

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

28.812,21 €

Consignació de despeses amb crèdits en alta
Partida inicial

Nom

Consignació
inicial

Proposta d’alta Consignació
definitiva

105-3132270000

Desratització,
desinfecció

7.800,00 €

202,00 €

8.002,00 €

105-3132270001

Recollida
animals 16.560,00 €
abandonats

4.500,00 €

21.060,00 €

106-2312020000

Lloguer local banc 8.600,00 €
d’aliments

151,00 €

8.751,00 €

106-2312260100

Donatius

9.647,00 €

33.556,73 €

206-9202312000

Locomoció
del 1.200,00 €
personal adm. gral.

1.000,00 €

2.200,00 €

208-9202210200

Subministrament de 9.000,00 €
gas de calefacció
adm. gral.

2.965,00 €

11.965,00 €

306-4592100003

Manteniment
infraestructures

9.669,45 €

218.413,67 €

306-4592210400

Vestuari
personal 3.529,48 €
infraestructures

677,76 €

4.207,24 €

23.909,73 €

208.744,22 €

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

28.812,21 €

FONAMENTS DE DRET
1. Les transferències proposades afecten diferents grups de funció i no afecten els
crèdits ampliables ni els crèdits extraordinaris atorgats en l’exercici.
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2. Les partides que es proposa no procedeixen de crèdits incorporats com a
conseqüència de romanents no compromesos procedents de pressupostos tancats, ni
han estat objecte de cap minoració com a resultat de transferències anteriors.
3. No hi ha cap compromís de despesa que impedeixi la modificació de les partides que
es proposa minorar.
4. Es compleixen l’article 180 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i l’article 41 del Reial
decret 500/1990.
5. Els departaments de Secretaria i Intervenció han emès els seus informes.
Per tant, d’acord amb el dictamen favorable de la Comissió informativa d’hisenda, règim
intern i seguretat, el ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta del nombre legal de
membres de la Corporació, acorda:
Primer.- APROVAR la modificació de crèdit núm. 21/2011, per mitjà de transferències
de crèdit i exposar-lo al públic durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils,
mitjançant un edicte al tauler d’anuncis i al Butlletí oficial de la Província.
Segon.- En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm i es transferiran els
crèdits de les partides que s’han indicat.
INTERVENCIONS:
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SRA. ROSER MAS:
Nosaltres, des d’Iniciativa, no podem acceptar que es redueixin, segons quines partides,
sobretot les destinades a projectes de cooperació, a través del fons Català de Cooperació
i que es destinin a la recollida d’animals abandonats. No pot ser que l’Ajuntament no
tingui una altra partida per rebaixar! Ho trobem una mica fort, si em permeteu l’expressió,
que restem diners del fons català de cooperació i que els destinem a la recollida
d’animals. Per tant, en aquest cas concret, nosaltres hi votarem en contra.
SR. MARC FONTSERÈ:
No volia fer cap intervenció, i suposo que el regidor podrà dir-ho, però també entenc que
part d’aquests diners van a donatius.

VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per majoria absoluta del nombre legal de membres de la
Corporació, atenent al resultat de la votació que s’especifica a continuació:
Vots favorables: 16, dels regidors i regidores dels grups municipals de CiU,
PSC-PM, JpT-ERC-AM i PxC
Vots desfavorables: 1, de la regidora del grup municipal d’ICV-EUiA-E
Abstencions: 0.

2.2 ALCALDIA
2.2.1. APROVACIÓ DE LA RECTIFICACIÓ DEL PADRÓ MUNICIPAL D’HABITANTS
DE TORELLÓ, A 1 DE GENER DE 2011:
ACORD:
Ateses les variacions que s'han practicat amb posterioritat a l'aprovació de la rectificació
del padró municipal d'habitants a 1 de gener de 2011, i de conformitat amb la legislació
vigent, Alcaldia, d’acord amb el dictamen favorable de la Comissió informativa d’hisenda,
règim intern i seguretat, proposa al ple, l’adopció dels acords que segueixen:
Primer.- APROVAR la rectificació del padró municipal d'habitants a 1 de gener de 2011,
d'acord amb el resum següent:
ALTES DE RESIDENTS AL MUNICIPI (Resum per sexe i causa de l'alta)
CAUSA DE L’ALTA
NAIXEMENT

OMISSIÓ

D.

H.

Total

D.

H.

Total

PROCEDENTS
D’ALTRES
MUNICIPIS
D.
H.
Total

86

73

159

3

16

19

257

536

279

PROCEDENTS
DE
L’ESTRANGER
D.
H.
Total
36

57

21

BAIXES DE RESIDENTS AL MUNICIPI (Resum per sexe i causa de l'alta)
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CAUSA DE LA BAIXA
A
ALTRES
MUNICIPIS

A
L’ESTRANGER

DEFUNCIÓ

INSCRIPCIÓ
INDEGUDA

DUPLICAT

D

H

T

D

H

T

D

H

T

D

H

T

D

H

T

CADUCITAT
EN
LA
INSCRIPCIÓ
D
H
T

233

236

469

16

20

36

62

62

124

43

69

112

0

0

0

16

29
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RESUM NUMÈRIC GENERAL D’HABITANTS
1.- VARIACIONS EN EL NOMBRE D’HABITANTS
Conceptes

Homes Dones Total

Població del municipi a 1-1-2010
Altes des de l’1-1-2010 al 31-12-2010
Baixes des de l’1-1-2010 al 31-12-2010
Població del municipi a 01/01/2011

6.919
389
416
6.892

7.025
382
370
7.037

13.944
771
786
13.929

Segon.- TRAMETRE a l’Institut Nacional d'Estadística les dades resultants de la
rectificació aprovada."
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels disset membres de la Corporació.

2.2.2. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LES OPERACIONS DE DELIMITACIÓ ENTRE
ELS TERMES MUNICIPALS DE TORELLÓ I MANLLEU.
ACORD:
En data de 10 de desembre de 2010 el Director General d’Administració Local va
trametre escrit a l’Ajuntament de Torelló en el que comunicava que s’havia iniciat
l’elaboració del mapa municipal de Torelló, juntament amb els de Manlleu, Les Masies de
Voltregà, Orís i Santa Maria de Corcó i ens demanava que adoptéssim l’acord d’inici de
l’expedient de delimitació del terme municipal de Torelló, juntament amb el nomenament
de la comissió municipal de delimitació.
Per acord del plenari municipal en sessió celebrada en data de 31 de gener de 2011 es
va acordar nomenar la Comissió de delimitació del terme municipal.
Atès que en data de 22 de maig de 2011 es van celebrar eleccions municipals i es va
constituir el nou consistori en data de 11 de juny de 2.011 fent-se necessari la designació
de nou dels representants de l’Ajuntament de Torelló.
Per acord del plenari municipal en sessió celebrada en data de 25 de juliol es va nomenar
de nou la Comissió que ha de representar l’Ajuntament de Torelló en les actuacions de
delimitació de terme.
Es va notificar a tots els propietaris afectats per la línia de delimitació que els treballs per
delimitar els dos termes municipals es portarien a terme el dia 4 d’octubre de 2011.
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Els documents oficials de partida utilitzats pel desenvolupament de les operacions de
delimitació entre els municipis de Torelló i Manlleu són:
“Acta de l'operació practicada per reconèixer la línia del terme I assenyalar les fites
comunes als termes municipals de Manlleu I Torelló” de 7 de juny de 1921 i els quadres
topogràfics annexos, elaborats per l’Institut Geogràfic I Estadístic Espanyol”
En base a aquesta documentació, la Direcció General d’Administració Local (DGAL) I
l’Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC) van elaborar el document Replantejament de la
línia de delimitació entre els termes municipals de Manlleu I Torelló Fites F1 a F22 , de
28 de juliol del 2008 , en què s’han localitzat totes les fites reconegudes en aquesta acta.
FONAMENTS DE DRET:
PRIMER.- L’article 31 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la
constitució i demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals
descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya regula que l’acta corresponent a
les operacions de delimitació, amb els documents complementaris, s’han de sotmetre al
ple dels ajuntaments afectats, per tal que n’acordin l’aprovació amb el quòrum de la
majoria absoluta del nombre legal dels seus membres, en el termini màxim de tres
mesos comptadors a partir de la data de les operacions de delimitació. En el cas que
tots els acords siguin favorables a la delimitació proposada en l’acta, el Departament de
Governació i Administració Publiques ha de publicar la delimitació acordada al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya, en el termini de dos mesos comptats des de la
recepció dels acords.

D’acord amb l’esmentat, i d’acord amb el dictamen favorable de la Comissió informativa
d’hisenda, règim intern i seguretat, el ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels seus disset
membres, acorda:
PRIMER.- APROVAR l’acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals
de Torelló i Manlleu aixecada el dia 4 d’octubre de 2011.
SEGON.- NOTIFICAR el present acord a la Direcció General d’Administració Local per la
seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
TERCER.- NOTIFICAR el present acord a l’Ajuntament de Manlleu als efectes oportuns.

INTERVENCIONS:
SR. JAUME VIVET:
Es va fer aquesta trobada amb l’Ajuntament i no hi va haver cap problema amb les 22
fites que tenim.
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels disset membres de la Corporació.
2.2.3. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LES OPERACIONS DE DELIMITACIÓ ENTRE
ELS TERMES MUNICIPALS DE TORELLÓ I SANTA MARIA DE CORCÓ.
ACORD:
En data de 10 de desembre de 2010 el Director General d’Administració Local va
trametre escrit a l’Ajuntament de Torelló en el que comunicava que s’havia iniciat
l’elaboració del mapa municipal de Torelló, juntament amb els de Manlleu, Les Masies de
Voltregà, Orís i Santa Maria de Corcó i ens demanava que adoptéssim l’acord d’inici de
l’expedient de delimitació del terme municipal de Torelló, juntament amb el nomenament
de la comissió municipal de delimitació.
Per acord del plenari municipal en sessió celebrada en data de 31 de gener de 2011 es
va acordar nomenar la Comissió de delimitació del terme municipal.
Atès que en data de 22 de maig de 2011 es van celebrar eleccions municipals i es va
constituir el nou consistori en data de 11 de juny de 2.011 fent-se necessari la designació
de nou dels representants de l’Ajuntament de Torelló.
Per acord del plenari municipal en sessió celebrada en data de 25 de juliol es va nomenar
de nou la Comissió que ha de representar l’Ajuntament de Torelló en les actuacions de
delimitació de terme.
Es va notificar a tots els propietaris afectats per la línia de delimitació que els treballs per
delimitar els dos termes municipals es portarien a terme el dia 4 d’octubre de 2011.
Els documents oficials de partida utilitzats pel desenvolupament de les operacions de
delimitació entre els municipis de Torelló i Santa Maria de Corcó són:
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“Acta de l'operació practicada per reconèixer la línia del terme I assenyalar les fites
comunes als termes municipals de Torelló I Santa Maria de Corcó” de 4 de juliol de 1921
i els quadres topogràfics annexos, elaborats per l’Institut Geogràfic I Estadístic Espanyol”
En base a aquesta documentació, la Direcció General d’Administració Local (DGAL) I
l’Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC) van elaborar el document Replantejament de la
línia de delimitació entre els termes municipals de Santa Maria de Corcó I de Torelló
Fites F1 a F2 , de 28 de juliol del 2008 , en què s’han localitzat totes les fites
reconegudes en aquesta acta.
FONAMENTS DE DRET:
PRIMER.- L’article 31 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la
constitució i demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals
descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya regula que l’acta corresponent a
les operacions de delimitació, amb els documents complementaris, s’han de sotmetre al
ple dels ajuntaments afectats, per tal que n’acordin l’aprovació amb el quòrum de la
majoria absoluta del nombre legal dels seus membres, en el termini màxim de tres
mesos comptadors a partir de la data de les operacions de delimitació. En el cas que
tots els acords siguin favorables a la delimitació proposada en l’acta, el Departament de
Governació i Administració Publiques ha de publicar la delimitació acordada al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya, en el termini de dos mesos comptats des de la
recepció dels acords.

D’acord amb l’esmentat, i d’acord amb el dictamen favorable de la Comissió informativa
d’hisenda, règim intern i seguretat, el ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels seus disset
membres, acorda:
PRIMER.- APROVAR l’acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals
de Torelló i Santa Maria de Corcó aixecada el dia 4 d’octubre de 2011.
SEGON.- NOTIFICAR el present acord a la Direcció General d’Administració Local per la
seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
TERCER.- NOTIFICAR el present acord a l’Ajuntament de Santa Maria de Corcó als
efectes oportuns.

INTERVENCIONS:
SR. JAUME VIVET:
Aquí tampoc hi va haver cap problema, perquè només hi ha dues fites i també eren molt
clares.
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels disset membres de la Corporació.

44

2.3. SEGURETAT CIUTADANA
2.3.1. RESOLUCIÓ D’AL.LEGACIONS AL PLA DE MOBILITAT URBANA (PMU) DEL
MUNICIPI DE TORELLÓ:
ACORD:
En data de 13 d’octubre del 2010, l’empresa EGI Enginyeria i Gestió d’Infraestructures
SLP ha fet arribar a l’ajuntament la documentació del Pla de Mobilitat Urbana de Torelló
(PMU).
Aquest Pla de Mobilitat Urbana de Torelló (PMU), es redacta per encàrrec de l’Oficina
Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local de la Gerència de Serveis
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat de l’Àrea d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge,
en aplicació de l’acord de col·laboració entre l’ajuntament i la Diputació, per a la
redacció d’un pla de mobilitat.
Vist que el pla constitueix per l’ajuntament l’instrument de planificació de la mobilitat
d’àmbit local, a la vegada que compleix amb la legislació vigent, especialment pel que
fa a determinar les propostes i compromisos municipals. El Pla comprèn els següents
documents:
-

-

-

La memòria, que conté els antecedents, objectius i metodologia de la redacció; una
anàlisi territorial i socioeconòmica; una anàlisi de l’oferta; una anàlisi de la
demanda; la caracterització/modelització del sistema de mobilitat; la diagnosi
participada de la mobilitat; l’establiment d’objectius; les propostes participades
d’actuació i els indicadors de seguiment.
El programa d’actuacions amb 27 fitxes d’actuació concretes que emanen de 12
línies estratègiques predefinides.
Els annexos amb les fitxes inventari de carrers; l’enquesta de mobilitat als
residents de Torelló; les enquestes dels itineraris escolars; les fitxes inventari de
les parades del bus; els horaris de transport públic; els aforaments; l’inventari de
punts negres de la xarxa viària; i les actes de la primera i segona sessió de
participació ciutadana.
Els plànols d’inventari, diagnosi i proposta.
L’Informe de Sostenibilitat Ambiental.

Per acord del plenari municipal en sessió celebrada en data de 25 d’octubre de 2010
es va aprovar inicialment el Pla de Mobilitat Urbana de Torelló (PMU).
L’expedient es va sotmetre a informació pública a través d’edictes que es van inserir al
BOP de data 10 de novembre de 2010, al tauler d’edictes de la Corporació i al
setmanari Torelló del dia 5 de novembre pel termini de 45 dies, comptadors des del
dia 11 de novembre de 2010 fins al dia 7 de gener de 2011.
Que durant el període d’exposició pública es va presentar una al.legació per part del
grup municipal d’Esquerra-AM-Torelló.
En data de 15 de desembre de 2010 la Secretaria per a la Mobilitat va emetre informe
favorable al Pla de Mobilitat Urbana del municipi de Torelló.
Que en data de 2 de maig de 2011 l’empresa redactora del Pla de Mobilitat ha emès
informe en relació a les al.legacions presentades dins del període d’exposició pública
del Pla proposant estimar parcialment les al.legacions.
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Aquest Pla es redacta en el marc legal de la Llei 9/2003, de 13 de juny, de Mobilitat, i
complementàriament amb el Decret 362/2006, de 13 d’octubre, de les Directrius
Nacionals de Mobilitat; així com en la Llei 6/2009, de 28 d’abril, d’avaluació ambiental
de plans i programes, en el que fa referència a l’Informe de Sostenibilitat Ambiental
que s’acompanya.
A proposta del Regidor de seguretat ciutadana i mobilitat, d’acord amb el dictamen
favorable de la Comissió informativa d’hisenda, règim intern i seguretat, el ple de
l’Ajuntamnet, per majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació,
acorda:

Primer.- ESTIMAR parcialment les al.legacions presentades pel grup d’ERC-AM
Torelló en relació al Pla de Mobilitat Urbana de Torelló (PMU), en el sentit següent:
1.- Al.legació primera.- Que no es consideri la nova estació de tren a Torelló sense
que hi hagi un acord ferm amb la Generalitat de Catalunya i, si s’escau, un calendari
en ferm de construcció d’aquesta.
Aquesta al.legació es desestima, en base a l’informe de l’equip redactor, ja que en
data d’avui tant la planificació territorial com estudis informatius de la generalitat ja
preveuen l’adequació d’una nova estació de ferrocarril a Torelló. El Pla de Mobilitat
Urbana de Torelló ha de tenir en compte aquesta infraestructura per la seva
importància en la mobilitat del municipi.
2.- Al.legació segona.- Que es reformuli el projecte de transport públic amb una
estratègia clara i que s’estudiï la possibilitat d’aprofitar les línies interurbanes de
transport públic i d’altres serveis de transport públic.
Aquesta al.legació es desestima, en base a l’informe de l’equip redactor, ja que en la
fitxa pertinent ja es pressuposa l’estudi de viabilitat d’implantació d’una xarxa de
transport públic urbà. Tal com es justifica en la diagnosi del PMU, les freqüències de
línies interurbanes de transport públic al seu pas per Torelló fan que no puguin ser
usades com a transport públic urbà.
3.- Al.legació tercera.- Afegir el control d’incidències de la via pública que es programin
i se senyalitzin correctament recorreguts alternatius, amb informació més enllà del web
i Ràdio Ona.
Aquesta al·legació s’estima i s’ha incorporat en el protocol d’incidències.
4.- Al.legació quarta.-Cal homogeneïtzar l’ús de semàfors en la zona de la Plaça Sant
Fortià i el C/ Sant Miquel que crea confusió a vianants i conductors.
S’estima aquesta al.legació en el sentit de proposar que es treguin els polsadors dels
semàfors de la zona esmentada i convertint-los a fases.
Segon.- INCORPORAR les al.legacions presentades dins del Pla de Mobilitat.
Tercer.- TRAMETRE el present acord a l’empresa redactora del Pla de Mobilitat per tal
que incorpori les al.legacions estimades en el Pla de Mobilitat i redacti la memòria
ambiental i sol.liciti el pertinent informe del Departament de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya.
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Quart.- FACULTAR l’alcalde de l’Ajuntament tan àmpliament com en dret sigui necessari
per al més eficaç desenvolupament d’aquest acord.
INTERVENCIONS:
SRA. ROSER MAS:
Nosaltres volíem fer una intervenció en aquest sentit: primer, ens agradaria saber, perquè
aquest tema s’ha encallat tant, perquè farà un any just que vàrem fer l’aprovació inicial i
encara estem només amb les al·legacions. Des d’Iniciativa vàrem participar activament
en les reunions de seguiment del pla i vàrem fer les nostres aportacions, algunes de les
quals varen estar incloses en el pla. Malgrat tot, ara fa un any, ens vàrem haver
d’abstenir, perquè consideràvem que no podíem aprovar un pla que no plantegés
actuacions per resoldre els problemes de mobilitat al casc antic.
Avui, novament ens hem d’abstenir, perquè tot i que ens sembla bé la proposta que
s’afegeixi al protocol d’incidències, no entenem com podem anar canviant de criteri i anar
llençant diners amb el tema dels semàfors, per exemple, atès que va ser un tema que es
va treballar molt en el seu moment, que hi va haver inversions importants i ara, per
exemple, hi ha una al·legació quarta en què tornem a posar els semàfors només en
ambre i no entenem massa, perquè ho fem d’aquesta manera.

SR. JOSEP M. SOLDEVILA:
Nosaltres donarem suport; veiem que l’equip de govern comença a treballar amb cara i
ulls i comença a escoltar el que diu la gent. Ens ha agradat molt el canvi d’ubicació de
l’autobús, el tema dels semàfors. Veig que comencem a fer les coses ben fetes i, per tant,
ho recolzem.
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SR. JORDI CASALS:
Per la part que ens pertoca, que són les al·legacions i entenc que també és l’aprovació
definitiva del pla de mobilitat, comentar que nosaltres, començarem per l’última, la quarta
al·legació que és la d’homogeneïtzar l’ús dels semàfors a la zona de la plaça de Sant
Fortià i al carrer Sant Miquel: jo, sóc conscient que s’han gastat recursos econòmics, el
que passa és que potser es varen gastar d’una forma incorrecta, perquè la situació
continua creant confusió; jo no sé si la solució és treure els polsadors o, fins i tot, treure
els semàfors, per clarificar unes coses o deixar-los absolutament apagats. Esperem que
la interpretació que es faci de l’acceptació d’aquesta al·legació, sigui que tingui un resultat
òptim.
En quant al protocol d’incidències –que es comentava que si hi havia alguna incidència
es comunicaria per ràdio ona i pel web, a l’Ajuntament-, ja està bé que sigui així, però
nosaltres anàvem més enllà i s’ha captat el fer senyalitzacions preventives quan es tallin
carrers, que sabem que són problemes històrics que té aquest poble; n’hi ha d’altres,
però aquest és clau per preveure, de cara als conductors, que si hi ha un carrer tallat no
hagi d’arribar-hi i que pugui tenir un camí alternatiu.
En quant al transport públic: nosaltres no fèiem una proposta tancada i això es va
comentar i esperàvem que es transmetés l’esperit d’aquesta al·legació, que és ser una
mica més generosos a l’hora de posar al pla de mobilitat el que és el transport urbà; es fa
absolutament literal el que diem; no estem dient agafar les línies actuals interurbanes i
fer-les urbanes, si no estudiar i aprofundir amb les possibilitats que pugui tenir en aquest
aspecte.
En quant a la primera, que és la de l’estació de tren, des d’Esquerra ja vàrem ser en
l’altre mandat, crítics amb tot plegat com es va fer, o com es va anunciar i una mica amb
la poca claredat amb tot plegat. Nosaltres no sabem quin és l’horitzó i si és que la tindrem
mai aquesta nova estació al sud de Torelló. En el pla d’infraestructures de transport de

Catalunya 2006-2026 no l’hem sabut trobar; si que hi és, però no li hem sabut trobar i en
el que ens afecta, només parla del desdoblament de la línia de Vic-Ripoll. Ja sabem les
dificultats que hi ha, perquè aquest cap de setmana hi va haver una trobada i es varen
mostrar les dificultats. En el desdoblament, que és una cosa que ja fa anys que s’està
treballant, estem on estem i jo no sé aquesta estació quan la podrem tenir. Aquest pla,
sembla que el 2016 s’ha de tornar a revisar i l’estació dubto que estigui feta i lamentem
una mica que s’hagi desestimat en el pla de mobilitat aquesta al·legació,. Ja que pel
2016, segurament ens condiciona actuacions un equipament que segurament no hi serà.
En quant al pla de mobilitat, esquerra ens hi vàrem implicar abans de la redacció d’aquest
pla, durant la redacció participant en les reunions i després, posteriorment –com s’ha vistamb aquestes al·legacions. Hem vist a l’expedient que no queden reflectides cap de les
propostes que vàrem fer abans de la redacció i durant la redacció, que no es varen entrar
en al·legacions i el que farem, és que farem arribar a l’Ajuntament tota la documentació
que vàrem fer arribar a la regidoria, perquè es pugui tenir en compte.
Donades les al·legacions, la meitat s’han acceptat i l’altra meitat no, nosaltres ens
abstindrem; no volem votar en contra del pla de mobilitat, però suposo que s’entén que
no podem donar-hi suport.
SR. MARC FONTSERÈ:
Nosaltres tenim un dubte, que no sé si és d’interpretació de l’esperit de l’al·legació i que
és la quarta, que és la que també comentava la Roser i que s’estima aquesta al·legació
en el sentit de proposar que es treguin els polsadors dels semàfors de la zona
esmentada, convertint-los en fase. Aquí poc esperit hi ha, crec que és molt clar el que es
vol fer i no ho veiem massa clar que s’hagi de fer això, si realment l’esperit és
homogeneïtzar hi estem d’acord, buscar quina és la millor manera que funcionin, però
posar per fases alguna zona que ara està funcionant prou bé, creiem que...
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SR. JAUME VIVET:
Més que res és, perquè crea una inseguretat...
SR. MARC FONTSERÈ:
És que no dic que no, però posar per fases, podem tenir cues altra vegada, com havíem
tingut, fins a l’estació i ara s’estaven evitant, per tant, jo seria curós en tornar a engegar
els semàfors amb fases.

SR. JAUME VIVET:
Jo sempre he pensat que si els conductors són educats, el que hem d’evitar són els
semàfors, perquè la rotonda redistribueix molt bé tot el sistema de trànsit i si els
conductors són prou educats com per parar quan veuen una persona que espera per
travessar, per mi, no caldrien els semàfors.
El que crea confusió al conductor és veure l’ambre, que no saps si passen o no passen.
Això fa poc que n’hem parlat amb Diputació, perquè, com a conductor, no saps ben bé si
saltarà el vermell o no.
SR. MARC FONTSERÈ:
Nosaltres hi donarem suport, però tinguem en compte això: depèn del que fem, ens
podem tornar a trobar amb cues fins a l’estació. Per tant, siguem curosos a l’hora de fer
canvis.

SR. JORDI CASALS:
Si se’m permet, nosaltres no proposàvem pas tornar al sistema anterior els semàfors, no
estàvem pas proposant això. Per això dèiem allò de l’esperit, perquè és una cosa que
nosaltres en vàrem parlar prèviament i se’ns va dir: presenteu-ho per escrit; vàrem fer
l’explicació i entenem que s’havia de transmetre.

VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per majoria absoluta del nombre legal de membres de la
Corporació, atenent al resultat de la votació que s’especifica a continuació:
Vots favorables: 13, dels regidors i regidores dels grups municipals de CiU,
PSC-PM i PxC
Vots desfavorables: 0
Abstencions: 4, dels regidors i les regidores dels grups municipals de JpTERC-AM i ICV-EUiA-E.
2.4. MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS D’ERC-JpT-AM i CiU
2.4.1. MOCIÓ D’ERC-JPT-AM I CIU PERQUÈ L’AJUNTAMENT DE TORELLÓ
S’ADSCRIGUI A LA CREACIÓ D’UNA ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER A LA
INDEPENDÈNCIA DE CATALUNYA
ACORD:
Com a conseqüència de la sentencia del Tribunal Constitucional en relació a I'Estatut
d'Autonomia de Catalunya que va comportar una modificació de continguts que retallaven
I'àmbit d'autonomia del nostre país, va sorgir un moviment entre els municipis de
Catalunya que va comportar la declaració de municipis moralment "exclosos" de la
Constitució Espanyola, recollint d'aquesta manera el sentit de la manifestació sobiranista
del 10 de juliol de 2010.
Tenint en compte que el dret a I'autodeterminació és un principi fonamental dels drets
humans, qüestió aquesta que esta recollida a la carta de les Nacions Unides, com també
al Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics ratificat per I'Estat espanyol el 27 de juliol
de 1977, que en el seu Article 1 proclama: "Tots els pobles tenen dret a
l’autodeterminació. En virtut d'aquest dret determinen lliurement el seu estatut polític i
procuren també pel seu desenvolupament, econòmic, social i cultural.
Tots els pobles poden, per a les seves pròpies finalitats, disposar lliurement de llurs
riqueses i de llurs recursos naturals sense perjudicar, però, cap de les obligacions que
sorgeixen de la cooperació econòmica internacional basada en un principi de benefici
recíproc, i també del dret internacional. En cap cas, un poble no pot ser privat dels seus
mitjans de subsistència.
Els estats en aquest pacte, incloent-hi aquells que tenen responsabilitat d'administrar
territoris no autònoms, i territoris en fideïcomís, promouran l’exercici del dret a
l’autodeterminació i respectaran aquest dret d'acord amb les disposicions de la Carta de
les Nacions Unides."
Tenint en compte que el Decret 110/1996, de 2 d'abril, regula la constitució
d'organitzacions associatives de les entitats locals de Catalunya per tal de protegir i
promoure els seus interessos comuns i genèrics.
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Tenint en compte que la Llei municipal i de règim local de Catalunya aprovada pel Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, disposa en el seu Títol XI, articles 133 a 136, que els ens
locals tenen dret d'associar-se en concordança amb el que disposa I'esmentat Decret
110/1996.
A proposta dels grups municipals d’ERC-JpT-AM i CiU, d’acord amb el dictamen
favorable de la Comissió informativa d’hisenda, règim intern i seguretat, el ple de
l’Ajuntament, per majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació,
acorda:

Primer.- Acordar iniciar les actuacions per constituir una associació d'ens locals amb
I'objecte de defensar I'assoliment dels drets nacionals que corresponen a Catalunya i
promoure I'exercici del dret a decidir.
Segon.- Expressar la voluntat de l'Ajuntament de Torelló de concórrer a I'assemblea que
elabori els estatuts que han de regir el funcionament de l'Associació.
Tercer.- Designar el senyor I'alcalde com a representant d'aquest Ajuntament en
l'Associació a constituir. Quan I'alcalde no hi pugui assistir, mitjançant resolució expressa,
podrà delegar aquesta representació en un regidor o regidora.
Quart.- Facultar el senyor alcalde president per signar els documents necessaris per
I'execució del present acord.

INTERVENCIONS:
SR. JORDI CASALS:
Aquesta moció la plantejarà la Berta Faro.
SRA. BERTA FARO:
Fent una mica de memòria, només voldria recordar que el grup municipal d’EsquerraJunts per Torelló, vàrem demanar que es convoquessin els grups municipals per parlar
sobre aquesta moció. Es tractava de veure si hi havia suficient consens per aprovar-la i
aconseguir que el nostre Ajuntament fos membre de l’Associació de municipis per a la
independència. Com podeu veure, aquesta moció la presentem conjuntament el nostre
grup i Convergència i Unió, amb la qual cosa, en principi n’hi hauria prou per assegurar
l’aprovació de la moció, però ens agradaria que s’hi sumessin altres grups i que s’aprovés
per una majoria més gran.
Nosaltres veiem l’aprovació d’aquesta moció com una segona oportunitat per aquest
Ajuntament, pel que fa al seu suport en el procés d’independència d’aquest país. La
primera es va deixar passar –recordem aquell no, no donant suport a la consulta per a la
independència del 13-D i tots plegats crec que hem tingut prou temps per reflexionar
sobre aquell fet i treure’n les pròpies conclusions; no podem esmenar allò que ja va
passar, però ara tenim l’ocasió de poder sumar el municipi de Torelló en la lluita per a la
llibertat de la nostra nació. Torelló hi ha de ser, i esperem que hi sigui al costat del màxim
nombre possible d’altres ajuntaments; la lluita per a la llibertat de Catalunya necessita
tant la feina feta des de la societat civil, com des de les institucions nacionals i locals. La
nació l’hem de construir entre tots, i això també vol dir des dels pobles petits i des dels
pobles grans de Catalunya.
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SR. MANEL ROMANS:
Tal com vàrem expressar nosaltres a l’últim ple, des de Convergència i Unió vàrem dir
que donaríem suport a les mocions que estiguessin relacionades principalment amb el
nostre poble o amb el nostre país. La moció que presentem avui conjuntament Esquerra
Republicana de Catalunya-Junts per Torelló i convergència i Unió és una d’aquestes. No
vull tornar a repetir els motius perquè la presentem, perquè crec que ja queda força clar
en el seu argumentari, però si que voldria demanar a la resta de grups que hi donin
suport, ja que si volen aconseguir algun reconeixement per part de l’Estat espanyol, això
serà una realitat si anem tots junts. Potser el camí cap a la independència serà llarg i
feixuc, però no per això l’hem de deixar de fer i els ajuntaments, com a administració més
propera als ciutadans, som els que ho hem de liderar.
La creació de l’Associació de municipis per a la independència, pot ser el naixement d’un
moviment que treballi per als drets dels catalans davant de l’Estat espanyol. És per això
que avui presentem aquesta moció i esperem que tothom la voti i s’hi doni suport i així
puguem continuar treballant per al reconeixement dels nostres drets.

SRA. ROSER MAS:
Des d’Iniciativa donarem suport a aquesta moció, com l’hem donat a totes les mocions
que defensen el dret a l’autodeterminació i que treballen per un avenç nacional del nostre
país. Ara bé, també agrairíem que a banda de mocions i de bones intencions, passem a
l’acció en un moment o altre. Ens agrada veure que convergència ha canviat de rumb:
només cal recordar –com deia ara fa una estona la Berta- la seva actitud davant de les
consultes del 13-D o, com fa un any va votar en contra i no va deixar que el ple aprovés
una proposta liderada per iniciativa i ciutadans del Ges, per declarar el nostre municipi
moralment exclòs de la constitució. De totes maneres ho celebrem, perquè rectificar és
de savis i està bé que tots, si veiem que ens hem equivocat rectifiquem, oi?
I encara volem fer constar, que ens agrada veure que l’equip de govern ha rectificat i ha
decidit que aquest és, com de fet també ho era la moció que vàrem presentar des
d’Iniciativa a l’anterior ple en relació al PIRMI, una moció per al nostre país, com ara
acaba de dir, també, el senyor Romans, en aquest sentit; un tema que afecta Torelló,
també i afecta també el país i que, per tant, també mereix ser tractat i debatut en el ple.

SR. JOSEP M. SOLDEVILA:
El meu grup veu bé que es presenti una proposta que doni el dret a decidir, ja que
sempre hem dit que és bo i que estaríem totalment d’acord que dintre els municipis en
aquest país es pogués decidir el que els ciutadans volen. Plataforma per Catalunya
sempre s’ha manifestat favorable al dret a decidir per tot; és a dir: de la mateixa manera
que el poble pot decidir si vol ser independent, o no, nosaltres podem decidir si volem
immigració, o no, o quins tipus d’immigració volem. Tenim una posició molt clara de com
defensar elevades quotes d’autogovern i poder trobar un encaix, si no definitiu, si més
còmode que el que tenim actualment. Tot i així, seria il·lògic i bastant incomprensible
donar suport a posicions que no compartim, però que respectem, com és la de plantejar
la independència de Catalunya. Per tant, hi votarem en contra.
És evident que estem en un país democràtic i com a tal, no tothom veu i no tothom vol la
mateixa Catalunya; el meu grup està a favor de l’autogovern i que Catalunya tingui com
més competències, millor, però no volem fer demagògia, perquè entenem que en
aquests moments, la independència de Catalunya no és el millor per al país. Creem en
l’independentisme d’una Catalunya unida i no a l’inrevés. No ens agrada la forma ni el
moment, ni creiem que sigui el moment més propici per presentar-la.
Els que som Catalans i estimem Catalunya, creiem que fins que no hi hagi una unió, tant
ideològica com de sentit comú, amb un pla concret en què els catalans siguem els
primers per a una unitat i no una separació d’idees, només essent així podem donar
suport a aquesta proposta. En una primera exposició, la nostra idea podia haver estat
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d’una abstenció, però ens han tret de dubtes quan hem estat testimonis que el senyor
alcalde de Barcelona, el Sr. Trias, va votar en contra.
Com que veiem tanta disbauxa, no la compartim; hi ha d’haver més unió i menys
desunió; respectem la proposta; respectem totes aquelles persones que volen la
independència de Catalunya i celebrem que s’hi treballi, però considerem que no deixa
de ser, una vegada més, un brindis al sol, perquè no arribarà a cap port.
SR. MARC FONTSERÈ:
Nosaltres votarem que si.

VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per majoria absoluta del nombre legal de membres de la
Corporació, atenent al resultat de la votació que s’especifica a continuació:
Vots favorables: 14, dels regidors i regidores dels grups municipals de CiU,
PSC-PM, JpT-ERC-AM i ICV-EUiA-E.
Vots desfavorables: 3, dels regidors del grup municipal de PxC.
Abstencions: 0.
2.5. MOCIONS DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC-PM
2.5.1. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PSC-PM PER A LA
REORDENACIÓ DELS ESPAIS DEL CAMP DE FUTBOL DEL BARRI DE
MONTSERRAT
PROPOSTA D’ACORD:
L’eix principal de les polítiques del grup del PSC-PM són les polítiques socials per les
persones més vulnerables i la igualtat d'oportunitats. En aquest sentit, a part de fer un
èmfasi especial en Benestar Social per millorar la qualitat de vida de les persones, i la
igualtat d’oportunitats en educació com a millor inversió pel nostre futur com a societat, no
ens agrada oblidar-nos dels espais públics. Aquests espais, però també els equipaments
públics, són "escenaris" que incentiven la cohesió social a l'hora que contribueixen a una
millor qualitat de vida.
En els últims anys s'han millorat molts espais del nostre municipi. En aquest sentit,
actuacions tan diverses com la recuperació d'espais naturals, la reforma de la plaça nova,
etc.... en són exemples.
Encara queda molta feina per fer i per tant cal planificar primer i prioritzar després les
actuacions, tenint en compte, per una banda, els recursos disponibles i, per l’altra, la
maximització del benefici pel poble en relació a la inversió realitzada.
Sabem que el pla de barris és una actuació prioritària i que consumirà un alt percentatge
del pressupost d'inversions. Tot i així, creiem que encara hi haurà marge de maniobra per
realitzar d’altres actuacions.
Per tal d’equilibrar l’esforç d’inversió al global del poble, som del criteri que aquestes
actuacions no incloses en pla de barris han de ser preferentment per àmbits de fora
l’àmbit de l’esmentat Pla.
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Si analitzem les actuacions prioritàries a nivell d’espais públics fora de l'àmbit del pla de
barris, el grup del PSC-PM proposem la reforma de la plaça Joanot Martorell i una nova
proposta pel camp de futbol del Barri Montserrat. De fet, aquestes propostes i d'altres
estan recollides en el programa amb el que vam presentar-nos a les eleccions, i per tant
és un compromís amb la gent de Torelló que intentarem complir al llarg de la legislatura.
Amb aquest objectiu, proposarem a l'equip de govern i al Ple de l’Ajuntament les
actuacions que creguem factibles en cada moment.
Pensem, que ara, abans del ple de pressupostos i en el moment en què es replanteja
una reordenació de la zona esportiva, és el moment adequat per plantejar una
remodelació del camp de futbol del Barri de Montserrat. I ho pensem, pels següents
motius:
-

-

El camp de futbol del “Montserratí” forma part de la història de Torelló. Durant el
creixement demogràfic, i per tant, urbanístic del Torelló dels anys 60 i 70, bona part
dels nouvinguts que provenien de fora de Catalunya es van instal·lar en aquest Barri.
És un fet, que, juntament amb les Associacions de Veïns, aquest equipament va ser
cabdal per cohesionar i arrelar a la quantitat i diversitat de gent nova que venia a viure
a Torelló.
El camp esta en desús, cada cop és més evident la imatge d'abandonament.
Es compta amb un camp de gespa artificial a la zona esportiva amb capacitat per
encabir un altre club en cas de què fos necessari.
L’espai esta permanentment tancat a la gent.
És un espai al bell mig del barri i per tant ha de ser de fàcil accés i ús.
Una de les propostes plantejades en el Pla d’Equipaments Esportius de Torelló és
la transformació d aquest espai cap a una “Sala de Barri”.

Per tant, d’acord amb el dictamen favorable de la Comissió informativa d’hisenda, règim
intern i seguretat, es proposa al ple, l’adopció dels acords que segueixen:
-

-

-

Que en l’encàrrec de reordenació de la zona esportiva a la Diputació de
Barcelona, s’hi inclogui l’elaboració d’una proposta de reordenació del camp de
futbol del Barri de Montserrat.
Que aquesta reordenació segueixi la línia marcada per les propostes de la
mateixa Diputació que ja va realitzar en la confecció del Pla d’Equipaments
Esportius.
Que es doti una partida de 50.000 € per poder realitzar unes primeres
actuacions en el sentit i amb les pautes marcades pel Pla.
Comunicar aquest Acord a l’Associació de Veïns del Barri de Montserrat.

INTERVENCIONS:
SR. DAVID FORCADA:
Només incidir que el moment que presentem aquesta moció, és bàsicament un motiu que
Diputació, arran del pla de barris, ha de fer el pla d’equipaments esportius; com que
Diputació ja havia fet un projecte de remodelació d’aquest espai, aprofitar que faci l’estudi
per incorporar també aquest equipament.
El segon motiu és que l’estat de degradació de la zona s’accelera molt, des que no hi
juga ningú i, per tant, és un espai ubicat ben bé al centre del barri i que dóna una
sensació de deixadesa i desaprofitament.
I el tercer motiu, com que ja hem de pensar en els pressupostos, potser ara és el moment
de provisionar una partida per fer les primeres actuacions necessàries. Per tant, per això
presentem ara aquesta moció.
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SRA. ROSER MAS:
A nosaltres no ens agrada gaire utilitzar arguments una mica esbiaixats, els utilitzi qui els
utilitzi o ho practiqui qui ho practiqui: com pot ser que el partit dels socialistes pugui fer
manifestacions en relació al camp de futbol del barri de Montserrat, dient que el camp
està en desús, que cada vegada és més evident la imatge d’abandonament, que l’espai
està permanentment tancat a la gent, quan fa escassament quatre mesos que ells tenien
la possibilitat d’utilitzar el camp o que l’espai estigués molt més obert de cara a la gent?
Entenem que no és ara, precisament el moment de presentar aquesta moció, si no que
possiblement al llarg del temps enrere s’haurien pogut fer actuacions que no calia fer-les
ara en aquest moment.
SR. JOAN MANEL CASTILLO:
Com es diu, és un espai públic que incentiva la cohesió social i millora la qualitat de vida:
en això hi estem d’acord; el que es diu és que s’ha de tenir en compte els recursos
disponibles i la maximització del benefici del poble. Tots veiem i reconeixem que és un
espai esportiu al benefici del barri, bastant mal aprofitat; el que no acabem d’entendre és
que s’hagi de demanar una primera partida de 50.000 euros per poder-hi fer unes
primeres actuacions.
Per aquest motiu, i per manca d’informació –que no vol dir que no hi estiguem d’acordsimplement volem que si tenim unes activitats segures i s’ha d’invertir, es farà; en cas
contrari, ens hem d’abstenir. Per això diem que els 50.000 euros que s’han d’invertir, ara
no és el moment.
SR. JORDI CASALS:
Aquesta moció l’exposarà en Lluís Sabatés.
SR. LLUÍS SABATÉS:
Des del grup d’Esquerra Republicana de Catalunya-Junts per Torelló, ens agrada i
agraïm molt sincerament la presentació de mocions per part dels grups que estem a
l’oposició i ena quest cas el PSC, per donar idees a l’equip de govern de cara als nous
pressupostos, tot i que des del nostre punt de vista no haurien de ser tan teòriques i
propagandístiques en la seva introducció.
Per altra banda, potser un dia s’hauria de tenir en compte, en un futur, per l’equip de
govern, perquè possiblement avui, potser s’ha produït un miracle; m’explico: el grup
municipal del PSC ha vist la llum i s’ha adonat que després de molt temps, en el barri de
Montserrat hi ha un camp de futbol en desús, al mig del barri, que hauria de ser de fàcil
accés i que està tancat a la gent permanentment. És veu que perdre l’alcaldia, dóna una
visió diferent del poble i ens n'alegrem. També en aquesta moció redescobrim el pla
d’equipaments esportius, que no s’ha presentat mai a les entitats esportives, ni a la resta
del poble i, per tant, tampoc s’ha aprovat al ple. Aquest pla, segons el redactor de la
moció, realitzat per una empresa que treballa per la Diputació, decideix el que s’ha de fer
en un espai públic del poble i el PSC ho accepta com a veritat absoluta.
Pel que hem esbrinat, aquest pla, fa aproximadament un any que està amagat o endreçat
en un calaix de l’ajuntament i tot haver-se començat a elaborar el març de 2010, en una
reunió entre els grups municipals i una altra amb les entitats. Això va ser tota la
participació i informació que es va oferir. Pel que si que va servir, com molts altres estudis
i projectes, va ser per confeccionar el programa electoral del PSC; no sé si és molt ètic
utilitzar els diners de tots per a interessos partidistes.
També ens satisfà que recordeu, en aquesta moció, altra vegada i en poc temps –perquè
ja ho vareu fer en el ple passat- l’existència de l’Associació de Veïns del Barri de
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Montserrat que, pel que sabem, els últims anys ha estat ignorada i menystinguda.
Siguem seriosos! Podeu respondre a tots els ciutadans de Torelló qui ha tingut les claus
de les portes del camp durant els últims anys? Per què s’ha utilitzat el camp quan
s’obria? A qui deixaven entrar i a qui no? I quin protagonisme li vareu donar a l’Associació
de veïns en aquest equipament? Aquí, nosaltres responem: cap, ni un!
Això és una moció populista indignant pels que hem viscut el comportament del grup del
PSC en els últims anys, menystenint a la majoria d’entitats del poble i ignorant les seves
peticions. Ara us recordeu d’equipaments que quan governàveu no els vàreu defensar i
que els heu deixat deteriorar i de les entitats que fins fa molt poc temps no les teníeu en
consideració per a gairebé res. No podem estar d’acord, per tant, en dotar una partida de
50.000 euros, per a unes actuacions que figuren en un pla d’equipaments esportius en
aquests moments fantasma, fet a esquenes del consistori i de tota la població de Torelló i
especialment dels propis veïns del barri. Si aquest pla està ben fet, com el projecte del
mal anomenat hotel d’entitats de la plaça Nova, estem ben arreglats! Però això ho
deixarem per un altre dia.
El grup municipal d’Esquerra Republicana-Junts per Torelló, apostem per estudiar una
ordenació dels espais públics i privats d’ús públic que hi ha al barri de Montserrat, des de
la participació de tot el poble i donant especial protagonisme als veïns del propi barri,
només faltaria! I ens oferim a l’equip de govern a col·laborar amb ells per posar-nos a
treballar seriosament en un projecte global de reordenació dels espais del barri de
Montserrat amb la col·laboració de tots, però no estem disposats a votar una moció mal
plantejada, oportunista, demagoga, com presenta el grup dels socialistes.

SR. MANEL ROMANS:
Tot i que nosaltres podem estar d’acord en algunes de les argumentacions que el PSC fa
en la moció, volem manifestar des de l’equip de govern que la conversió del camp de
futbol del Montserratí en una sala de barri, no és en aquest moment una prioritat. Creiem
que el camp de futbol del Montserratí ha de ser un equipament per a la gent del barri i
que el que caldria, potser, és fomentar l’ús i donar suport a les iniciatives ciutadanes que
puguin sortir.
No entenem que presentin ara, i també com diuen en el seu programa electoral, una
proposta de convertir el camp de futbol en una sala de barri, quan en una altra legislatura
i essent una persona del seu grup el regidor d’esports, s’hi va fer una inversió de més de
167.000 euros, per arranjar els vestidors i dotar-lo d’una il·luminació adient per a les
activitats que s’hi feien. Pensem que no podem malbaratar ara els diners públics desfent
ara una inversió que no fa gaire temps es va considerar que s’havia de fer.
També voldríem manifestar que potser el que caldria seria potenciar el centre cívic, un
equipament que pot resoldre algunes de les activitats que es podrien fer a la suposada
sala de barri. Deixant a part que en aquests moments, totes les inversions que es facin a
Torelló hauran de ser en bona part finançades per altres administracions, degut a les
retallades que ens han fet i que segurament ens faran des del govern central, i que com
molt bé vostès diuen les actuacions del pla de barris seran prioritàries aquesta legislatura,
creiem que si que hem de tenir en compte, en el pla d’equipaments esportius, la
dinamització del camp del Montserratí, però no podem destinar una partida per a unes
actuacions que encara no sabem quines seran.
Per tant, nosaltres no donarem suport a la moció que ha presentat el grup del PSCProgrés municipal.
SR. DAVID FORCADA:
Primer de tot, no crec que sigui una proposta demagoga, tot el contrari i si que vull fer
incís en què fa quatre mesos el camp no estava en desús; el camp està en desús des de
la temporada passada; ara està en desús, perquè per les circumstàncies que siguin no hi
juguen. Potser en aquell moment no era el moment de plantejar-ho i ara si.
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En segon lloc, es fa referència en què teníem un informe amagat, com si fos una cosa
secreta i aquí no plantegem ni fem referència al que diu aquest informe, que no diu res:
ho diu a la moció, però la moció no fa referència a un pla que no està aprovat, això és
evident! Poden ser converses inicials que s’han tingut amb aquesta gent i idees de cap
on pot anar i per això, aquí no demanem una cosa concreta, si no que demanem que
aquesta gent que estaven elaborant això accelerin i facin una proposta concreta.
Evidentment que la proposta concreta serà consensuada amb veïns, amb l’equip de
govern i amb qui faci falta; aquí no estem dient quina és la proposta que volem per a
aquest equipament, si no que diem que creiem que és moment de no oblidar aquest
equipament i la manera de garantir no oblidar aquest equipament és dotar, agafar un
compromís pressupostari, que evidentment pot ser movible i estarà condicionat al que
ens diguin i al que ens posem d’acord, però si que l’esperit, així com abans fèiem esment
a l’esperit de la moció, l’esperit d’aquesta és el d’agafar un compromís l’equip de govern
que hi ha un espai en què s’ha de fer una actuació. Quina? No ho sabem; la marcarà el
consens i l’ajuda de qui ens ajudi a elaborar aquest pla; senzillament és això. Per tant, no
creiem que sigui demagògia, si no que és constructiu de cara a l’any vinent intentar
equilibrar les inversions, no només en el casc antic, amb el pla de barris, si no en altres
zones de la nostra població.
SR. LLUÍS SABATÉS:
En un punt diu: “una de les propostes plantejades en el pla d’equipaments esportius...”;
vol dir que aquest pla d’equipaments esportius existeix i, si no, ho podeu preguntar a la
regidora d’esports que té coneixement de la seva existència. L’altra cosa és el pla
d’ordenació urbanística, que s’ha de fer. Això existeix, el que passa és que no l’heu
presentat; almenys és la informació que ens han donat.
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SR. DAVID FORCADA:
Si i el d’obres també ho sabia que existeix aquest pla!
SR. LLUÍS SABATÉS:
Però a la legislatura passada no es va presentar a ningú i vàrem començar col·laborant
en aquest pla.
SR. DAVID FORCADA:
Però en la legislatura passada no estava en desús aquest equipament!
SR. LLUÍS SABATÉS:
Si que ho estava, perquè l’equip de futbol ja jugava al camp de baix, i tant!!!

VOTACIÓ:
La proposta NO s’aprova, atenent al resultat de la votació que s’especifica a
continuació:
Vots favorables: 4, dels regidors i regidora del grup municipal del PSC-PM.
Vots desfavorables: 9, dels regidors i regidores, dels grups municipals de
CiU i JpT-ERC-AM.
Abstencions: 4, dels regidors i la regidora dels grups municipals de PxC i
d’ICV-EUiA-E.

2.5.2. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PSC-PM PER A LA
CREACIÓ D’UNA COMISSIÓ QUE ESTUDIÍ LA VIABILITAT D’AMPLIAR ELS
SERVEIS QUE ES DONEN A L’ACTUAL CONSULTORI DEL BARRI DE
MONTSERRAT.
PROPOSTA D’ACORD:
Aquest passat estiu es va tancar, en un inici per vacances, però segons va informar
l’equip de govern de l’Ajuntament i també l’Institut Català de la Salut, de forma definitiva,
el servei de consultori mèdic que es venia prestant des de fa més de 10 anys als
residents al barri de Montserrat.
Aquest equipament va ser una reivindicació dels veïns del Barri, així com de la mateixa
Associació de Veïns del Barri de Montserrat, i va representar un impuls a la
descentralització cap als barris dels serveis públics municipals: Institut Cirvianum, Hotel
d’Entitats del carrer artesans, llar d’infants municipal Blancaneus i escola Marta Mata.
Aquest Barri forma una unitat que agrupa més de 5.000 persones i que té com a
característica demogràfica la proporció més gran de gent de més de 65 anys de Torelló.
Si a aquest fet demogràfic i afegim que el barri és trobar entre els 30 i 50 metres per
sobre de l’alçada del centre urbà i amb pendents pronunciades per desplaçar-se entre els
dos barris, fa que la connexió a peu entre els dos barris per a les persones amb dificultats
de mobilitat sigui difícil o impossible.
Per aquests i d’altres motius l’ajuntament de l’època va decidir d’apostar per
descentralitzar alguns dels serveis bàsics que el CAP de la Vall del Ges donava als
torellonencs i obrir un petit consultori que oferia aquests serveis a la gent del barri de
Montserrat.
Cal dir que la descentralització del Cap de la Vall del Ges és evident i, al nostre entendre,
eficient i convenient. Així, el CAP té consultoris als municipis de Sant Pere de Torelló i
Sant Vicenç de Torelló que, cal dir-ho, donen més serveis que els que venia donant el
consultori del Barri de Montserrat, i a molta menys població.
Un altre punt a tenir en compte és la coneguda manca d’espai que hi ha al CAP de
l’avinguda Pompeu Fabra. Al nostre entendre una possibilitat de descongestionar-lo seria
la descentralització d’alguns serveis cap al consultori del Barri, aconseguint així el doble
objectiu de reducció de despeses, amb un acostament dels serveis a la gent,
incrementant així l’eficàcia dels recursos invertits.
El grup municipal del PSC-PM de Torelló no som aliens a les retallades que està aplicant
el Govern de Catalunya i que fa que sigui molt difícil l’emprendre millores en els serveis
de salut en els pobles i ciutats de Catalunya, però creiem que hem de defensar els
interessos de la gent de Torelló i que no ens podem quedar de braços creuats quan se’ns
informa de la voluntat de tancar un equipament com és un consultori, i no es té en
compte ni als veïns ni als seus representants socials i polítics.
Per això, d’acord amb el dictamen favorable de la Comissió informativa d’hisenda, règim
intern i seguretat, proposem al Ple de l’Ajuntament de Torelló l’aprovació dels següents
acords:
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Crear una comissió que estudií la viabilitat d’ampliar els serveis que es
donaven al consultori del Barri de Montserrat, convertint-lo en un espai que
descongestioni el Cap de Torelló.
La Comissió estarà formada pels grups municipals amb representació al Ple de
l’Ajuntament, l’Equip de Govern, l’Associació de Veïns del Barri de Montserrat, i
la direcció del CAP de la Vall del Ges.
Demanar a l’Institut Català de Salut i al Cap de la Vall del Ges, que
transitòriament i a l’espera dels resultats de la Comissió, torni a obrir el
consultori del Barri de Montserrat.
Comunicar aquest acord a l’Associació de Veïns del Barri de Montserrat i a la
Direcció del CAP de la Vall del Ges.

INTERVENCIONS:
SR. MARC FONTSERÈ:
Abans d’entrar en aquesta moció: el grup del partit socialista portava dotze anys al
govern; ara estem a l’oposició; potser n’hem d’aprendre, però l’única manera que tenim
ara mateix de portar propostes a l’Ajuntament, no és com havíem fet fins ara, que era
governant, si no que és fent propostes al ple. Si cada vegada que presentem una
proposta se’ns tatxa de demagogs ens sap greu, però és l’única manera que tenim ara
per fer-ho. Per tant, ho seguirem fent. Evidentment, en dotze anys, hem fet coses bé i
coses que no estan tan bé, però no ho hem fet tot i, per tant, queden coses per fer i ho
anirem dient, que és la nostra feina.
La lectura de la moció del consultori del barri de Montserrat, ja queda clara la postura del
nostre grup en defensa del consultori, així com les raons que ens basem en fer-ho.
Veiem el consultori, que ara està tancat, com un servei necessari per a Torelló. Això no
ho diem ara –i no és demagògia- perquè toqui, o per treure’n un suposat rèdit polític, si
no que ja ho vàrem creure en el passat: el vàrem posar en marxa; suposo que això
queda clar.
De totes maneres i degut a la coneguda –essent realistes- postura de l’Institut Català de
la Salut, de centralitzar el màxim els serveis cap al C.A.P. de l’avinguda Pompeu Fabra,
de les retallades en sanitat que està portant a terme el govern de la Generalitat, -amb els
quals estem en desacord-, hem cregut convenient que l’Ajuntament de Torelló –no el
grup del PSC- lideri una comissió que estudiï –no que demani l’obertura- la viabilitat dels
serveis que hauria de tenir aquest consultori. De fet, a nosaltres el que ens agradaria és
que aquest consultori fos una extremitat més del C.A.P. de la Vall del Ges i recordo que
el C.A.P. en aquests moments està saturadíssim, o almenys, això és el que diuen els
seus gestors.
Aquesta proposta, idea o el que se’n vulgui dir, no és cap “invent del TBO”; això ho està
aplicant el C.A.P. de la Vall del Ges cap a municipis propers com poden ser Sant Pere o
Sant Vicenç, altres C.A.P.s de la comarca com el del Voltreganès, que porta metges a
Orís –em direu que són municipis- però també ho porta a barris, com el de Vinyoles, que
no és municipi.
Per tant, l’únic que reclamem és per als nostres ciutadans els mateixos drets que tenen
els ciutadans dels pobles veïns. El que estem fent en aquesta moció és defensar-los o
veure si la solució adequada s’adapta a la realitat catalana.
Aquest model –nosaltres no ens n'amaguem- ens agrada; és un model de proximitat; no
critico que el C.A.P. del Voltreganès porti metges a Vinyoles. És un model de proximitat i
permet arribar a totes aquelles persones que per motius sociosanitaris o de mobilitat no
poden desplaçar-se; si que és veritat que en la reunió que vàrem tenir amb la gent de
l’Institut Català de la Salut, que varen ser molt amables, ens varen explicar en tot moment
la seva postura i el que creien que havia de ser; es va parlar de transportar la gent amb
problemes de mobilitat amb autobús; això és un cost per a l’Ajuntament i es va dir que
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s’estudiaria i és el que reclamem aquí: estudiar. Entenem que segurament és molt més
car fer un sistema de transport cap a baix, que el metge se’n vaig a passar consulta a
dalt. Entenem, però creiem que s’ha d’estudiar.
Sabem que el consultori del barri, durant aquestos anys, ha tingut mancances; n’ha tingut
moltes; no ha funcionat tot el que hauria d’haver funcionat, però som del parer que quan
hi ha mancances, el primer que cal fer és treballar per resoldre-les. Malauradament i si
m’equivoco suposo que l’alcalde o la regidora em podran corregir, no hem treballat prou
per aconseguir que l’equipament no es tanqués; ara encara hi som a temps; fem aquesta
comissió de treball! Avaluem els models que venen funcionant en les diferents àrees
bàsiques catalanes i comarcals; traiem-ne conclusions i apliquem-les. Si les conclusions
són que s’ha de tancar, el grup que jo represento celebrarem que l’Institut Català tingui
raó i ho acceptarem.
SRA. ROSER MAS:
Nosaltres, tot i que en Marc ja ho ha estat comentat, des d’Iniciativa voldríem recordar
que el PSC que avui presenta aquesta moció ha governat 12 anys i que ha tingut una
diputada al govern durant també 12 anys, alhora que representants del seu partit han
estat al capdavant de la conselleria de Salut. Volem recordar que malgrat tot això, ha
estat incapaç de consolidar aquest servei al barri de Montserrat; si posar-lo en marxa,
però no s’ha pogut consolidar aquest servei i tampoc ha aconseguit que es donés una
resposta real i de qualitat als veïns i veïnes del barri; un servei sense estar dotat i sense
tenir l’equipament que necessita, no és exactament un servei dels que voldríem donar. Si
s’hagués fet així, ben dotat, el govern de Catalunya ara no hauria pogut tancar-lo amb
tanta facilitat, perquè s’hauria trobat amb uns resultats molt positius i també,
possiblement, amb una consternació ciutadana important i amb una oposició per part dels
veïns.
Nosaltres, des d’iniciativa hem parlat del consultori amb veïns del barri i també amb
professionals de la sanitat i la majoria ens han manifestat la dificultat de continuar
justificant-ne l’existència amb els serveis que donava. Per tant, el que calia en tot cas és
fer un projecte de debò, amb una bona dotació. Ara bé, estem en el moment que estem i
tot i que estem totalment en contra de com el govern de Catalunya està maltractant la
sanitat al nostre país, veiem que és un moment difícil per tirar-ho endavant; no podem
enganyar la gent; ja es va fer en el seu moment amb el tema de les urgències. Per tant,
només donaríem suport a la moció si es determina un calendari de treball que no vagi
més enllà d’un any i es precisa com es coordinen els treballs de la comissió amb L’ICS,
perquè és qui finalment ha d’entomar la responsabilitat d’obrir el consultori. Insistim que
no es pot enganyar la gent amb promeses que sabem d’entrada que no es podran
assolir, perquè tenen defectes de forma i és complicat fer això. No podem fer una
comissió per fer una cosa que l’ha de decidir un altre organisme, un altre ens, és
complicat i, si em permeteu, feies esment a Vinyoles que és un barri d’un municipi i si no
recordo malament, l’àrea bàsica del Voltreganès és Sant Hipòlit de Voltregà i Vinyoles és
a Masies de Voltregà i, per tant, seria un altre municipi, també.
SR. DAVID OLIVARES:
Nosaltres si que donarem suport a aquesta moció, perquè creiem que és una altra
retallada del govern de Catalunya, i aniria més enllà: parlar, sobretot amb els metges del
C.A.P. per saber si realment estan col·lapsats, que jo crec que si que és així i si aquest
servei es podria dur a terme i per l’equip de govern, demanar suport per posar un doctor,
una infermera, que no crec que representi un cost tan elevat.
D’altra part, ara mateix hem vist el cost que tenim per a la recollida de gossos; és una
barbaritat el que arribem a pagar des del consistori. Per això, si que creiem que invertir
una mica en la sanitat no crec que sigui tan dolent i només s’està demanat un estudi; no
s’està demanant obrir-lo i ha manifestat que és parlar amb el barri sobre si estan d’acord
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o no estan d’acord amb diferents entitats i tampoc s’ha demanat obrir-lo a la força i no
crec que s’estigui enganyant la gent, amb això; només és fer un estudi.
Gràcies. Nosaltres si que hi donarem suport.
SR. JORDI CASALS:
Bé, aquesta moció del PSC em sorprèn molt, com l’anterior. Em sap greu, Marc, però no
ens oblidem que heu governat dotze anys, perquè òbviament tothom es deu a la feina i a
les coses que ha fet al llarg de la seva vida i en política, també és així; encara que ara et
trobes a l’oposició, quan estàs governant segurament pots decidir les coses i el problema
és quan podent-les decidir, no es fan i després, quan no es pot decidir, s’intenta que es
facin. Ho sento, doncs, que ens en recordem.
Jo, en aquesta moció, potser caldria recordar algunes coses que en el plantejament de la
moció no es fa: primer, que el consultori del barri de Montserrat ho ha estat més de nom
que de funció: mai s’han posat a disposició d’aquest equipament els mitjans econòmics,
tecnològics i humans necessaris, perquè realment fes la funció mèdica que ara es
reclama. Precisament aquesta situació es dóna en diferents mandats amb l’alcaldia del
PSC; crec que des que va tenir per primera vegada l’alcaldia i s’ha tancat just quan ha
deixat l’alcaldia. el PSC és qui va crear aquest consultori, però mai va tenir l’interès de
dotar aquest servei dels recursos necessaris.
Segon: que el consultori del barri de Montserrat s’havia de tancar abans de les eleccions
municipals, però que es va tancar just després, per petició expressa de l’alcalde sortint.
Tercer: que es va fer una reunió amb els representants de l’Associació de veïns del barri
de Montserrat, responsables de l’ICS, la Generalitat i del C.A.P., així com tots els grups
municipals; en aquesta reunió, es va constatar que el consultori no havia tingut mai els
recursos necessaris per a la seva missió sanitària, que el manteniment del seu servei es
va sustentar amb el senyor Josep M. Trens i la seva voluntat, però sense dotació
necessària.
I finalment, que l’ICS i el CAP es regeixen per una manera de treballar de no
descentralització dels CAP en municipis menors de 20.000 habitants. En aquesta reunió
es va constatar que el consultori del barri de Montserrat, MAI va exercir de
descentralització del CAP i que no entra en els plantejaments de la Generalitat canviar de
model i apostar per les descentralitzacions.
Quart: que en la reunió ara esmentada, es van encetar les vies de treball, que a partir
d’ara eren les de facilitar l’accés al CAP de Torelló per a la gent del barri de Montserrat i
de facilitar als veïns amb problemes de mobilitat la facilitat per accedir a l’atenció sanitària
a domicili. Aquest era, i creiem que és, el nou punt de partida des d’on treballar, amb
l’horitzó d’una ampliació del CAP. I aquí no estàvem parlant de crear un nou servei de
transport, si no que la gent que pugui utilitzar el transport adaptat hi té tot el dret i que la
gent que la gent que té problemes de mobilitat, facilitar que coneguin el programa de
servei d’atenció sanitària a casa.
Aquesta moció s’assembla molt al cas de l’ambulància medicalitzada de Torelló, que era
la solució al tancament de les urgències nocturnes; al final, ens vàrem quedar sense una
cosa i l’altra i el PSC governant, negant l’evidència al ple i amagant la realitat. Els grups
municipals no podem dedicar-nos a crear falses expectatives, sabent que són falses; no
podem fer-nos trampes jugant al solitari i menys en un tema que afecta un àmbit tan
important, per a les persones, com és la sanitat. El PSC sembla voler entrebancar-se
dues vegades amb la mateixa pedra i fer-nos caure a tots; però el PSC no es va
preocupar en els seus anys a l’alcaldia, en crear un servei sanitari amb els recursos
necessaris i amb els serveis correctes que ara reclamen; uns recursos i un servei que
mai hem tingut al barri de Montserrat.
Nosaltres no donarem suport a una moció que és un gran engany, no direm demagògic,
però si populista i oportunista; una moció que no és en contra de cap retallada de la
Generalitat ni la sanitat pública, si no una moció, que demana el que no s’ha volgut o no
s’ha sabut fer quan es tenien responsabilitats de govern. Això si: nosaltres demanarem a
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l’actual equip de govern que treballin els aspectes que es van apuntar en la reunió amb
l’Associació de veïns, la gent de l’ICS i el CAP de Torelló, que és el d’ampliar el CAP de
Torelló i en facilitar l’accés al CAP a la gent del barri de Montserrat, sobretot als veïns
amb problemes de mobilitat. I és aquest el punt de partida que va quedar molt clar allà.
Jo, que sóc veí del barri de Montserrat, aquestes mocions que es presenten aquí em
sonen una mica a la música que sentia fa anys que el PSC volia agafar la bandera de la
defensa d’un barri i polititzava un barri, el barri de Montserrat. El barri de Montserrat no és
patrimoni de ningú. Presentar aquesta moció que tu, Marc, i els regidors sabem
perfectament que no anirà més enllà, podem fer un grup de treball, però arribarem
exactament a la mateixa conclusió que vàrem arribar a la reunió que hi érem tots, també
els de Plataforma per Catalunya, que també els va quedar molt clar. És a dir: sabem on
és el nou punt de partida i no anirem més enllà; si volem crear frustracions i si algú obté
un rèdit electoral, doncs bé! Doncs aquest no és el camí. Nosaltres no podem fer
aquestes coses, hem de ser més responsables. Nosaltres, per responsabilitat, no
donarem suport a aquesta moció.

SR. MANEL ROMANS:
Abans d’entrar al comentari de la moció que ha presentat el grup del PSC-Progrés
municipal, m’agradaria fer un parell de puntualitzacions per deixar clars alguns temes: en
l’enunciat de la moció, parlen vostès de consultori; m’he pres la molèstia de consultar el
diccionari i hi diu: “consultori: lloc on diferents metges examinen i atenen els clients”. Fins
ara, quan parlàvem d’aquell lloc, sempre en dèiem dispensari, i també m’he mirat el
diccionari. Diu: “Dispensari: lloc on els malalts poden anar-hi, perquè els reconegui un
metge, o perquè els tractin alguna ferida poc important. Exemple: va anar al dispensari,
perquè li posessin una vacuna”. Podem dir, doncs, que el lloc on hi havia fins no fa gaire
una infermera i un practicant, de consultori no en té res, i de dispensari, gairebé tampoc;
doncs potser hauríem de buscar un nom per aquell lloc, que fos més adient a la feina que
s’hi feia. Entenem que a tots ens agrada tenir bons equipaments, i com més a prop,
millor, però hem de pensar que en el cas dels centres d’atenció primària, està previst que
entre 20.000 i 25.000 habitants n’hi ha d’haver un i prou; tenim l’exemple dels pobles i
ciutats del voltant: Manlleu, només en té un i Vic, amb prop de 40.000 habitants, en té
dos. Vostès fan el comentari que els pobles del costat tenen els seus propis consultoris;
vostès mateixos ho argumenten en la seva moció. La majoria de ciutadans del barri de
Montserrat, poden anar, si la mobilitat els ho permet, al CAP a peu. Als habitants de Sant
Vicenç o Sant Pere els seria molt més difícil, em sembla.
També parlen vostès de la manca d’espai que hi ha al CAP actual; després de parlar amb
la doctora Teresa Sabaté, ens va assegurar que l’ampliació del CAP està prevista i que a
no tardar, podríem tenir alguna resposta positiva.
Tal com ha dit també la regidora Roser Mas, vostès han tingut dotze anys per convèncer
el departament de salut, set dels últims amb gent propera a vostès, i no se’n han sortit i
això que eren temps que els governs “lligaven els gossos amb llonganisses” i mai varen
aconseguir que els posessin alguna cosa més que una infermera i un ATS un parell
d’horetes diàries.
Mirin: nosaltres no enganyarem els ciutadans del barri de Montserrat, fent-los promeses
que sabem que no podem complir! No per manca de ganes, si no perquè la decisió no
depèn d’aquest Ajuntament, si no del departament de Salut, i en aquests moments, la
seva prioritat és optimitzar recursos, i això s’aconsegueix, entre altres coses, agrupant
tots els serveis possibles en un mateix lloc.
Vostè va estar en la darrera reunió, que hi va haver amb el departament de Salut, el CAP,
l’associació de veïns i els grups municipals i vàrem poder sentir de viva veu de la doctora
Sabaté, la resposta a la pregunta de si el dispensari del barri de Montserrat tornaria a
obrir. Entenem que per electoralisme, vostès havien d’haver presentat aquesta moció,
però des de l’equip de govern, s’ha intentat que el departament de salut no el tanqués,
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però com he dit anteriorment, l’última decisió és seva i des del govern, poca cosa més
podem fer.
També voldria manifestar que des de la direcció del CAP, se’ns ha informat que si algú
no pot anar al CAP, hi ha un servei d’atenció a domicili, per a la gent que ho sol·liciti.
Per tot això que hem argumentat i, perquè des de CiU volem fer polítiques realistes i no
crear falses expectatives als nostres ciutadans, no donarem suport a la moció presentada
pel PSC-Progrés municipal.
SR. MARC FONTSERÈ:
No entraré en les raons d’estar a favor o en contra; si que entraré en el tema passat-futur:
és cert! No ens en vàrem sortir en els dotze anys que hi hem estat; només vàrem
aconseguir obrir un dispensari i no vàrem aconseguir donar-li més serveis, és cert! Això
no vol dir que no creiem que s’hagi de treballar per anar endavant, per tirar el poble
endavant i per fer front a reptes que aniran venint en el futur; en la moció ja hi surt; el barri
de Montserrat té 5.000 habitants; concentra amb més percentatge que a la mitjana del
poble la gent gran, que, per tant, és susceptible que en un futur més proper que llunyà,
sigui necessari que necessiti aquests serveis.
No ens arrugarem; si nosaltres creiem que hem de fer una proposta, la farem i si ple rere
ple les nostres propostes se’ns tomben, perquè en els 12 anys anteriors no ho hem fet,
ens sap greu. Evidentment, si presentem una cosa, és, perquè no ho hem aconseguit els
anys anteriors. Per tant, és un cercle que no hi veig massa sentit, perquè les coses que
hem aconseguit ja no les presentarem.
Per tant, em sap greu i no volem enganyar ningú, Jordi! No volem enganyar ningú...
creiem que l’última frase és que si les conclusions és que s’ha de tancar, serem els
primers en acceptar-les i recolzar-les, no només acceptar-les, si no recolzar-les. No
volem enganyar ningú; simplement, si que hem fet una reunió després de la trobada que
es va fer, que agraeixo que es fes amb l’Institut Català de la Salut, en què hi havia gent
del CAP i els grups de l’Ajuntament, com que no em varen quedar clars alguns temes, he
parlat amb la gerent o directora del CAP de la Vall del Ges, que ens va atendre molt
amablement i continuen havent-hi coses que no tenim clares i, per tant, creiem que
aquest és el lloc on ho havíem de presentar i suposo que ens hem equivocat.

SR. JAUME VIVET:
Jo només vull dir que dijous encara vaig fer una trucada a la Teresa Sabaté, per veure si
hi havia alguna esquerda en què ens poguéssim ficar. Evidentment se’m va dir que no: el
CAP, està tancat i barrat! Paraules textuals. Això ens ho va comentar dijous a la tarda.
SR. MARC FONTSERÈ:
Doncs agraeixo que des de l’equip de govern, també tinguin ganes de moure el tema.

SR. JAUME VIVET:
I el que també se’ns va comentar, és que la segona quinzena del mes de novembre,
segurament vindran els arquitectes per anar-se a mirar el CAP i començar a fer el
projecte per a l’ampliació del CAP. Llavors, si que entenc que en aquest cas l’Ajuntament
si que hem de prendre el compromís per activar el tema pàrquing del CAP. De cara a
l’any vinent n’hem de parlar i que sigui només un pàrquing per als usuaris del CAP i no
sigui un pàrquing amb accés per a tothom.
SR. MARC FONTSERÈ:
És un tema, aquest, que ve de la legislatura passada, també. Per tant, ho celebro.
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VOTACIÓ:
La proposta NO s’aprova, atenent al resultat de la votació que s’especifica a
continuació:
Vots favorables: 7, dels regidors i regidora dels grups municipals del PSCPM i de PxC.
Vots desfavorables: 10, dels regidors i regidores, dels grups municipals de
CiU, de JpT-ERC-AM i d’ICV-EUiA-E.
Abstencions: 0
2.6. MOCIONS DEL GRUP MUNICIPAL DE PxC
2.6.1. PROPOSTA QUE PRESENTA PLATAFORMA PER CATALUNYA - BARRERES
ARQUITECTÒNIQUES, BARRERES SOCIALS
PROPOSTA D’ACORD:
L’exposició de les propostes a presentar en aquesta etapa amb nous grups polítics
presenta un problema de selecció. Quin és l’ordre a seguir?: Les més importants?, les
més urgents?, les més fàcils de realitzar? les més econòmiques, en el concepte
rendibilitat/preu?
Tenint en compte tot l’anterior, crec que solucionar d’una vegada per totes el problema de
les barreres arquitectòniques és, possiblement, l’actuació més urgent i important.
A més a més permet la seva aplicació pas a pas, indret per indret. Sense grans plans,
que exigeixen temps d’estudi i que han de considerar la totalitat del municipi per a què no
siguin pedaços inconnexes. En aquest cas de les barreres, cada actuació puntual serà un
èxit assolit. Això sí, ha d’haver un Pla d’Accessibilitat consensuat per a establir prioritats i
planificació.
És molt important resoldre aquest problema, perquè no tan sols afecta als discapacitats
sinó a tothom amb mobilitat reduïda, amb els seus familiars, amb gent amb cotxets de
nen, amb carrets de compra, a quasi tots els que, un dia o l’altre, ens podem veure
inclosos en algun d’aquests grups.
També és urgent perquè cada dia que passa, per a una persona afectada per alguna
d’aquestes barreres, és un dia injust a la seva vida quotidiana. Una injustícia comesa per
part de l’Administració.
També és fàcil de realitzar, perquè els elements necessaris ja els tenim: Fadir tenia feta
un llistat de “punts negres” (no sé si està actualitzat, però poc costaria fer-ho). Tenim els
tècnics municipals per a desenvolupar cada petita actuació. Tenim mà d’obra per a
realitzar-la, municipal o contractada. Aquests tècnics i mà d’obra se sentiran més
estimulats pel fet de formar part d’una actuació de justícia social.
I, per últim, és molt econòmica aquesta actuació ja que, prescindint del seu baix cost, ens
aportarà els beneficis extraordinaris de presentar la nostra vila, davant el món exterior,
com abanderada en la supressió de barreres arquitectòniques..
No oblidem que la supressió de barreres arquitectòniques també inclou l’accessibilitat a la
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vila, de totes aquelles persones que per causes de malalties, incapacitats, per avançada
edat, invidents, etc.
La justícia social a la que fem referència s’incrementa amb el desig de millorar
qualitativament la nostra vila, que farà Torelló un far mundial en l’àmbit de l’accessibilitat.

Per tots aquests motius, el grup municipal plataforma per Catalunya, d’acord amb el
dictamen favorable de la Comissió informativa d’hisenda, règim intern i seguretat,
proposem al ple, l’adopció dels acords que segueixen:

1. Formar una bústia de queixes amb qualsevol usuari que tingui qualsevol barrera
arquitectònica
2. Fer un estudi exhaustiu de tot el municipi per detectar tots els punts negres amb
barreres arquitectòniques, zones de vianants amb mal estat, rampes etc.
3. Donar un termini de dos anys a l'equip de govern, perquè Torelló sigui un poble model
amb el mínim de barreres arquitectòniques.
4. Posar un responsable per fer un control exhaustiu mensualment de la bústia de
queixes i informar mensualment de totes les queixes registrades, a tots els partits polítics
del consistori torellonenc
5. Compromís de l'equip de govern de posar tots els medis possibles perquè Torelló sigui
una vila sense barreres arquitectòniques.
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INTERVENCIONS:
SR. JOSEP M. SOLDEVILA:
L’exposició és prou eloqüent. Tot i així, direm que l’equip de govern en la seva exposició
ens dirà que ja existeix un pla d’accessibilitat, que ja se segueix, però nosaltres creiem
que això és així, que no està revisat, que tenim clars exemples de punts negres en noves
construccions, com per exemple, la plaça Montserrat.
Això ens demostra que ha quedat obsolet; creiem que és una proposta prou atractiva per
prendre-la amb més efecte. En definitiva, l’únic que desitja Plataforma per Catalunya, és
fer les coses bé d’una vegada per totes; votem per una tasca ben feta. Se’ns va negar
una proposta sobre un mercat setmanal; aquesta setmana s’ha aprovat a Ripoll i suposo
que un o altre ho veu interessant el que proposta Plataforma per Catalunya. Hem passat
unes quantes propostes i fa l’efecte que no són interessants i, repeteixo: Plataforma per
Catalunya només vol un tot, no una part; volem que qualsevol qüestió sigui tractada amb
el màxim interès, ja que representem un electorat que confia en nosaltres. Qualsevol
proposta, qualsevol moció, que sigui posada en debat; en aquest consistori per així
conceptuar les diferents opinions dels diferents grups amb representacions dispars.
Tenim una herència i hem d’estudiar-la, per parar les seves petites llacunes; hi ha moltes
preguntes per formular en aquest consistori! Hi haurà temps!
El que ens fa estudiar el fet de trobar les llacunes, és reparar-les; això només serà
possible quan tots anem a una, quan el més important sigui el ciutadà, no el nostre partit
o el nostre ego. Per això comencem a fer les coses correctes: rebaixem les nostres
ordenances, adeqüem el necessari; fem de Torelló un poble abanderat per les seves
lleis, el seu civisme i els seus ciutadans. Acabem el que vàrem començar, amb correcció;
per això, us demano que reflexioneu davant d’aquesta proposta. La seva intenció no és
més que un intent per començar a fer les coses bé; com deia, hi ha molts punts negres

per estudiar; no es fa el més correcte, per la qual cosa deduïm que el seu pla
d’accessibilitat és obsolet; sense anar més lluny, en aquestes dependències del ple hi
hauria gent que no podria accedir-hi. Queda prou clar que s’ha d’aprovar un pla més
complet, amb un cost mínim ja que tenim, en aquest Ajuntament, els actius per a aquesta
qüestió.
Gràcies.
SRA. ROSER MAS:
Jo faré una única intervenció, per dir que no donarem suport a les dues mocions
presentades per Plataforma per Catalunya, seguint els mateixos criteris i raonaments que
en el ple anterior; és a dir, que des d’Iniciativa per Catalunya, Esquerra Unida i Alternativa
i Entesa, continuem considerant que els principis morals de la llibertat, la igualtat i la
fraternitat i la declaració dels drets humans, han de ser i són la base de qualsevulla acció
i actuació que es defineixi com a democràtica, i que la no assumpció d’aquests principis,
invalida –segons el nostre parer- les mocions que aquesta formació presenta avui al ple.
El que si que és curiós, si més no, és que des de l’equip de govern hagin deixat que
plataforma per Catalunya hagin presentat la moció sobre les barreres arquitectòniques,
quan al nostre municipi hi ha un ambiciós pla de supressió de barreres arquitectòniques,
que comptava amb el suport de tots els grups i que és un compromís amb calendari i
pressupostos i, a més, disposem d’una associació com ADFO, absolutament activa i
absolutament disposada a fer voluntariat i a explicar-nos, i dir-nos, i fer-nos, que
precisament valdria la pena poder aprofitar les dues coses per poder-ho tirar endavant.
SR. JORDI CASALS:
Des dels que no estem a l’equip de govern, també direm que existeix un pla
d’accessibilitat, tal com es va dir a la junta de portaveus a l’hora de valorar si es
presentava o no es presentava. Per aquest fet, no hi donarem suport.
Només apuntar una cosa: nosaltres reflexionem sempre davant de qualsevol proposta
que hi ha aquí; és a dir: si no donem suport a propostes no és, perquè no s’hi reflexioni, o
perquè passem de tot, si no, segurament, perquè no hi estem d’acord.

SR. MARC FONTSERÈ:
Jo repetiria el que ja han dit els companys d’Iniciativa i d’Esquerra. Dir que no només hi
ha un pla, si no que, amés, s’ha anat complint que és el que no passa amb molts plans
que es fan; és un pla que es va agafar molt seriosament per tots els grups a l’Ajuntament,
perquè donaven suport en els pressupostos, que és al lloc on s’ha de donar suport a
l’hora de tirar endavant un pla que ja existeix i, a més, s’estava executant i em sembla
recordar que va ser el 2009 o el 2010, o els dos anys, que dins dels Plans Zapatero, o
FEIL o FEOSL, es va avançar molt pressupost i, per tant, molta acció per avançar en
l’execució del pla. Per tant, no hi donarem suport, perquè creiem que ja s’està fent.
SR. JAUME VIVET:
El primer que em sobta una mica és el títol: “proposta que presenta Plataforma per
Catalunya. Barreres arquitectòniques”, fins aquí, d’acord. La “coma, barreres socials”, no
sé què hi pinta, perquè no se’n parla en lloc més.
Nosaltres, com s’ha dit, el 2008 es va fer un tram que es va començar a la plaça Joanot
Martorell fins a la plaça Germà Donat; tot el que eren carrers que hi havia passos de
vianants, es varen eliminar totes les barreres arquitectòniques. El 2009, que va ser el
primer pla Zapatero, que va donar un bon cop de mà, es va fer la pujada de Rocaprevera,
el Rafael Casanova, carrer Puig-roví,... això no vol dir només fer el pas de vianants, fer
les pendents per poder travessar amb la cadira de rodes, vol dir fer molts metres de
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vorera, que moltes vegades també dificulta poder anar en cadira de rodes; com he dit, es
va fer el Puig-roví, Jaume Balmes, avinguda de la Generalitat,... aquí es va destinar bona
part del FEIL de 2009, és un pla que està actiu; cada any es fa més o es fa menys, en
funció del pressupost i diria que sóc el primer que tinc molta sensibilitat en aquest tema i
diria que no teniu ni idea del cost que representa fer accessible aquest edifici de
l’Ajuntament, perquè vol dir posar-hi un ascensor i vol dir molts diners, molts diners! Si
parlem d’aquest edifici, estem parlant també de l’edifici del carrer Ges d’Avall, la casa
Espona. Tot el que s’està fent de nou ara es fa ben fet: a promoció econòmica es puja
amb ascensor, a la carrera, el dia que l’aneu a veure, veureu que està molt ben
adaptada, si no s’hi va, precisament és, perquè falta un tros per acabar-hi d’arribar, des
del carrer fins a l’entrada... jo crec que ho estem seguint i ho fem bé. Per tant, nosaltres
no hi donarem suport.

VOTACIÓ:
La proposta NO s’aprova, atenent al resultat de la votació que s’especifica a
continuació:
Vots favorables: 3, dels regidors del grup municipal de PxC..
Vots desfavorables: 14, dels regidors i regidores dels grups municipals de
CiU, de PSC-PM, de JpT-ERC-AM i d’ICV-EUiA-E.
Abstencions: 0.
2.6.2. MOCIÓ PER A LA CREACIÓ DE ZONES D’APARCAMENT ESPECIAL PER A
CONDUCTORES EN ESTAT DE GESTACIÓ I MARES I PARES DE NADONS
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PROPOSTA D’ACORD:
No és fins a l’any 1985 que l’Estat Espanyol aprovà les primeres lleis on es reconeixien
els drets de les persones amb problemes de mobilitat i autonomia personal. Malgrat el
que s’ha fet des d’aleshores, encara queda molta feina per fer i moltes barreres
arquitectòniques i socials per superar.
Les dones embarassades, i dones amb nadons, conductores, es troben massa sovint
amb la dificultat d’accedir a algunes places d’aparcament. Aquest col·lectiu pateix les
conseqüències d’una societat pensada per als homes. Es dóna la paradoxa que
mentre en el transport públic hi ha una sensibilitat cap a aquest col·lectiu tot tenint un
tracte preferent, la mobilitat en el vehicle per a les dones embarassades o amb nadons
és sovint impossible, en un acte tan quotidià, com és entrar o sortir del vehicle.
Els aparcaments en bateria i semibateria són escenari habitual d’aquesta problemàtica
ja que no hi ha espai suficient que permeti l’accés al vehicle d’una dona en avançat
estat de gestació o d’un nadó. Les cadiretes d’automòbil del grup 0 i grup 0+ són
utilitzades també com a cadira de passeig, i per tant, és imprescindible poder obrir
totalment la porta del vehicle.
És per tots aquests motius, que el grup municipal PLATAFORMA PER CATALUNYA,
d’acord amb el dictamen favorable de la Comissió informativa d’hisenda, règim intern i
seguretat, proposem al ple, l’adopció dels acords que segueixen:
1. Habilitar places d’aparcament especial per a dones embarassades i homes i dones
amb nadons que utilitzin les cadiretes d’automòbil del grup 0 i 0+ en les zones
d’aparcament en bateria i semi-bateria, I de la via pública.

2. Sol·licitar que aquestes zones d’aparcament per aquest col·lectiu estiguin
senyalitzades i que, de la mateixa manera i mitjançant un distintiu específic, estigui
identificat el vehicle.
3. Realitzar els canvis pertinents de la normativa municipal vigent per tal d'adaptar-la a
aquesta realitat descrita.
4. Facilitar aquest aparcament sobre tot al voltant de les escoles que és els punts més
conflictius per aquest col·lectiu, entrades i sortides de l'horari escolar, de totes les
escoles i escoles bressol de Torelló.

INTERVENCIONS:
SR. DAVID OLIVARES:
Aquesta moció ha sortit després de parlar amb gent que es troba molt amb problemes
d’aparcament, sobretot al costat de les escoles; problemes de deixar el cotxe un moment,
que ve la policia i no t’ho permet,... són gent que van amb canalles petits, que tenen un
germà que va a l’escola i es troben que no tenen aparcament; han d’anar a aparcar lluny,
venir amb el cotxet, es troben amb un problema d’aparcament molt greu. Ens trobem, per
exemple al Fortià Solà, que quan l’OPEL ens tanca el seu aparcament provat, aquell dia
no hi ha qui aparqui; i al carrer Sant Miquel i en molts punts del poble. Hi ha hagut moltes
queixes de molta gent i hem cregut que aquesta era la mesura oportuna i presentar-la.
SR. LLUÍS SABATÉS:
Aquesta moció, la que hem votat abans i com la majoria que vàrem votar al ple passat,
demostren un desconeixement total per part del grup municipal de PxC de la realitat del
nostre poble. Sense entrar a valorar i discutir si les mares embarassades i les famílies
amb nadons tenen la mobilitat reduïda, ens hagués agradat que en la moció, com a
mínim, hi hagués explicitat un sol lloc on només hi hagi aparcaments en bateria i/o
semibateria, que facin possible la mobilitat d’aquestes persones al voltant dels centres
escolars; nosaltres, per molt que hi hem pensat, no n’hem trobat cap cas, fins i tot, diríem
que ni a la zona esportiva.
Per altra banda, tampoc hi ha cap orientació de la quantitat d’aparcaments que s’haurien
de reservar en cada lloc, qui en faria el control, i quin cost per als ciutadans de Torelló
suposaria tota aquesta actuació i l’enrenou que això provocaria a la circulació en hores
punta.
Per aquestes raons i moltes altres que no val la pensa explicitar, el grup municipal
d’esquerra Republicana-Junts per Torelló, no hi dóna suport.
SR. MARC FONTSERÈ:
Sense entrar a debatre si hi ha semibateria, nosaltres, reconec que no hi hem pensat,
possiblement és veritat, però el que si que és veritat, és que els punts que demana la
moció no són descabellats; és cert que la gent que es troba en aquesta situació a
vegades és prou complicat sortir-se’n, però entenem que el lloc on presentar-ho no és al
ple de l’Ajuntament, si no que segurament és una proposta per al consell municipal de
seguretat ciutadana i mobilitat; que presenteu una proposta allà, s’estudiï i, en tot cas, es
porti al ple. No crec que, tal com deia en Lluís Sabatés, sense massa informació, i sense
requeriments tècnics i amb el desconeixement de saber si és possible o no, puguem
votar a favor o en contra i, per tant, ens abstindrem.
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SR. MANEL ROMANS:
El grup de Convergència i Unió no hi donarem suport.
VOTACIÓ:
La proposta NO s’aprova, atenent al resultat de la votació que s’especifica a
continuació:
Vots favorables: 3, dels regidors del grup municipal de PxC..
Vots desfavorables: 14, dels regidors i regidores dels grups municipals de
CiU, de PSC-PM, de JpT-ERC-AM i d’ICV-EUiA-E.
Abstencions: 0.
3. DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I URBANISME,
PROMOCIÓ ECONÒMICA I MEDI AMBIENT:
3.1.URBANISME
3.1.1. APROVACIÓ DEL MAPA DE CAPACITAT ACÚSTICA DEL MUNICIPI DE
TORELLÓ.
ACORD:
L’Ajuntament de Torelló va sol.licitar una subvenció a la Diputació de Barcelona per
redactar el mapa de capacitat acústica.
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La Diputació de Barcelona va concedir la subvenció i ens han fet entrega del document.
L’enginyer i l’arquitecte municipals han emès informe favorable al mapa de capacitat
acústica
FONAMENTS

DE

DRET

PRIMER.- L’article 9 de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la
contaminació acústica, preveu que els ajuntaments han d’elaborar un mapa de capacitat
acústica amb els nivells d’immissió dels emissors acústics a què és aplicable aquesta llei
que estiguin inclosos a les zones urbanes, els nuclis de població i, si escau, les zones del
medi natural, a l’efecte de determinar la capacitat acústica del territori mitjançant
l’establiment de les zones de sensibilitat acústica en l’àmbit del municipi respectiu.
El mapa de capacitat acústica inclou la informació següent:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

La immissió al soroll calculada o mesurada.
Els models de càlculs utilitzats.
Les dades d’entrada per al càlcul de soroll.
L’afectació dels sectors exposats al soroll.
Les zones de sensibilitat acústica atribuïdes.
Els valors límit d’immissió i els valors d’atenció atribuïts a cada zona de sensibilitat
acústica.

Els ajuntaments han d’aprovar el mapa de capacitat acústica i traslladar-lo al
Departament de Medi Ambient.

SEGON.- L’article 10. 6 del Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació
acústica i se n’adopten els seus annexos preveu que en el procediment d’aprovació,
revisió o modificació de la zonificació acústica cal garantir l’audiència als municipis
limítrofs, als efectes de compatibilitzar les zones acústiques i els objectius de qualitat
acústica.
TERCER.- L’article 86 de la llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic i
procediment administratiu comú, preveu que el període d’informació pública serà com a
mínim de 20 dies.
D’acord amb l’esmentat, vist el dictamen favorable de la comissió informativa de Territori
i Urbanisme i de promoció Econòmica i Medi Ambient, el ple de l’Ajuntament, per
unanimitat dels seus disset membres, acorda:
PRIMER.- APROVAR inicialment el Mapa de capacitat acústica del municipi de Torelló.
SEGON.- SOTMETRE el present acord a exposició pública pel termini de 20 dies a
través d’edictes que s’inseriran al Butlletí Oficial de la província de Barcelona, al tauler
municipal d’edictes i el web municipal per tal que les persones interessades puguin
presentar les al.legacions i reclamacions que estimin pertinents.
TERCER.- NOTIFICAR el present acord als municipis limítrofes per donar-lo audiència
per compatibilitzar les zones acústiques i els objectius de qualitat acústica dels municipis
veïns.
QUART.- En cas que no es presentin al.legacions l’acord s’entendrà aprovat
definitivament, fent constar la seva aprovació per decret de l’Alcaldia.
CINQUÈ.- TRAMETRE una còpia del mapa de capacitat acústica un cop aprovat
definitivament al Departament de Territori i sostenibilitat.

INTERVENCIONS:
SR. PERE GALOBARDES:
Quan es va sol·licitar aquesta subvenció?
SR. JAUME VIVET:
Ara no t’ho sabria dir.

SR. PERE GALOBARDES:
A l’equip de govern anterior o en aquest?
SRA. MONTSERRAT FREIXA:
A l’anterior.
SR. PERE GALOBARDES:
Doncs per aclarir, perquè abans s’han insinuat coses que no toca, que tampoc ha servit
aquest per fer el programa electoral del PSC, igual que tampoc l’altre; són estudis de
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coses concretes de l’Ajuntament, que no serveixen, almenys, per fer el programa
electoral del PSC, segur!
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels disset membres de la Corporació.
3.1.2. APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA 27ENA. MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LA
REVISIÓ DEL PLA GENERAL DE TORELLÓ PER PROCEDIR A MODIFICAR
LA NORMATIVA URBANÍSTICA DE LA ZONA A “CONJUNT HISTÒRIC” EN
RELACIÓ A LA FINCA DEL C/ DEL PONT 23 PER TAL DE PRESERVAR LES
RESTES ARQUEOLÒGIQUES TROBADES EN AQUESTA FINCA”
ACORD:
1.En data 25 de juliol de 2011, el Ple de l’Ajuntament, va aprovar inicialment la
27ena. Modificació Puntual de la Revisió del Pla General de Torelló per procedir a
modificar la normativa urbanística de la Zona A “Conjunt Històric” en relació a la finca del
C/ del Pont 23 per tal de preservar les restes arqueològiques trobades en aquesta finca.
2.En el mateix acord, de conformitat amb l’article 73 i 74 del Decret 1/2010 de 3
d’agost pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, es van suspendre per
termini de dos anys, l’atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys d’edificacions,
reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, de la instal·lació o ampliació
d’activitats per usos concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes establertes per
la legislació sectorial, en l’àmbit de la modificació, que les noves previsions comporten
una modificació del règim urbanístic, en relació a les obres que es vegin afectades per la
present modificació.
3.L’acord de l’aprovació inicial de la modificació es va sotmetre a informació pública
pel termini de dos mesos de durada al coincidir l’exposició pública amb el mes d’agost,
mitjançant els edictes publicats al Butlletí Oficial de la Província de data 08/08/11, al Diari
el Periódico del dia 29/07/11, i al tauler municipal d’anuncis pel període comprès del
09/08/11 al 10/10/11, i al web municipal.
4.-

En el període d’exposició pública no s’han presentat al·legacions.

FONAMENTS DE DRET
PRIMER.- L’article 96 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei d’urbanisme, preveu que les modificacions de qualsevol figura de
planejament se subjecta a les mateixes disposicions que en regeixen la formació.
L’aprovació inicial i l’aprovació provisional dels plans d’ordenació urbanística municipal
correspon al plenari municipal que l’ha d’adoptar amb el quòrum de la majoria absoluta
del nombre legal de membres de la Corporació. Un cop adoptat l’acord d’aprovació inicial
s’ha de posar a informació pública pel termini d’un mes a través d’edictes que s’inseriran
al butlletí oficial de la província i a un dels diaris de premsa periòdica de més divulgació
en l’àmbit municipal.
L’aprovació inicial dels instruments de planejament urbanístic obliga l’administració
competent a acordar la suspensió l’atorgament de llicències de parcel.lació de terrenys,
d’edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d’instal·lació o
ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes
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establertes per legislació sectorial en els àmbits en què les noves determinacions
comportin una modificació del règim urbanístic. El termini de suspensió és com a màxim
per un termini de 2 anys i, en tot cas, finalitza amb l’aprovació definitiva del pla. Els
acords de suspensió s’han de publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i
s’ha de referir a àmbits identificats gràficament.
SEGON.- L’article 22.2 C) i 47.2 ll) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
del règim local en concordança amb l’article 53.1 s) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i del règim local de Catalunya
atorguen la competència per efectuar les aprovacions provisionals de les modificacions
de planejament general correspon al plenari municipal que l’ha d’adoptar amb la majoria
absoluta del nombre legal de membres de la Corporació.
D’acord amb l’esmentat, vist el dictamen favorable de la comissió informativa de Territori
i Urbanisme i de promoció Econòmica i Medi Ambient, el ple de l’Ajuntament, per
unanimitat dels seus disset membres i en tot cas, per majoria absoluta del nombre legal
de membres de la Corporació, acorda:

Primer.- Aprovar provisionalment la 27ena. Modificació Puntual de la Revisió del Pla
General de Torelló per procedir a modificar la normativa urbanística de la Zona A
“Conjunt Històric” en relació a la finca del C/ del Pont 23 per tal de preservar les restes
arqueològiques trobades en aquesta finca.
Segon.- Trametre en el termini de 10 dies, l’acord i còpia de l'expedient administratiu
complet, junt amb el projecte diligenciat per triplicat i en suport informàtic, a la Comissió
Territorial d’Urbanisme de les Comarques Centrals, per tal que d’acord amb el que
disposa l’art. 80 del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, es procedeixi si escau resoldre l’aprovació definitiva.
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels disset membres de la Corporació.
3.1.3. APROVACIÓ DEL TEXT REFÓS DE LA 26ENA. MODIFICACIÓ PUNTUAL DE
LA REVISIÓ DEL PLA GENERAL, PER L’AMPLIACIÓ DE L’ÀMBIT DE LA
UNITAT D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA TRAMUNTANA PER AFEGIR-HI UN
SEGON ÀMBIT ESTABLINT UN SECTOR DISCONTINU DE SÒL URBÀ NO
CONSOLIDAT
ACORD:
1.Per acord del plenari municipal en sessió celebrada en data de 26 d’abril de 2011
es va acordar: Desestimar les al·legacions presentades per part de la Sra. Palmira Torra
Segarra i així com també es va aprovar provisionalment la 26ena. Modificació puntual de
la revisió del Pla per l’ampliació de l’àmbit de la Unitat d’Actuació Urbanística Tramuntana
per afegir-hi un segon àmbit establint un sector discontinu de sòl urbà no consolidat,
incorporant la Memòria social, tal com consta a l’expedient.
2.En data 9/05/2011, registre de sortida núm. 2668, es va trametre a la Comissió
Territorial d’Urbanisme el certificat de l’acord del Ple, la còpia de l’expedient administratiu,
junt amb el projecte per triplicat degudament diligenciat, per la seva aprovació definitiva.
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3.En data 5/10/2011, registre d’entrada núm. 4601, el Departament de Territori i
Sostenibilitat, de la Generalitat de Catalunya, tramet a l’Ajuntament l’acord de la Comissió
Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central, adoptat en la sessió de 29 de setembre
de 2011, pel qual s’acorda aprovar definitivament la Modificació puntual de la Revisió del
Pla general de la unitat d’actuació urbanística Tramuntana, supeditant-ne la publicació al
DOGC i conseqüent executivitat a la presentació d’un Text refós, per triplicat, verificat per
l’òrgan que ha atorgat l’aprovació provisional de l’expedient i degudament diligenciat, que
incorpori les prescripcions següents:
-1.1 Cal incorporar les prescripcions de l’informe de l’Agència Catalana de l'Aigua, de 5
de maig de 2011.
-1.2 Cal incrementar la superfície de sòl destinat a espais lliures fins a un mínim del
68,9% de l’àmbit, tenint en compte l’increment de 2.311m2 de sostre residencial
proposat, d’acord amb l’article 100 del Text refós de la Llei d'urbanisme, en virtut del qual
s’ha de preveure una reserva mínima de 20m2 de sòl destinat a espais lliures per cada
100m2 de sostre residencial que s’incrementi.
-1.3 Cal fixar normativament en el nou sector l’índex brut de densitat per als habitatges
lliures i un altre per als habitatges de protecció pública, d’acord amb el nombre màxim
d’habitatges proposats en cada cas a la memòria del document.
-1.4 Cal que el document tingui en compte que en el desenvolupament del futur Pla de
millora urbana, la superfície de 221,87m2 de vials actualment propietat de l’Ajuntament
no podrà participar en el repartiment de beneficis i càrregues del sector, d’acord amb
l’article 135 del Reglament de la Llei d'urbanisme, tot ajustant, si escau, el seu índex brut
d’edificabilitat per tal de mantenir el sostre màxim edificable proposat.
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-1.5 Cal que l’Ajuntament en la futura ordenació del sector plantegi la possibilitat de
desplaçar el segon bloc qualificat amb les claus Kcc/K per tal de garantir la continuïtat
visual lliure d’edificació des del carrer Girona, de la mateixa manera que s’ha fet en el
carrer de Núria.
-1.6 Cal, pel que fa a la memòria del document, incorporar clarament les especificacions
establertes en els apartats b) i c) de l’article 99 del Text refós de la Llei d'urbanisme, atès
que aquestes són incomplertes o inexistents en el document actual.
-1.7 Cal, pel que fa a la normativa urbanística:
-1.7.1 Establir, en l’article 7, els percentatges parcials i total del sòl públic i el percentatge
total del sòl privat, els quals prevaldran sobre les superfícies proposades, i excloure les
superfícies de sòl establertes per a cada clau en sòl privat, les quals seran objecte de
concreció en el pla de millora urbana que ho desenvolupi. Així mateix, cal excloure de
l’apartat h) que la cessió del 15% serà d’acord amb la situació orientativa del plànol, atès
que la seva situació serà objecte del projecte de reparcel·lació. A més, cal establir un
aprofitament del sòl de 0,219 i una ocupació del 0,15, i no a l’inrevés, d’acord amb la
proposta del document.
-1.7.2 Suprimir els articles 9, 10, 11 i 12, que regulen detalladament els paràmetres de les
diferents zones en sòl privat, atès que aquesta regulació és objecte del Pla de millora que
desenvolupi el sector, sens perjudici que es pugui introduir aquesta regulació en la
memòria del document tot establint el seu caràcter indicatiu.

-1.8 Cal, pel que fa a la documentació gràfica, establir en el plànol de proposta que
l’ordenació del sector té caràcter indicatiu a concretar en el Pla de millora urbana que el
desenvolupi
7.- En data d’octubre 2011, els Serveis Tècnics Municipals, han redactat el Text refós de
la 26ena. Modificació puntual de la revisió del Pla per l’ampliació de l’àmbit de la Unitat
d’Actuació Urbanística Tramuntana, que incorpora les prescripcions fixades per la
Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya central, en la sessió de 29 de setembre
de 2011.
FONAMENTS DE DRET
PRIMER.- L’article 96 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei d’urbanisme, preveu que les modificacions de qualsevol figura de
planejament se subjecta a les mateixes disposicions que en regeixen la formació.
L’aprovació inicial i l’aprovació provisional dels plans d’ordenació urbanística municipal
correspon al plenari municipal que l’ha d’adoptar amb el quòrum de la majoria absoluta
del nombre legal de membres de la Corporació. Un cop adoptat l’acord d’aprovació inicial
s’ha de posar a informació pública pel termini d’un mes a través d’edictes que s’inseriran
al butlletí oficial de la província i a un dels diaris de premsa periòdica de més divulgació
en l’àmbit municipal.
Simultàniament al tràmit d’informació pública, s’ha de sol·licitar informe als organismes
afectats per raó de llur competència sectorial els quals l’han d’emetre en el termini d’un
mes llevat que una disposició n’autoritzi un de més llarg. En el cas que analitzem caldrà
demanar informe al departament de Medi Ambient i Habitatge i a l’ACA.
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Un cop rebut els informes i sotmesa la proposta a aprovació inicial procedirà adoptar
l’acord d’aprovació provisional per part del plenari municipal amb el quòrum de la majoria
absoluta del nombre legal de membres de la Corporació i es trametrà a la Comissió
Territorial d’Urbanisme de les Comarques Centrals.
L’aprovació inicial dels instruments de planejament urbanístic obliga l’administració
competent a acordar la suspensió l’atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys,
d’edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d’instal·lació o
ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes
establertes per legislació sectorial en els àmbits en què les noves determinacions
comportin una modificació del règim urbanístic. El termini de suspensió és com a màxim
per un termini de 2 anys i, en tot cas, finalitza amb l’aprovació definitiva del pla. Els
acords de suspensió s’han de publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i
s’ha de referir a àmbits identificats gràficament.
SEGON.- L’article 22.2 C) i 47.2 ll) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
del règim local en concordança amb l’article 53.1 s) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i del règim local de Catalunya
atorguen la competència per efectuar les aprovacions provisionals de les modificacions
de planejament general correspon al plenari municipal que l’ha d’adoptar amb la majoria
absoluta del nombre legal de membres de la Corporació.
D’acord amb l’esmentat, vist el dictamen favorable de la comissió informativa de Territori
i Urbanisme i de promoció Econòmica i Medi Ambient, el ple de l’Ajuntament, per
unanimitat dels seus disset membres i, en tot cas, per majoria absoluta del nombre legal
de membres de la Corporació, acorda:

Primer.- APROVAR EL TEXT REFÓS de la 26ena. Modificació puntual de la revisió del
Pla general d’ordenació per a l’ampliació de l’àmbit de la Unitat d’Actuació Urbanística
Tramuntana, redactat pels Serveis Tècnics Municipals, que incorpora les prescripcions
fixades per la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya central, en la sessió de 29
de setembre de 2011.
Segon.- TRAMETRE, l’acord i còpia del text refós, degudament diligenciat, per triplicat i
en suport informàtic, a la Comissió Territorial d’Urbanisme de les Comarques Centrals,
per tal que procedeixi a la seva aprovació i publicació al DOGC i conseqüent executivitat.

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

3.1.4. APROVACIÓ DEFINITIVA
TORRENTERA II

DEL

PLA

DE

MILLORA

URBANA

LA

ACORD:
RELACIÓ DE FETS:
1.En el Pla General del municipi de Torelló aprovat en sessió de 20 d’octubre de
1999 i el text refós de les normes urbanístiques de planejament publicades al DOGC de
19 de setembre de 2.006 es delimita el Pla Especial de reforma interior (PERI) del sector
de La Torrentera II, determinant a l’article 16.4 de les normes urbanístiques que serà
definidor per als plans especials allò que es determina a la memòria respecte als Plans
especials i que en el cas de la Torrentera II és:
Superfície: 6.531 m².
Aprofitament: 0,45 (45%)
Edificabilitat bruta: 0,65 m2st/ m²s
2.La Comissió Territorial d’urbanisme de la Catalunya Central, en sessió de 22 de
setembre de 2009, va acordar aprovar definitivament la modificació puntual del Pla
General d’ordenació per tal de procedir a l’ajustament dels paràmetres corresponents al
PERI Torrentera II de Torelló.
En la modificació aprovada per la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya
Central en sessió de 22 de setembre de 2009 es va aprovar la modificació del Pla
General, en el sector de la Torrentera II en què es proposa que el coeficient es refereixi a
l’ocupació de l’edificació, no a la proporció de sòl privat del sector. La proposta no
representa un increment de sostre, però si un increment de sòl privat (que passa de ser el
45% al 70,18% que es justifica per adequar-se a la realitat existent, consistent en un
conjunt d’edificacions amb pati posterior, a l’interior de l’illa.
Amb la modificació aprovada es preveu que l’article 16.4 de la normativa urbanística del
pla general d’ordenació urbana de Torelló és el següent:
Els paràmetres del Pla especial són:
Superfície: 6.791,40 m²
Ocupació: 0, 3596
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Edificabilitat bruta: 0,65
El Pla especial Torrentera II engloba els patis dels habitatges que donen a l’antic torrent i
té per objecte: ordenar la part posterior d’aquestes parcel·les, possibilitar l’accés posterior
als habitatges i la sortida als carrers principals.
3.Per part dels Serveis Tècnics Municipals s’ha redactat el Pla de Millora Urbana La
Torrentera II que és objecte del present informe.
4.En data de 10 de gener de 2011 s’ha emès informe jurídic per part de la
Secretària municipal.
5.En data 12 de gener de 2011, per resolució de l’alcaldia, es va aprovar inicialment
el Pla de millora urbana la Torrentera II, redactat pels Serveis Territorials de l’Ajuntament
de Torelló.
6.En data 26 de gener de 2011, registre de sortida núm. 543, l’ajuntament va
sol·licitar a la Comissió Territorial d’Urbanisme l’informe preceptiu que determina l’article
87 del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret legislatiu 1/210, de 3 d’agost.
7.En data 25 de febrer de 2011, registre d’entrada núm. 2011/1000, el senyor PERE
GIL MARES, en nom i representació de l’empresa CRISERVA OSONA SL, dins el
període d’exposició pública, ha presentat una al·legació respecte l’aprovació inicial del
Pla.
8.En data 8 de març de 2011, registre d’entrada núm. 1195, la Direcció General
d’Urbanisme, va trametre a l’ajuntament informe en el que es demana entre d’altres que
es complementi la documentació del projecte del Pla de millora urbana la Torrentera II,
amb un informe de sostenibilitat econòmica, i un estudi de la mobilitat generada a banda
d’incorporar un seguit de determinacions que fixen en l’informe.
9.En data 1 d’abril de 2011, l’arquitecte municipal va emetre informe en relació a
l’al·legació presentada pel senyor PERE GIL MARES, en nom i representació de
l’empresa CRISERVA OSONA SL, en el sentit següent:
1.- En relació a l’aprovació inicial del Pla de Millora Urbana, exposa, que la societat és
propietària d’una finca (registral 888) parcialment inclosa en l’àmbit del PMU La
Torrentera II, concretament les parcel.les anomenades 16A, 16B i 17.
Al veure el plànol d’ordenació N1, aprecien que les tres parcel.les tenen ordenació
diferent, (la 16A, esta qualificada de zona “E”, la 16 B de zona “D” i la 17 de “pati”. Per
homogeneïtzar les parcel.les, proposa una única al.legació:
Efectivament, proposa en l’al.legació una única qualificació urbanística que
englobés les parcel.les 16A i 16B, en una única qualificació urbanística de zona la
transició ordenada en el pla.
Aquesta proposta és un document annex, que porta informació escrita
corresponent a la proposta de la normativa a aplicar a les dues finques i gràfica,
establint la qualificació sobre el plànol.
2.- Respecte el document escrit, proposa ampliar la clau “E” de l’article 18 de la normativa
urbanística del PMU, per englobar tota l'edificabilitat corresponent a les finques de la seva
propietat, i així poder redactar un projecte d’edificació més unitari. Aquesta proposta no
es veu malament, donat que sigui amb la clau E d’illa tancada, o la D de cases en filera,
no es poden variar en cap cas les condicions compositives i de volum, ja que es pretén
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que tota l’edificació del PMU sigui un conjunt unitari. No obstant els al.legants han
aprofitat la proposta per variar la forma de les cobertes, i guanyar terrasses. En aquest
sentit no es veu correcte que les cobertes dels diferents nivells puguin ser planes, ja que
és un conjunt inserit en el nucli antic (amb la qualificació majoritària de zona A Conjunt
històric, que no permet altres cobertes que les inclinades amb una pendent màxima del
30 %, carener centrat i teulada de teula. Aquesta consideració s’ha de mantenir. Per tant,
proposo que es desestimi aquest punt “Coberta” de la proposta de normativa per l’article
18.
Pel que fa a la proposta de sostre edificable a la parcel.la, es restringeix al sostre que
s’adjudica al PMU, per les tres finques de la seva propietat. No és possible acceptar el
sostre que proposen.
Entenem, doncs, que es pot estimar l’al.legació en part, per ajuntar tota la finca amb la
mateixa clau urbanística i facilitar la distribució interior dels habitatges.
Proposem també desestimar canviar les cobertes, perquè puguin ser planes i mantenir
l'edificabilitat establerta al PMU.
10.Els serveis tècnics municipals varen redactar l’informe de sostenibilitat econòmica
i l’estudi d’avaluació de la mobilitat generada del Pla de millora urbana la Torrentera II,
d’acord amb les consideracions apuntades a l’informe de la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Barcelona, en la sessió de 2 de març de 2011.
11.-

La Secretària va emetre informe que consta a l’expedient.

12.En data 27 de maig de 2011, per resolució de l’alcaldia es va aprovar inicialment
l’informe de sostenibilitat econòmica i l’estudi d’avaluació de la mobilitat generada del Pla
de millora urbana La Torrentera II, redactat pels serveis tècnics municipals, d’acord amb
les consideracions apuntades a l’informe de la Comissió Territorial d’Urbanisme de
Barcelona, en la sessió de 2 de març de 2011. Així mateix, es va acordar sotmetre a
exposició pública pel termini de vint dies, sense que s’hagin presentat al·legacions en el
període d’exposició pública.
13.En data 18 de juliol de 2011, per resolució de l’alcaldia es va aprovar
definitivament l’informe de sostenibilitat econòmica i l’estudi d’avaluació de la mobilitat
generada del Pla de millora urbana La Torrentera II, redactat pels serveis tècnics
municipals.
14.En data 19 de juliol de 2011, registre de sortida núm. 2011/4198, l’ajuntament va
trametre a la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central, el projecte
modificat del PMU L a Torrentera II, que incorporava les esmenes dels errors materials i
l’estudi de la mobilitat generada i l’informe de sostenibilitat econòmica còpia, aprovat
definitivament pe resolució de l’alcaldia de data 18 de juliol de 2011, per tal que s’emetés
un nou informe.
15.En data 12 de setembre de 2011, l’arquitecte municipal ha emès un informe, en el
que posa de manifest que ja havia estat informat favorablement el Pla Especial de La
Torrentera II per la Comissió Territorial de la Catalunya Central i no calia demanar
novament un nou informe, sinó que l’ajuntament pot aprovar definitivament el document i
trametre’l posteriorment a la CTUCC.
16.En data 20 de setembre de 2011, la Junta de Govern Local va adoptar l’acord de
retirar el projecte modificat del PMU La Torrentera II, tramés a la Comissió Territorial
d’Urbanisme de la Catalunya Central, per tal de procedir a la seva aprovació definitiva.
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17.En data 21 de setembre de 2011, registre de sortida núm. 2011/5118, es va
sol·licitar a la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central, la devolució de la
documentació tramesa en data 19-07-2011, registre de sortida núm. 2011/4198. Donantse per assabentada la Comissió en l’acord adoptat en sessió de 29 de setembre de 2011.
FONAMENTS DE DRET:
PRIMER.- A aquest supòsit li és d’aplicació bàsicament la normativa prevista en el Decret
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme i el
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme.
SEGON.- L’article 81 del Decret Legislatiu 1/2010 preveu que correspon als ajuntaments
l’aprovació definitiva dels plans de millora urbana, promoguts d’acord a les previsions
d’un d’ordenació urbanística municipal, un cop rebut l’informe de la comissió territorial
d’urbanisme.
Un cop aprovat inicialment el pla de millora urbana es pot prescindir de l’aprovació
provisional i adoptar directament l’acord d’aprovació definitiva, un cop complert el tràmit
d’informació pública, emesos els informes sectorials i previ informe de la comissió
territorial d’urbanisme.
L’aprovació inicial és competència de l’Alcaldia i l’aprovació definitiva del pla de millora
urbana correspon al plenari municipal que l’ha d’adoptar amb el quòrum de la majoria
simple. Un cop adoptat l’acord d’aprovació inicial s’ha de posar a informació pública pel
termini d’un mes a través d’edictes que s’inseriran al butlletí oficial de la província i a un
dels diaris de premsa periòdica de més divulgació en l’àmbit municipal.
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Simultàniament al tràmit d’informació pública del pla s’ha de sol·licitar informe als
organismes afectats per raó de llur competència sectorial els quals l’han d’emetre en el
termini d’un mes llevat, que una disposició n’autoritzi un de més llarg. Un cop aprovat
inicialment el pla caldrà demanar informe a la Comissió Territorial d’Urbanisme de la
Catalunya Central.
L’aprovació inicial dels instruments de planejament urbanístic obliga l’administració
competent a acordar la suspensió l’atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys,
d’edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d’instal·lació o
ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes
establertes per legislació sectorial en els àmbits en què les noves determinacions
comportin una modificació del règim urbanístic. El termini de suspensió és com a màxim
per un termini de 2 anys i, en tot cas, finalitza amb l’aprovació definitiva del pla. Els
acords de suspensió s’han de publicar en el butlletí oficial de la província de Barcelona i
s’ha de referir a àmbits identificats gràficament.
D’acord a les previsions dels articles 21.1 j) i 22.1 c) de la Llei 7/1985 , de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local, en concordança amb l’article 52.2 c) i 53. 1 s)
del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
municipal i del règim local de Catalunya correspon a l’Alcaldia l’aprovació inicial del Pla
de Millora Urbana. L’òrgan competent per aprovar definitivament el Pla de millora urbana
és el plenari municipal.
D’acord amb l’esmentat, vist el dictamen favorable de la comissió informativa de Territori
i Urbanisme i de promoció Econòmica i Medi Ambient, el ple de l’Ajuntament, per
unanimitat dels seus disset membres, acorda:

Primer.- ESTIMAR PARCIALMENT l’al·legació presentada pel senyor PERE GIL
MARES, en nom i representació de l’empresa CRISERVA OSONA SL, en el sentit de
poder adjuntar tota la finca amb la mateixa clau urbanística i facilitar la distribució interior
dels habitatges, i DESESTIMAR la proposta de canviar les cobertes, perquè puguin ser
planes i mantenir l'edificabilitat establerta al PMU, d’acord amb l’informe emès per
l’arquitecte municipal de data 1 d’abril de 2011,.
Segon.- APROVAR DEFINITIVAMENT el Pla de millora urbana la Torrentera II, redactat
pels Serveis Territorials de l’Ajuntament de Torelló.
Tercer.- NOTIFICAR l’acord als propietaris del sector.
Quart.- TRAMETRE un exemplar del projecte degudament diligenciat, junt amb el
certificat de l’acord del Ple i la còpia de l’expedient administratiu a la Comissió Territorial
d’Urbanisme de la Catalunya Central, per tal que en tinguin coneixement.
Cinquè.- PUBLICAR l’anunci de l’acord i les Normes Urbanístiques del referit Pla de
Millora Urbana al Butlletí Oficial de la Província.
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels disset membres de la Corporació.
4. DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS A LES PERSONES:
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4.1.

ALCALDIA

4.1.1. ACCEPTACIÓ DE LA RENÚNCIA PRESENTADA PER LA REGIDORA SRA.
BERTA FARO I BASCO COM A REGIDORA DE L’AJUNTAMENT DE
TORELLÓ PER LA CANDIDATURA DE JUNTS PER TORELLÓ-ESQUERRAACORD MUNICIPAL.
ACORD:
Seguidament es dóna compte de l'escrit de la Sra. Berta Faro i Basco mitjançant el qual
presenta la seva dimissió irrevocable com a regidora d'aquesta Corporació.
Vistos els articles 9.4 del Reial decret 2.568/1.986 de 28 de novembre, pel qual s'aprova
el reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals en
concordança amb l'art. 182 de la Llei Orgànica 5/1.985, de 19 de juny del règim Electoral
General i la Instrucció de 19 de juliol de la Junta Electoral Central.
D'acord a l'esmentat i vist l’informe favorable de la comissió informativa de serveis a les
persones, el ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels seus disset membres, acorda:
PRIMER.-ACCEPTAR la dimissió de la Sra. Berta Faro i Basco com a regidora de
l'Ajuntament de Torelló per la candidatura Junts per Torelló-Esquerra-Acord Municipal .
SEGON.-MANIFESTAR públicament l'interès mostrat per la Sra. Berta Faro i Basco en
l'exercici del càrrec de regidora.

TERCER.- PROPOSAR al Sr. Xevi Lozano i Victori perquè sigui nombrat regidor de
l'Ajuntament de Torelló, candidat immediatament següent a la llista Junts per TorellóEsquerra-Acord Municipal.
QUART.-COMUNICAR el present acord a la Junta Electoral Central amb la finalitat que
procedeixi a atorgar les credencials a favor del Sr. Xevi Lozano i Victori, de la
candidatura de Junts per Torelló-Esquerra-Acord Municipal.
CINQUÈ.- AUTORITZAR tan àmpliament com en dret sigui menester al Sr. AlcaldePresident per signar quanta documentació sigui necessària per dur a terme els presents
acords.

INTERVENCIONS:
SRA. BERTA FARO:
Prenc la paraula, per última vegada per dir-vos adéu. De fet, em sento una mica com si
us digués al mateix temps aquest “hola” i aquest “adéu” en un mateix moment; seria un
hola, perquè tot just acabo de començar a caminar com a regidora, i un adéu, perquè
sobtadament se’m presenta un paisatge nou que em porta, de manera precipitada, a
aquest comiat. Estava –i crec que estem tots plegats- en un compàs d’espera, en un
temps jo diria mort, en el bon sentit de la paraula, esperant que l’escàs equip de govern
en nombre de regidors, mogués alguna peça per veure si podíem tots plegats fer alguna
cosa més en aquesta legislatura, que contemplar com van passant els dies de crisi. Els
que em coneixeu de fa temps, sabeu que he tardat molts anys a decidir-me a entrar a la
primera línia de la política municipal; penso sincerament que no és un pas ni fàcil, ni
banal, per a ningú, ni dels que ens han precedit, ni dels que hi som, ni dels que hi seran.
És un pas que havia anat posposant per motius diversos, com tanta altra gent, un temps
per projectes professionals, llavors per projectes més vitals, i encara més tard, per fets
sobrevinguts amb els quals no comptava, per això sobrevinguts. Entrar en aquest món
vol –i val per a tothom, crec- una bona dosi de gosadia i de sacrifici personal; un sacrifici
que moltes vegades, gairebé sempre inclou també els que ens són més propers, siguin
parelles, fills, pares, amics, ... però aquest pas a la política municipal, també té un
vessant positiu –que tots segur que heu viscut i vivim- que és tot aquest temps d’il·lusió i
de ganes de tirar endavant un projecte, el que sigui, de buscar complicitats, de treballar
colza a colze amb els companys de grup, per allò que creus que pots fer i sota un color –
això si- i unes idees determinades.
Després ve un temps, que és el temps de sotmetre’t, d’una manera humil, humilment, a
aquesta decisió sobirana de les urnes. S’ha de saber visualitzar amb realisme, qui t’ha fet
confiança, qui t’ha dit que t’estima, pel que ets i pel que has fet, pel que pots fer i
segurament, pel que faràs. Ara, per a mi, era ara que em veia capaç d’aportar alguna
cosa a la política municipal; era ara que em semblava que la serenor dels anys –per no
dir-ho d’una altra manera- m’ho permetia; em semblava que podia disposar de temps
sense prendre’l a ningú i treballar per aquest poble tant m’estimo, i ara és quan us he de
dir adéu. Jo crec que no he incomplert res, que no he infringit cap norma, que no he
amagat res. Me’n vaig amb la consciència tranquil·la... em costa! Jo no eludeixo la meva
part de responsabilitat en la ignorància d’una llei que no em deixa intervenir en la vida
pública d’aquest municipi; només lamento –ja ho vaig fer saber també a la renúncia- que
algú no me’n alertés abans. Sabeu que la família Xicoy, amb la qual estic vinculada, jo
diria que des de fa més de trenta anys, jo diria que cap a quaranta, porta quatre
generacions d’activitat en el mateix sector. No em necessiten a mi per obtenir cap tracte
de favor, no era aquest, no ha estat mai aquest ni el meu objectiu, ni el seu. Jo em tinc
per una dona independent; vaig prendre la decisió de presentar-me i prendre compromís
amb el grup d’Esquerra Republicana de Catalunya i encapçalant el moviment ciutadà de
Junta per Torelló; mai, no hauria pensat que els vincles de parella em condicionessin la
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meva activitat, ni que jo pogués condicionar la seva. I és en aquest context que presenta
la renúncia.
Només us vull donar a tots les gràcies, als companys de consistori, regidors, regidores,
tècnics, tècniques,... pel tracte que m’heu dispensat durant aquest breu període de temps
–millor, així no sabem què podia passar més endavant...- i també, el mateix per als
amics, coneguts i saludats a la sala i, sobretot, sobretot, per als votants del nostre grup.
Jo m’acomiado encoratjant-vos a treballar per una societat sempre més justa i més
equitativa –que és això pel que estic jo també aquí-, perquè s’aconsegueixi una gestió
dels recursos, eficient i eficaç, que en això estem; perquè el nostre sigui un Ajuntament
proper, que sigui dialogant, participatiu i transparent i us desitjo una molt bona legislatura,
que no perdeu mai de vista –i penseu que l’última moció que he defensat anava per
aquest cantó-, no perdre mai de vista les llibertats de Catalunya, perquè ens puguem
regir per les nostres pròpies lleis, puguem gestionar els nostres propis recursos i no ens
haguem d’estar justificant un dia rere l’altre per les nostres institucions, per la nostra
llengua, pel nostre país, pels nostres símbols,...
Moltes gràcies i Adéu siau!
SR. JAUME VIVET:
Jo també et voldria dedicar quatre paraules, només quatre.
En primer lloc, donar les gràcies a la Berta pel fet d’haver estat regidora de l’Ajuntament
de Torelló. Després dir que una llei que segur que a Torelló no té cap sentit, i menys en el
cas de la Berta, és dur que deixi fora d’un àmbit per al qual segur que tu has lluitat, en el
sentit que quan dic lluitar, vull dir que has hagut de vèncer esculls com has dit tu,
segurament a vegades professionals, a vegades dins l’àmbit familiar; suposo que tots en
un moment o altre, els hem hagut de vèncer, però... tu segur que també. Que una vegada
has vençut tot això, no puguis tirar endavant un projecte com tu has dit, que tens entre
mans i que fa que tot plegat sigui injust; quan parlem de tu, que sempre has estat
vinculada, o molt vinculada a les entitats de Torelló –directora d’escola, del setmanari
Torelló,...-. També vull dir que coneixent la Berta, estic segur que des del teu grup, des de
l’escola o d’allà on sigui, continuaràs treballant per Torelló, d’això n’estem segurs i...
Berta: només et puc dir gràcies!

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

5. CONTROL DE L’ACCIÓ DE GOVERN:
5.1 DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA
Es dóna compte dels Decrets de l’Alcaldia dictats des de l’ultima sessió plenària
EXP.
534-2011
535-2011
531/2011
2008/130

DATA
CONCEPTE
DEPARTAMENT
17/10/2011 LLICENCIA
D'OBRA
MENOR- URBANISME
INDUSTRIA, 2,A
17/10/2011 LLICENCIA
D'OBRA
MENOR- URBANISME
MONTSERRAT, 50
17/10/2011 LLICENCIA
D'OBRA
MENOR- URBANISME
J.MARTORELL,9
17/10/2011 TARGETA D'APARCAMENT MR
BENESTAR
SOCIAL
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EXP.
218/2011
RRHH

DATA
CONCEPTE
DEPARTAMENT
17/10/2011 NÒMINA.
DEDUCCIÓ
DE RRHH
RETRIBUCIONS PER ABSÈNCIA NO
JUSTIFICADA
148
14/10/2011 BAIXA ACTIVITAT
ACTIVITATS
29/06-I
14/10/2011 BAIXA ACTV.
ACTIVITATS
ART / ALC 14/10/2011 DELEGACIÓ PER CASAMENT CIVIL
ALCALDIA
/ 046/11
14/10/2011 NOMENAMENT MEMBRES CONSELL POLICIA LOCAL
MUNICIPAL
DE
SEGURETAT
CIUTADANA
P11037832 14/10/2011 ANUL·LACIÓ
POLICIA LOCAL
0
14/2010
14/10/2011 APROVACIÓ PROVISIONAL LILSTA RRHH
SELEC
ADMESOS I EXCLOSOS PLAÇA
RESPONSABLE
INFORMACIÓ
I
COMUNICACIÓ
26/2011-I 14/10/2011 LEGITIMACIÓ COMUNICACIÓ
ACTIVITATS
27/2011-I 14/10/2011 LEGITIMACIÓ COMUNICACIÓ
ACTIVITATS
2005/142 14/10/2011 TRANSPORT ADAPTAT
BENESTAR
SOCIAL
PIOC 4
13/10/2011 SOL·LICITUD SALA D'ACTES
PROMOCIÓ
ECONÒMICA
42/11
13/10/2011 PROPOSTA SANCIÓ
POLICIA LOCAL
42.1/11
13/10/2011 ACORD INCOACIÓ
POLICIA LOCAL
58/11
13/10/2011 DENEGAR
POLICIA LOCAL
59/11
13/10/2011 DENEGAR
POLICIA LOCAL
60/11
13/10/2011 DENEGAR
POLICIA LOCAL
ORDRES 13/10/2011 ORDENAR
TREBALLS
NETEJA SECRETARIA
EXECUCI
TERRENY PORTAL DE LA CARRERA
Ó
ORDRES 13/10/2011 ORDENAR TREBALLS DE NETEJA SECRETARIA
EXECUCI
TERRENY PORTAL DE LA CARRERA
Ó
ORDRES 13/10/2011 INCOAR
EXP.DE
NETEJA
PER SECRETARIA
EXECUCI
MANTENIR TERRENY C.CURULL, 1
Ó
ORDRE
13/10/2011 INCOAR EXP. DE NETEJA PER SECRETARIA
EXECUCI
MANTENIR
TERRENY
O
C.PUIGSSACALM,13
ORDRE
13/10/2011 INCOAR EXP. DE NETEJA PER SECRETARIA
EXECUCI
MANTENIR TERRENYS C.DAMIANS,
O
88
22/10-II,2 13/10/2011 LLICÈNCIA AMBIENTAL
ACTIVITATS
EXP. 38- 13/10/2011 CADUCITAT LOMAJ C. DE LA RIBA, URBANISME
2011
17-25 DONSTRUCCIÓ D'UN EDIFICI
D'HABITATGES
ORDRE
13/10/2011 ARXIVAR EXP. PER COMPLIR ORDRE SECRETARIA
EXECUCI
EXECUCIÓ NETEJA DE TERRENY
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EXP.
O
521-2011

DATA

522-2011

13/10/2011

523-2011

13/10/2011

524-2011

13/10/2011

525-2011

13/10/2011

2005/77

11/10/2011

2001/205

11/10/2011

2010/203

11/10/2011

2010/269

11/10/2011

2009/39

11/10/2011

13/10/2011

ORDRE
11/10/2011
EXECUCI
Ó
ORDRE
11/10/2011
EXECUCI
Ó
EXP. 453- 11/10/2011
2011

212/2011
RH

11/10/2011

214/2011
RH

11/10/2011

15/07-I
58/08-II,2
EXP.7102010

11/10/2011
11/10/2011
11/10/2011

213/2011 10/10/2011
RH
TAXA
10/10/2011
RECOLLID
A

CONCEPTE
DEPARTAMENT
PORTAL DE LA CARRERA
LLICENCIA OBRA MENOR-COLOMER, URBANISME
10
LLICENCIA
D'OBRA
MENOR- URBANISME
DIPUTACIO, 21,1,1
LLICENCIA
D'OBRA
MENOR- URBANISME
MANLLEU, 26
LLICENCIA D'OBRA MENOR-PONT, 1- URBANISME
3, 2N
LLICENCIA
D'OBRA
MENOR- URBANISME
CAPSAVILA, 16
AJUT ECONÒMIC
BENESTAR
SOCIAL
AJUT ECONÒMIC
BENESTAR
SOCIAL
AJUT ECONÒMIC
BENESTAR
SOCIAL
AJUT ECONÒMIC
BENESTAR
SOCIAL
AJUT ECONÒMIC
BENESTAR
SOCIAL
ORDRE D'EXECUCIÓ PER MANTENIR SECRETARIA
PATI EN LES DEGUDES CONDICIONS
CONSERVACIÓ
ORDRE D'EXECUCIÓ PER MANTENIR SECRETARIA
HABITATGE I PATI EN DEGUDES
CONDICIONS
CONCESSIÓ
LOMAJ
PE5R
LA URBANISME
CONSTRUCCIÓ
D'UN MUR
DE
CONTENCIÓ,
ESCOLLERA
I
MOVIMENT DE TERRES, A LA FINCA
DEL C. TURÓ, 30-32
NÒMINA.
DEDUCCIÓ
DE RRHH
RETRIBUCIONS PER ABSÈNCIA NO
JUSTIFICADA
NÒMINA.
DEDUCCIÓ
DE RRHH
RETRIBUCIONS PER ABSÈNCIA NO
JUSTIFICADA
BAIXA ACTIVITAT
ACTIVITATS
LLICÈNCIA AMBIENTAL
ACTIVITATS
CADUCITAT LOMAJ EXP. 774-2006 URBANISME
PER
LA
CONSTRUCCIÓ
D'UN
HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT AL
C. CAL FEINER, 13
RENÚNCIA VOLUNTÀRIA ROSA M. RRHH
RUIZ DIAZ
CONCEDIR
EXEMPCIÓ
TAXA INTERVENCIÓ
RECOLLIDA
DE
DEIXALLES
DOMICILIÀRIES
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EXP.
DEIXALLE
S
4/10-I
17/10-III
11-10-10
NO
ENCSARP
1ER
SEMESTR
E-11

DATA

CONCEPTE

10/10/2011 DESISTIMENT SOL·LICITUD
10/10/2011 CANVI TITULAR
10/10/2011 DECRET BAIXA OFICI DELS
ENCSARP 1ER SEMESTRE-11

DEPARTAMENT

ACTIVITATS
ACTIVITATS
NO SECRETARIA

10/10/2011 DECRET
DESIGNA
ADVOCATS SECRETARIA
DEFENSA C.A. 433/2009-I
CEMENTI 08/10/2011 CONCESSIÓ
NÍNXOL
DE SECRETARIA
RI
RECUPERACIÓ NÚM. 229 1A. OEST
ART / RI / 07/10/2011 INDEMNITZACIÓ PER DANYS AL RÈGIM INTERN
055/11
MOBILIARI URBÀ
1107/10/2011 DECRET BAIXA DE PADRÓ MPAL.PER SECRETARIA
03,05,06,0
NO RENOVAR RESIDÈNCIA DELS
7 PER NO
MESOS MARÇ A JULIOL
RN
07/10/2011 DECRET DESISTIMENT ASSISTÈNCIA SECRETARIA
JURÍDICA DIPUTACIÓ BARCELONA
2008/146 07/10/2011 NETEJA DE XOC A LA LLAR
BENESTAR
SOCIAL
TAXA
07/10/2011 CONCEDIR
EXEMPCIÓ
TAXA INTERVENCIÓ
RECOLLID
RECOLLIDA
DEIXALLES
A
DOMICILIÀRIES
DEIXALLE
S
1999/127 07/10/2011 TARJETA D'APARCAMENT
BENESTAR
SOCIAL
1998/161 07/10/2011 AJUT ECONÒMIC
BENESTAR
SOCIAL
24/2011-I 06/10/2011 LEGITIMACIÓ COMUNICACIÓ
ACTIVITATS
TAXA
06/10/2011 DENEGAR
EXEMPCIÓ
TAXA INTERVENCIÓ
RECOLLID
RECOLLIDA
DE
DEIXALLES
A
COMERCIALS
DEIXALLE
S
505-2011 06/10/2011 LLICENCIA
D'OBRA
MENOR- URBANISME
MONTSERRAT, 13
509-2011 06/10/2011 LLICENCIA
D'OBRA
MENOR- URBANISME
CORREDOR CAN REIG, 2
510-2011 06/10/2011 LLICENCIA D'OBRA MENOR-NURIA, URBANISME
83
20/2011
05/10/2011 25 TROBADA DE GEGANTS
JOVENTUT
11-10-05 05/10/2011 DECREAT INCOAR EXPEDIENT DE SECRETARIA
SOKOLBAIXA D'OFICI SR. SOKOL- GELETKAGALETKAGALETKOVA
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EXP.
DATA
CONCEPTE
GALETKO
VA
1998/101 05/10/2011 TARGETA D'APARCAMENT MR

DEPARTAMENT

BENESTAR
SOCIAL
500/2011 05/10/2011 LLICÈNCIA 1A OCUPACIÓ CAMÍ NOU URBANISME
DE CAN PARRELLA, 28-30
5/95-A
/ 05/10/2011 BAIXA ACTIVITAT
ACTIVITATS
20/07-III
11-10-05 05/10/2011 DECRET INCOAR EXPEDIENT DE SECRETARIA
FARID
BAIXA OFICI SRS. FARID CHOUKI,
CHOUKI
KHALID SAOUDI I BRAHIM EL
MANOUTI
OFICINA 05/10/2011 INSCRIPCIÓ AL REGISTRE DE URBANISME
D'HABITAT
SOL·LICITANTS D'HABITATGE AMB
GE
PROTECCIÓ OFICIAL DE CATALUNYA
516/2011 05/10/2011 LLICÈNCIA
1A
OCUPACIÓ
LA URBANISME
CARRERA
53/06-II,1 05/10/2011 LLICÈNCIA AMBIENTAL
ACTIVITATS
41.1/11
04/10/2011 ACORD INCOACIÓ
POLICIA LOCAL
56/11
04/10/2011 DENEGAR
POLICIA LOCAL
57/11
04/10/2011 DENEGAR
POLICIA LOCAL
2006/210 04/10/2011 AJUT ECONÒMIC
BENESTAR
SOCIAL
502/2011 04/10/2011 LLICÈNCIA 1A OCUPACIO - IE MARTA URBANISME
MATA
CUL
I- 04/10/2011 APROVAR REALITZACIÓ 41È APLEC CULTURA
04/10/11
DE SARDANES
CUL
II- 04/10/2011 APROVAR
REALITZACIÓ
XXV CULTURA
04/10/11
TROBADA DE GEGANTS
F/2011/372 04/10/2011 RECONEIXEMENT
D'OBLIGACIONS INTERVENCIÓ
F/2011/372
504-2011 04/10/2011 LLICENCIA
D'OBRA
MENOR- URBANISME
PUIGDASSALIT, 9
2002/3
04/10/2011 AJUT ECONÒMIC
BENESTAR
SOCIAL
2008/144 04/10/2011 AJUT ECONÒMIC
BENESTAR
SOCIAL
2008/46
04/10/2011 AJUT ECONÒMIC
BENESTAR
SOCIAL
2009/28
04/10/2011 AJUT ECONÒMIC
BENESTAR
SOCIAL
1/2010-I
04/10/2011 BAIXA ACTIVITAT
ACTIVITATS
CEMENTI 04/10/2011 CONCEDIR
CANVI
TITULARITAT SECRETARIA
RI
NÍNXOL NÚM.686 5A. OEST
CEMENTI 04/10/2011 CANVI TITULARITAT NÍNXOL NÚM.523 SECRETARIA
RI
4A. OEST
CEMENTI 04/10/2011 CANVI TITULARITAT NÍNXOL NÚM.495 SECRETARIA
RI
5A. EST

84

EXP.
DATA
P/2011/200 04/10/2011
P/2011/201 04/10/2011
CEMENTI 04/10/2011
RI
CEMENTI 04/10/2011
RI
155/2011 04/10/2011
RH
3/2010-CP 03/10/2011
2/2010-JE 03/10/2011
11-10-03 03/10/2011
MONZO
211/2011
RH
2009/110

03/10/2011
03/10/2011

11-10-03 03/10/2011
HECTOR
LUCIO
P/2011/198 03/10/2011
CEMENTI 02/10/2011
RI
209-2011 30/09/2011
RH
11-09-30 30/09/2011
2009/1

30/09/2011

2009/1

30/09/2011

ART / RI / 30/09/2011
025/11
11-10-03 30/09/2011
495-2011

30/09/2011

2003/72

29/09/2011

2011/140

29/09/2011

CONCEPTE
DEPARTAMENT
ORDRES DE PAGAMENT P/2011/200 INTERVENCIÓ
ORDRES DE PAGAMENT P/2011/201 INTERVENCIÓ
CANVI TITULARITAT NÍNXOL NÚM.508 SECRETARIA
4A. EST
CANVI TITULARITAT NÍNXOL NÚM. SECRETARIA
153 3A. EST
LACTÀNCIA, VACANCES I REDUCCIÓ RRHH
DE
JORNADA
JOSEP
M.
CAMPDEPADRÓS
LEGITIMACIÓ COMUNICACIÓ
ACTIVITATS
CANVI DE NOM
ACTIVITATS
DECRET INCOAR EXPEDIENT BAIXA SECRETARIA
OFICI SR. JOSÉ LUIS MONZO GIL DE
LA PL. SANT FORTIÀ, 7 3ER-B
NÒMINA. RESPOSTA A DILIGÈNCIA RRHH
D’EMBARGAMENT
ES
DONA
CONFORMITAT
AL URBANISME
PROJECTE EXECUTIU PRESENTAT I
S'AUTORITZA L'INICI DE LES OBRES
PER
LA
CONSTRUCCIÓ
D'UN
ESTABLIMENT
DESTINAT
A
AGROBOTIGA I MAGATZEM DE
PRODUCTES AGRÀRIS (1A. FASE)
ESQUIROL,17
DECRET RESOLUCIO BAIXA D'OFICI SECRETARIA
SRS. HECTOR LUCIO I NATIVIDAD
GUTIERREZ
ORDRES DE PAGAMENT P/2011/198 INTERVENCIÓ
CONCESSIÓ NÍNXOL NÚM. 2352 4A. SECRETARIA
PART NOVA
BAIXA SEGURETAT SOCIAL ALBERT RRHH
FONT CORREDERA
DECRET RESOLUCIO BAIXA D'OFICI SECRETARIA
SR. OUALBAGUI
TARGETA
D'APARCAMENT BENESTAR
PROVISIONAL MR
SOCIAL
TARGETA
D'APARCAMENT BENESTAR
PROVISIONAL MR
SOCIAL
INDEMNITZACIÓ PER DANYS AL RÈGIM INTERN
MOBILIARI URBÀ
DECRET RESOLUCIO BAIXA D'OFICI SECRETARIA
SRS. BAENA - ORTEGA- ORTEGA
LLICENCIA PRIMERA OCUPACIO-MAS URBANISME
TORRA, 40 A
TARGETA D'APARCAMENT MR
BENESTAR
SOCIAL
NETEJA DE XOC A LA LLAR
BENESTAR
SOCIAL
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EXP.
1997/113

DATA
CONCEPTE
29/09/2011 NETEJA DE XOC A LA LLAR

DECRET 29/09/2011
CERT.2
DECRET 3 29/09/2011
MUR
AD29/09/2011
72/2011
ART / RI / 29/09/2011
043/11
210/2011 29/09/2011
RH
25/2011-I 29/09/2011
2011/140 29/09/2011
23/2011-I
RH

29/09/2011
29/09/2011

ART / RI / 29/09/2011
038/11
F/2011/374 29/09/2011
F/2011/376 29/09/2011
F/2011/375 29/09/2011
F/2011/371 29/09/2011
F/2011/373 29/09/2011
DU/2011/0 28/09/2011
3
11-08-27

28/09/2011

DEPARTAMENT
BENESTAR
SOCIAL
DECRET APROVACIO CERTIFICACIO INTERVENCIÓ
NUM.2 OBRA PARRELLA
DECRET APROVACIÓ CERTIFICACIÓ INTERVENCIÓ
NUM. 3 MUR MATABOSCH
AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE INTERVENCIÓ
DESPESES AD-72/2011
DANYS AL MOBILIARI URBÀ
RÈGIM INTERN
CONTRACTACIÓ
URGÈNCIA RRHH
ELISENDA CURRIUS
LEGITIMACIÓ COMUNICACIÓ
ACTIVITATS
TRANSPORT ADAPTAT
BENESTAR
SOCIAL
LEGITIMACIÓ COMUNICACIÓ
ACTIVITATS
DENUNCIAR CONVENI PERSONAL RRHH
LABORAL
INDEMNITZACIÓ PER DANYS A LA RÈGIM INTERN
VIA PÚBLICA
RECONEIXEMENT
D'OBLIGACIONS INTERVENCIÓ
F/2011/374
RECONEIXEMENT
D'OBLIGACIONS INTERVENCIÓ
F/2011376
RECONEIXEMENT
D'OBLIGACIONS INTERVENCIÓ
F/2011/375
RECONEIXEMENT
D'OBLIGACIONS INTERVENCIÓ
F/2011/371
RECONEIXEMENT
D'OBLIGACIONS INTERVENCIÓ
F/2011/373
DECRET
INCOACIÓ
EXPEDIENT SECRETARIA
DISCIPLINA URBANÍSTICA COLÒNIA
LA COROMINA
DECRET RESOLUCIO DE LA BAIXA SECRETARIA
D'OFICI SR.JERZY
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL
RÈGIM INTERN

ART / RI / 28/09/2011
052/11
2011/140 28/09/2011 TARGETA
D'APARCAMENT BENESTAR
PROVISIONAL
SOCIAL
ART / RI / 28/09/2011 RESPONSABILITAT PATRIMONIAL
RÈGIM INTERN
053/11
3/2010
28/09/2011 NOMENAR
FUNCIONARIS
EN RRHH
SELEC
PRÀCTIQUES SAIDA PLAZAS I MARC
SITJÀ
2011/05
28/09/2011 DECRET A/ NEGATIU CONTRACTE SECRETARIA
GESTIÓ SERVEI DE NETEJA VIÀRIA
ART / RI / 28/09/2011 RESPONSABILITAT PATRIMONIAL
RÈGIM INTERN
054/11
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EXP.
DATA
CONCEPTE
DEPARTAMENT
F/2011/381 28/09/2011 RECONEIXEMENT
D'OBLIGACIONS INTERVENCIÓ
F/2011/381
F/2011/380 28/09/2011 RECONEIXEMENT
D'OBLIGACIONS INTERVENCIÓ
F/2011/380
2007/118 28/09/2011 TARJETA D'APARCAMENT PER A BENESTAR
PERSONES AMB MR
SOCIAL
DU/2011/0 27/09/2011 INCOACIÓ
PROCEDIMENT SECRETARIA
2
PROTECCIÓ
LEGALITAT
URBANÍSTICA OBRES CARRER CADÍ
NÚM 8
57/2011
27/09/2011 AUTORITZACIÓ REUNIÓ POLICIA RRHH
DIVERSO
LOCAL A LA SALA DE BRIEFING
S
2009/307 27/09/2011 AJUT ECONÒMIC
BENESTAR
SOCIAL
2011/142 27/09/2011 AJUT ECONÒMIC
BENESTAR
SOCIAL
2002/3
27/09/2011 AJUT ECONÒMIC
BENESTAR
SOCIAL
2008/195 27/09/2011 NETEJA DE XOC A LA LLAR
BENESTAR
SOCIAL
5/10-II,1
27/09/2011 CANVI NO SUBST. EXP. 08/00-II,1
ACTIVITATS
P/2011/197 27/09/2011 ORDRES DE PAGAMENT P/2011/197 INTERVENCIÓ
F/2011/382 27/09/2011 ORDRES DE PAGAMENT F/2011/382 INTERVENCIÓ
F/2011/377 27/09/2011 RECONEIXEMENT
D'OBLIGACIONS INTERVENCIÓ
F/2011/377
ORDRE
27/09/2011 ARXIVAR EXP. D'ORDRE D'EXECUCIÓ SECRETARIA
EXECUCI
C.ROSA SENSAT-C.AUSIAS MARCH
Ó
F/2011/378 27/09/2011 RECONEIXEMENT
D'OBLIGACIONS INTERVENCIÓ
F/2011/378
P/2011/195 27/09/2011 ORDRES DE PAGAMENT P/2011/195 INTERVENCIÓ
F/2011/370 27/09/2011 RECONEIXEMENT
D'OBLIGACIONS INTERVENCIÓ
F/2011/370
ORDRE
27/09/2011 INCOAR EXP. EXECUCIÓ D'OBRES SECRETARIA
EXECUCI
FINCA C.ST.MIQUEL,26- CALL DE LA
Ó
TORRENTERA
27/09/2011 INCOAR EXPEDIENT
SECRETARIA
27/09/2011 RECTIFICACIÓ
DECRET
FINCA SECRETARIA
REGISTRAL ÈR SEGREGACIÓ DE
FINQUES
OFICINA 27/09/2011 INSCRIPCIÓ AL REGISTRE DE URBANISME
D'HABITAT
SOL·LICITANTS
D'HPO
DE
GE
CATALUNYA
P/2011/193 27/09/2011 ORDRES DE PAGAMENT P/2011/193 INTERVENCIÓ
P/2011/194 27/09/2011 ORDRES DE PAGAMENT P/2011/194 INTERVENCIÓ
P/2011/196 27/09/2011 ORDRES DE PAGAMENT P/2011/196 INTERVENCIÓ
128/2011 26/09/2011 PERMÍS LACTÀNCIA A PARTIR RRHH
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EXP.
DATA
CONCEPTE
DEPARTAMENT
RH
REINCORPORACIÓ
F/2011/364 26/09/2011 RECONEIXEMENT
I
LIQUIDACIÓ INTERVENCIÓ
D'OBLIGACIONS F/2011/364
ORDRE
26/09/2011 ESTIMAR RECURS DE RESPOSICIÓ SECRETARIA
EXECUCI
CONTRA L'ORDRE EXECUCIÓ SOLAR
Ó
C.CAPSAVILA,3
ORDRE
26/09/2011 ARXIVAR EXP. D'ORDRE EXECUCIÓ SECRETARIA
EXECUCI
SOLAR C.CAPSAVILA,1
Ó
OFICINA 26/09/2011 INSCRIPCIÓ AL REGISTRE DE URBANISME
D'HABITAT
SOL·LICITANTS
D'HPO
DE
GE
CATALUNYA
DU/2011/0 26/09/2011 DECRET
INCOACIÓ
EXPEDIENT SECRETARIA
1
DISCIPLINA URBANÍSTICA CARRER
CABRERA
ART / RI / 26/09/2011 INDEMNITZACIÓ PER DANYS A LA RÈGIM INTERN
026/11
VIA PÚBLICA
ART / RI / 26/09/2011 INDEMNITZACIÓ PER DANYS A LA RÈGIM INTERN
050/11
VIA PÚBLICA
40/11
26/09/2011 PROPOSTA SANCIÓ
POLICIA LOCAL
40.1/11
26/09/2011 ACORD INCOACIÓ
POLICIA LOCAL
40.2/11
26/09/2011 PROPOSTA INCOACIÓ
POLICIA LOCAL
55/11
26/09/2011 DENEGAR
POLICIA LOCAL
2011/027 23/09/2011 DECRET
APROVACIÓ
LICITACIÓ SECRETARIA
CONTRACTE I PLECS CONTRACTE
OBRES INSTAL·LACIÓ XARXA FIBRA
ÒPTICA
2010/18
23/09/2011 AJUT ECONÒMIC
BENESTAR
SOCIAL
ART / RI / 23/09/2011 RESPONSABILITAT PATRIMONIAL
RÈGIM INTERN
048/11
ART / RI / 23/09/2011 DANYS A LA VIA PÚBLICA
RÈGIM INTERN
047/11
ART / ALC 23/09/2011 AUTORITZACIÓ PER ÚS DE LA SALA ALCALDIA
/ 049/11
DE REUNIONS DE LA CASA DE LA
VILA
EXP.406/2 23/09/2011 CADUCITAT LOMAJ C. COLOMER, 10L URBANISME
011
11-06-08 23/09/2011 DECRET RESOLUCIÓ EXP.BAIXA SECRETARIA
KOUDAD I
D'OFICI DELS SRS. KOUDAD I
ALTRES
ALTRES DE L'HABITATGE DEL C.
CONGOST, 4 1ER-1A
AD23/09/2011 AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE INTERVENCIÓ
71/2011
DESPESES AD-71/2011
AD23/09/2011 AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE INTERVENCIÓ
70/2011
DESPESES AD-70/2011
AD23/09/2011 AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE INTERVENCIÓ
69/2011
DESPESES AD-69/2011
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EXP.
EXP.4182011
207/2011RRHH
DU/2011/0
2
F/2011/379
F/2011/354
F/2011/365
199/2011
RH
200/2011
RH
CEMENTI
RI
CEMENTI
RI
2009/286

DATA
CONCEPTE
DEPARTAMENT
23/09/2011 DENEGACIÓ LOMAJ C. CONGOST, 15 URBANISME
CANTONADADA C. MATAGALLS
23/09/2011 COMUNICACIÓ FINALITZACIÓ DE RRHH
CONTRACTE
23/09/2011 RESOLUCIÓ ACORDANT TRAMETRE SECRETARIA
CÒPIA
INFORME
ARQUITECTE
MUNICIPAL OBRES CARRER CADÍ 8
23/09/2011 RECONEIXEMENT
D'OBLIGACIONS INTERVENCIÓ
F/2011/379
22/09/2011 RECONEIXEMENT
D'OBLIGACIONS INTERVENCIÓ
F/2011/354
22/09/2011 RECONEIXEMENT
D'OBLIGACIONS INTERVENCIÓ
F/2011/365
22/09/2011 NÒMINA.
DEDUCCIÓ
DE RRHH
RETRIBUCIONS PER ABSÈNCIA NO
JUSTIFICADA
22/09/2011 NÒMINA.
DEDUCCIÓ
DE RRHH
RETRIBUCIONS PER ABSÈNCIA NO
JUSTIFICADA
22/09/2011 CANVI TITULARITAT NÍNXOL NÚM. 33 SECRETARIA
3A. OEST
22/09/2011 ACCEPTASR RENÚNCIA NÍNXOL SECRETARIA
NÚM. 710 4A. EST
22/09/2011 TRANSPORT ADAPTAT
BENESTAR
SOCIAL
22/09/2011 FESTA PATCHWORK
JOVENTUT
22/09/2011 POSADA ESCENA TERRA NEGRA
JOVENTUT
22/09/2011 NÒMINA. ASSIGNACIÓ COMPLEMENT RRHH
DE PRODUCTIVITAT ABSENTISME
P.L.
22/09/2011 INSCRIPCIÓ AL REGISTRE DE SECRETARIA
PARELLES DE FET
22/09/2011 NÒMINA. APROVACIÓ FACTORS DE RRHH
L'ESPECÍFIC

19-2011
18/2011
3/2011
DIVERSO
S
PARELLE
S DE FET
1/2011
DIVERSO
S
1999/37
22/09/2011 AJUT ECONÒMIC
1999/37

22/09/2011 AJUT ECONÒMIC

2007/158

22/09/2011 AJUT ECONÒMIC

BENESTAR
SOCIAL
BENESTAR
SOCIAL
BENESTAR
SOCIAL
RÈGIM INTERN

ART / RI / 22/09/2011 RESPONSABILITAT PATRIMONIAL
035/11
09/03-II,2 21/09/2011 CONTROL INICIAL
ACTIVITATS
2011/027 21/09/2011 DECRET INCOACIÓ CONTRACTE SECRETARIA
OBRES PROJECTE DESPLEGAMENT
XARXA FIBRA ÒPTICA
CUL
21/09/2011 APROVACIÓ
REALITZACIÓ
DE CULTURA

89

EXP.
21/09/11

DATA

39.1/11
53/11
54/11
2009/39

21/09/2011
21/09/2011
21/09/2011
21/09/2011

2009/218

21/09/2011

2009/218

21/09/2011

09/03-II,2
2008/145

21/09/2011
21/09/2011

PARELLE 21/09/2011
S DE FET
P/2011/191 21/09/2011
P/2011/190 21/09/2011
P/2011/192 21/09/2011
A/2011/36 21/09/2011

A/2011/34 21/09/2011

F/2011/369 21/09/2011
TCC

20/09/2011

TCC

20/09/2011

F/2011/362 20/09/2011
F/2011/366 20/09/2011
F/2011/360 20/09/2011
F/2011/355 20/09/2011
20/09/2011

CONCEPTE
DEPARTAMENT
POSADA EN ESCENA TEATRAL ALS
JARDINS
ACORD INCOACIÓ
POLICIA LOCAL
ANUL·LAR
POLICIA LOCAL
ANUL·LAR
POLICIA LOCAL
AJUT ECONÒMIC
BENESTAR
SOCIAL
AJUT ECONÒMIC
BENESTAR
SOCIAL
AJUT ECONÒMIC
BENESTAR
SOCIAL
CONTROL INICIAL
ACTIVITATS
NETEJA DE XOC A LA LLAR
BENESTAR
SOCIAL
INSCRIPACIÓ AL REGISTRE DE SECRETARIA
PARELLES DE FET
ORDRES DE PAGAMENT P/2011/191 INTERVENCIÓ
ORDRES DE PAGAMENT P/2011/190 INTERVENCIÓ
ORDRES DE PAGAMENT P/2011/192 INTERVENCIÓ
BAIXA
RECONEIXEMENT
I INTERVENCIÓ
LIQUIDACIO
D'OBLIGACIONS
A/2011/36
BAIXA
RECONEIXEMENT
I INTERVENCIÓ
LIQUIDACIO
D'OBLIGACIONS
A/2011/36
RECONEIXEMENT
D'OBLIGACIONS INTERVENCIÓ
F/2011/369
CESSIÓ
CISTELLES
BÀSQUET ESPORTS
SAGRATS CORS
PAVELLÓ
CESSIÓ
CISTELLES
BÀSQUET ESPORTS
ESCOLA ROCAPREVERA
PAVELLÓ
RECONEIXEMENT
D'OBLIGACIONS INTERVENCIÓ
F/2011/362
RECONEIXEMENT
D'OBLIGACIONS INTERVENCIÓ
F/2011/366
RECONEIXEMENT
D'OBLIGACIONS INTERVENCIÓ
F/2011/360
RECONEIXEMENT D¡OBLIGACIONS INTERVENCIÓ
F/2011/355
DECRET COMPAREIXENÇA RECURS SECRETARIA
C.A. 433/2009 I
NÒMINA.
APROVACIÓ
DE RRHH
GRATIFICACIONS I HORES EXTRES

2/2011
20/09/2011
DIVERSO
S
EXP.2011/ 16/09/2011 SUSPENSIÓ TRAMITACIÓ LOMAJ C. URBANISME
499
DEL PONT, 23
2011/026 16/09/2011 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE SECRETARIA
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-

EXP.

DATA

EXP.467/2 16/09/2011
011
2011/021 16/09/2011

2011/025

16/09/2011

471-2011

16/09/2011

475-2011

16/09/2011

08/10-III
16/09/2011
F/2011/359 16/09/2011
F/2011/361 16/09/2011
F/2011/363 16/09/2011
FIBRA2011

16/09/2011

2011/018

15/09/2011

21/2011-I
2004/130

15/09/2011
15/09/2011

18/09/III
2002/90

15/09/2011
15/09/2011

2006/147

15/09/2011

F/2011/356 15/09/2011
F/2011/367 15/09/2011
AD68/2011
AD67/2011

15/09/2011
15/09/2011
14/09/2011

EXP.2011/ 14/09/2011
469

CONCEPTE
DEPARTAMENT
OBRES BEINES PALS SUBJECCIÓ
XARXES CAMP DE FUTBOL
CONCESSIÓ LOMAJ C. JAUME URBANISME
BALMES 7
DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE SECRETARIA
MENOR
OBRES
INSTAL·LACIÓ
QUADRE BAIXA TENSIÓ PLAÇA NOVA
DECRET
ADJUDICACIÓ
OBRES SECRETARIA
ADEQUACIÓ ENLLUMENAT PÚBLIC
DIVERSOS CARRERS
LLICENCIA D'OBRA MENOR-GES URBANISME
AVALL, 15
DENEGACIO PERMIS DE TALA URBANISME
D'ARBRES
CONTROL INICIAL
ACTIVITATS
RECONEIXEMENT
I
LIQUIDACIÓ INTERVENCIÓ
D'OBLIGACIONS F/2011/359
RECONEIXEMENT
D'OBLIGACIONS INTERVENCIÓ
F/2011/361
RECONEIXEMENT
D'OBLIGACIONS INTERVENCIÓ
F/2011/363
APROVACIÓ
INICIAL
PROJECTE URBANISME
DESPLEGAMENT FIBRA OPTICA2011
DECRET APROVACIÓ EXPEDIENT SECRETARIA
CONTRACTACIÓ OBRES PLANTA
BAIXA HOTEL ENTITATS
LEGITIMACIÓ COMUNICACIÓ
ACTIVITATS
TARGETA D'APARCAMENT MR
BENESTAR
SOCIAL
LEGITIMNACIÓ CONTROL
ACTIVITATS
TARGETA D'APARCAMENT MR
BENESTAR
SOCIAL
TARJETA
D'APARCAMENT BENESTAR
PROVISIONAL
SOCIAL
RECONEIXEMENT
I
LIQUIDACIÓ INTERVENCIÓ
D'OBLIGACIONS F/2011/356
RECONEIXEMENT
I
LIQUIDACIÓ INTERVENCIÓ
D'OBLIGACIONS F/2011/367
AUTORITZACIO I DISPOSICIO DE INTERVENCIÓ
DESPESES AD-68/2011
AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE INTERVENCIÓ
DESPESES AD-67/2011
REVOCAR
DELEGACIÓ SECRETARIA
COMPETÈNCIES
JGL
PER
CERTIF.D'OBRES
CONCESSIÓ PRÒRROGA LOMAJ C. URBANISME
NOU, 32 - RDA. DEL PUIG, 6
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EXP.
DATA
EXP.
14/09/2011
2011/485
F/2011/352 14/09/2011
493-2011

14/09/2011

466-2011

14/09/2011
14/09/2011

458/2010

14/09/2011

70/2009- 13/09/2011
RH
P/2011/189 13/09/2011
P/2011/187 13/09/2011
P/2011/188 13/09/2011
A/2011/35 12/09/2011

F/2011/349 12/09/2011
F/2011/358 12/09/2011
188/2011
RH
20/2011

12/09/2011
12/09/2011

F/2011/350 09/09/2011
F/2011/351 09/09/2011
F/2011/347 09/09/2011
AD08/09/2011
66/2011
AD08/09/2011
65/2011
P/2011/183 06/09/2011
A/2011/32 06/09/2011

A/2011/33 06/09/2011

P/2011/186 06/09/2011
A/2011/31 05/09/2011

CONCEPTE
DEPARTAMENT
CONCESSIÓ PRÒRROGA LOMAJ C. URBANISME
GES D'AVALL, 16I
RECONEIXEMENT
I
LIQUIDACIÓ INTERVENCIÓ
D'OBLIGACIONS F/2011/352
LLICENCIA D'OBRA MENOR-CAPCIR, URBANISME
8
REQUERIMENT
DOCUMENTACIO- URBANISME
GORG NEGRE, 10
APROVACIÓ
PRÒRROGA SECRETARIA
CONTRACTE DE SERVEI DE GRUA
CADUCITAT LOMAJ C. TALLERS, 21, URBANISME
32, 25
DESESTIMAR
PETICIÓ
JUDIT RRHH
BAUSELLS
ORDRES DE PAGAMENT P/2011/189 INTERVENCIÓ
ORDRES DE PAGAMENT P/2011/187 INTERVENCIÓ
ORDRES DE PAGAMENT P/2011/188 INTERVENCIÓ
BAIXA
RECONEIXEMENT
I INTERVENCIÓ
LIQUIDACIÓ
D'OBLIGACIONS
A/2011/35
RECONEIXEMENT
D'OBLIGACIONS INTERVENCIÓ
F/2011/349
RECONEIXEMENT
D'OBLIGACIONS INTERVENCIÓ
F/2011/358
DESESTIMAR
PETICIÓ
GEMMA RRHH
PARÉS
DECRET
INICI
EXPEDIENT
DE INTERVENCIÓ
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NUM.
20/2011
RECONEIXEMENT
I
LIQUIDACIÓ INTERVENCIÓ
D'OBLIGACIONS F/2011/350
RECONEIXEMENT
I
LIQUIDACIÓ INTERVENCIÓ
D'OBLIGACIONS F/2011/351
RECONEIXEMENT
I
LIQUIDACIÓ INTERVENCIÓ
D'OBLIGACIONS F/2011/347
AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE INTERVENCIÓ
DESPESES AD-66/2011
AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE INTERVENCIÓ
DESPESES AD-65/2011
ORDRES DE PAGAMENT P/2011/183 INTERVENCIÓ
BAIXA
RECONEIXEMENT
I INTERVENCIÓ
LIQUIDACIO
D'OBLIGACIONS
A/2011/32
BAIXA
RECONEIXEMENT
I INTERVENCIÓ
LIQUIDACIÓ
D'OBLIGACIONS
A/2011/33
ORDRES DE PAGAMENT P/2011/186 INTERVENCIÓ
BAIXA
RECONEIXEMENT
I INTERVENCIÓ
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EXP.

DATA

F/2011/286 05/09/2011
F/2011/340 05/09/2011
F/2011/301 05/09/2011
F/2011/315 05/09/2011
F/2011/329 05/09/2011
F/2011/270 05/09/2011
A/2011/24 02/09/2011
F/2011/333 02/09/2011
F/2011/344 02/09/2011

CONCEPTE
DEPARTAMENT
LIQUIDACIO
D'OBLIGACIONS
A/2011/31
RECONEIXEMENT
I
LIQUIDACIÓ INTERVENCIÓ
D'OBLIGACIONS F/2011/286
RECONEIXEMENT
D'OBLIGACIONS INTERVENCIÓ
F/2011/340
RECONEIXEMENT
I
LIQUIDACIÓ INTERVENCIÓ
D'OBLIGACIONS F/2011/301
RECONEIXEMENT
I
LIQUIDACIÓ INTERVENCIÓ
D'OBLIGACIONS F/2011/315
RECONEIXEMENT
I
LIQUIDACIÓ INTERVENCIÓ
D'OBLIGACIONS F/2011/329
RECONEIXEMENT
D'OBLIGACIONS INTERVENCIÓ
F/2011/270
BAIXA
RECONEIXEMENT INTERVENCIÓ
D'OBLIGACIONS A/2011/24
RECONEIXEMENT
OBLIGACIONS INTERVENCIÓ
F/2011/333
RECONEIXEMENT
D'OBLIGACIONS INTERVENCIÓ
F/2011/344

El ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat dels tràmits decrets que es
relacionen a la taula que precedeix.
5.2 DONAR COMPTE EXPRESSA DE DECRETS DE L’ALCALDIA
5.2.1.
Decret del dia 29 de setembre de 2011
Primer.- Denunciar l’Acord Regulador de les condicions de treball dels funcionaris de
l’Ajuntament de Torelló per als anys 2009-2011, en aplicació de l’article 3 de l’esmentat
Acord , i comunicar la denúncia a les parts signants.
Segon.- Ordenar als serveis administratius que iniciïn la tramitació corresponent per a
l’inici de la negociació col.lectiva.
Tercer.- Comunicar aquesta resolució al departament de recursos humans i intervenció.
Quart.- Donar compte al Ple d’aquesta resolució.

El ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat del decret que precedeix.
5.2.2.
Decret del dia 29 de setembre de 2011.
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Primer.- Denunciar el Conveni Col.lectiu de treball del personal laboral de l’ajuntament de
Torelló, per al període 2009-11 en aplicació de l’article 3 de l’esmentat Conveni Col.lectiu,
i comunicar la denúncia al comitè d’empresa.
Segon.- Ordenar als serveis administratius que iniciïn la tramitació corresponent per a
l’inici de la negociació col.lectiva.
Tercer.- Comunicar aquesta resolució al departament de recursos humans i intervenció.
Quart.- Donar compte al Ple d’aquesta resolució.

El ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat del decret que precedeix.
5.2.3.
Decret del dia 29 de setembre de 2011.
Primer.- CONTRACTAR la sra. Elisenda Currius Soler per cobrir la plaça de tècnic/a de
cultura vacant a la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament de Torelló, adscrita al
departament de cultura, amb caràcter temporal, i règim de jornada completa, a partir del
dia 3 d’octubre de 2011, i fins a la cobertura reglamentària de la plaça o la seva
amortització. La sra. Currius percebrà la retribució establerta a la Relació de Llocs de
treball de l’Ajuntament de Torelló per a aquest lloc de treball.
Segon.- DONAR compte al Ple d’aquesta contractació en compliment de l’article 22.2
del Decret 214/1990, de 30 de juliol.
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Tercer.- FER PÚBLICA aquesta contractació al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb l’article 94.3 del
mateix decret.
Quart.- NOTIFICAR aquesta resolució a la persona interessada, al cap de cultura, als
departaments d’Intervenció i recursos humans i al Comitè d’Empresa.

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

5.2.4.
Decret del dia 4 d’agost de 2011.
Primer.- CONTRACTAR la sra. Núria Francisco Garcia, pel procediment de màxima
urgència i a jornada completa, a partir del dia 8 d’agost de 2011 i fins el 31 de desembre
de 2011, com a treballadora social, adscrita al departament de benestar social per
substituir el gaudi dels drets del permís per lactància i reducció d’un terç de la jornada per
atendre un menor, que la sra. Anna Solà Puigoriol realitza de forma compactada. La sra.
Francisco percebrà la mateixa retribució establerta a la Relació de Llocs de treball de
l’Ajuntament de Torelló al lloc de treball de treballadora social.
Segon.- ADSCRIURE a la sra. Francisco a l’Àrea de Serveis a la Persona, departament
de benestar social.
Tercer.- DONAR compte al Ple d’aquesta contractació en compliment de l’article 22.2 del
Decret 214/1990, de 30 de juliol.

Quart.- FER PÚBLICA aquesta contractació al Butlletí Oficial de la Província i en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb l’article 94.3 del mateix decret.
Cinquè.- NOTIFICAR aquesta resolució a la persona interessada, al Comitè d’Empresa, a
la coordinadora de benestar social, als departaments d’Intervenció i recursos humans.

El ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat del decret que precedeix.
5.2.5.
Decret del dia 14 d’octubre de 2011
Primer.- NOMENAR les persones que es detallen a continuació, com a membres del
consell municipal de seguretat ciutadana i mobilitat:

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

President: Sr. Jaume Vivet i Soler, alcalde de l’ajuntament de Torelló
Membres:
Sr. Albert Portús i Noguera, regidor de seguretat ciutadana i mobilitat
Sr. Eduard Fabrè i Rosell, en representació del grup municipal de CiU
Sr. Marc Fontserè i Candell, en representació del grup municipal del PSC-PM
Sr. Albert Soldevila i Boixader, en representació del grup municipal d’ERC-AM
Sr. Albert Furtet i Casellas, en representació del grup municipal d’ICV-EUiA-E
Sr. José Luís Esteban i Cascan, en representació del grup municipal de PxC
Sr. Sergi Gràcia i Ekdahl, inspector cap de la policia local
Sr. Ramon Martínez i Pujol, cap de servei de protecció civil
Sr. Alfons Rafael Estarlic i Espi, cap de bombers
Sra. Josefina Baena i Esquinas, jutgessa de pau
Sr. Joan Faja i Armengol, en representació de l’ADF
Sr. Joan Prats i Furió, en representació de l’AAVV del barri de Montserrat.
Sr. Marc Vivet i Masmitjà, en representació de l’AAVV Joanot Martorell i La
Cabanya
Sra. Dolors Darnés i Comellas, en representació de l’agrupació de comerciants
Sra. Sílvia Tambo i Escarrà, en representació de les autoescoles
Sr. Sebastià Rubia i Vargas, en representació del Cos de Mossos d’Esquadra
Sra. Concepció Villena i Aceituno, regidora d’educació
Actuarà de secretària del consell, l’administrativa de seguretat ciutadana, Sra.
Mercè Coll Erra.

Segon.- NOTIFICAR els nomenaments a totes les persones interessades.
Tercer.- Donar compte al Ple d’aquests nomenaments, per al general coneixement..

El ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat del decret que precedeix.
5.2.6.
Decret de data 19 d’octubre de 2011
Primer.- DELEGAR les tasques pròpies de l’Alcaldia i la Presidència del Patronat de la
Ràdio Municipal en el primer tinent d’Alcalde, Sr. Manel Romans i Sànchez, des del dia
24 fins el 26 d’octubre, ambdós inclosos.
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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 que precedeix.
5.2.7.
Decret de data 14 d’octubre de 2011.
Primer.- DELEGAR a la Sra. CARME FRANCOLÍ CASAS, Tinenta d’Alcalde d’aquesta
Corporació, l’autorització per a la celebració del matrimoni civil entre el Sr. ROBERT
IZQUIERDO ROMA i la Sra. MARIA LOURDES MARÍN MARÍN, el dia 15 d’octubre de
2011.
Segon.- NOTIFICAR el present acord a les persones interessades.
Tercer.- De conformitat amb el que que es disposa a l’article 13.3 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de Règim jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú, cal procedir a la publicació d’aqusta resolució al Butlletí Oficial de la
Província per al general coneixement.
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El ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat del decret que precedeix.
5.2.8.
Decret de data 25 d’agost de 2011.
Primer.- DELEGAR al Sr. MARC FONTSERÈ i CANDELL, regidor d’aquesta Corporació,
l’autorització per a la celebració del matrimoni civil entre el Sr. LLUÍS HOMS CASTELLS i
la Sra. ANNA PORTELL RIFÀ, el dia 2 de setembre de 2011.
Segon.- NOTIFICAR el present acord a les persones interessades.
Tercer.- De conformitat amb el que que es disposa a l’article 13.3 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de Règim jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú, cal procedir a la publicació d’aqusta resolució al Butlletí Oficial de la
Província per al general coneixement.

El ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat del decret que precedeix.
5.2.9.
Decret de data 24 d’agost de 2011
Primer.- DELEGAR a la Sra. CARME FRANCOLÍ CASAS, Tinenta d’Alcalde d’aquesta
Corporació, l’autorització per a la celebració del matrimoni civil entre el Sr. JACINT

VERDAGUER BASSAS i la Sra. VANESSA ASENSIO MORA, el dia 3 de setembre de
2011.
Segon.- NOTIFICAR el present acord a les persones interessades.
Tercer.- De conformitat amb el que que es disposa a l’article 13.3 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de Règim jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú, cal procedir a la publicació d’aqusta resolució al Butlletí Oficial de la
Província per al general coneixement.

El ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat del decret que precedeix.
5.2.10.
Decret de data 24 d’agost de 2011
Primer.- DELEGAR al Sr. MARC FONTSERÈ i CANDELL, regidor d’aquesta Corporació,
l’autorització per a la celebració del matrimoni civil entre el Sr. MARC CASTELLS
CRIBALLÉS i la Sra. EVA OLIVER GARCÍA, el dia 15 de setembre de 2011.
Segon.- NOTIFICAR el present acord a les persones interessades.
Tercer.- De conformitat amb el que que es disposa a l’article 13.3 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de Règim jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú, cal procedir a la publicació d’aqusta resolució al Butlletí Oficial de la
Província per al general coneixement.
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El ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat del decret que precedeix.
5.2.11
Resolució del 8 d’agost de 2011.
Modificació de crèdits núm. 18/2011, mitjançant transferències de crèdits entre
partides del mateix grup de funció.
Consignació de despeses amb crèdits en baixa:
Partida

Nom

102-3416250000

Consignació
inicial

Proposta
d’increment

Consignació
definitiva

Mobiliari i estris 6.000,00 €
d’esports

3.417,42 €

2.582,58 €

106-2312269900

Activitats
benestar social

7.715,00 €

726,73 €

6.988,27 €

204-4332220000

Comunicacions
telefòniques
promoció
econòmica

14.900,00 €

2.000,00 €

12.900,00 €

204-4332270600

Accions
promoció
municipi

de 10.440,00 €
del

5.525,00 €

4.915,00 €

306-1696100000

Adequació
12.000,00 €
jardins i parcs
municipals

6.000,00 €

6.000,00 €

306-1696230000

Maquinària
eines obres
serveis

6.426,27 €

5.573,73 €

i 12.000,00 €
i

Total baixes de crèdits :

24.095,42 €

Consignació de despeses amb crèdits en alta:
Partida

Nom

Consignació
inicial

Recaptat

Diferència

102-3426320000

Millora
instal·lacions
esportives

75.000,00 €

3.417,42 €

78.417,42 €

106-2322020000

Lloguer
habitatges
socials

12.448,92 €

726,73 €

13.175,65 €

204-4332120000

Manteniment
2.147,85 €
edifici promoció
econòmica

1.900,00 €

4.047,85 €

204-4332200000

Material d’oficina 825,00 €
promoció
econòmica

2.625,00 €

3.450,00 €

204-4332210301

Subministrament 5.750,00 €
gasoil
de
calefacció
promoció
econòmica

3.000,00 €

8.750,00 €

301-1556110001

Reposició
del 42.000,00 €
ferm de carrers i
places

6.000,00 €

48.000,00 €

301-1556190000

Projecte reforma 6.000,00 €
Plaça Nova

6.426,27 €

12.426,27 €

Total altes de crèdits :

24.095,42 €

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

5.2.12.
Resolució del 8 d’agost de 2011.
Modificació de crèdits núm. 19/2011, mitjançant transferències de crèdit del capítol
I de despeses.
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Consignació de despeses amb crèdits en baixa:
Partida

Nom

Consignació
inicial

Proposta
baixa

206-3421310000

Retribucions
personal
temporal
instal·lacions
esportives

7.167,75 €

1.075,42 €

6.092,33 €

206-3421600000

Assegurança
65.096,65 €
social personal
d’esports

8.199,76 €

56.896,89 €

206-4501600000

Assegurança
16.124,24 €
social personal
adm.
gral.
d’infraestructures

558,80 €

15.565,44 €

206-4591600000

Assegurança
70.829,45 €
social personal
infraestructures

4.659,96 €

66.169,49 €

206-9311200000

Retribucions
8.488,18 €
bàsiques
funcionaris grup
A1
política
econòmica

129,83 €

8.358,35 €

206-9311210000

Complement de 20.309,85 €
destí funcionaris
política
econòmica
i
fiscal

662,21 €

19.647,64 €

206-9311210100

Complement
específic
funcionaris
política
econòmica
fiscal

282,71 €

66.754,01 €

67.036,72 €

de Consignació
definitiva

i

Total baixes de crèdits :

15.568,69 €

Consignació de despeses amb crèdits en alta:
Partida

Nom

Consignació
inicial

Proposta
d’increment

Diferència

206-2311310000

Retribucions
3.715,57 €
personal laboral
temporal serveis
socials

11.950,69 €

15.666,26 €

206-2311600000

Seguretat social 89.363,42 €
personal

3.618,00 €

92.981,42€

99

benestar social

Total altes de crèdits :

15.568,69 €

El ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat del decret que precedeix.
5.3. DONAR COMPTE DE LES ACTES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
•
•
•
•

Sessió ordinària del dia 3 d’octubre de 2011
Sessió ordinària del dia 10 d’octubre de 2011
Sessió ordinària del dia 17 d’octubre de 2011
Sessió ordinària del dia 24 d’octubre de 2011

El ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat de les actes de la junta de govern
local que s’han relacionat més amunt.
6. PRECS I PREGUNTES:
SRA. ROSER MAS:
6.1.
Des del grup d’Iniciativa, sabem que treballadors i Covit, en aquests moments estan en
procés de negociació per a la NO incorporació de tota la plantilla, de tota la gent que
estava fora.
D’altra banda, també hem rebut resposta del conseller de treball a la pregunta que vàrem
fer a través del grup parlamentari i és una resposta ben descoratjadora; tot això, després
que el president del país parlés d’aquesta empresa com d’una empresa model. Us volia
fer lectura de dues o tres coses, perquè veieu clarament com és de descoratjador tot
aquest tema: covit va presentar un expedient de regulació d’ocupació en data 16 de
setembre de 2010, en el qual se sol·licitava autorització per a la suspensió dels
contractes de treball de 209 treballadors d’una plantilla total de 235, durant un període de
730 dies, al·legant raons de força major a conseqüència de l’incendi.
La Inspecció de Treball va emetre un informe en sentit favorable.
I atès que s’entenia existent la causa de força major, la directora dels Serveis Territorials
a Barcelona va dictar Resolució d’autorització en els termes sol·licitats.
En aquest moment, segueix vigent l’expedient temporal descrit abans.
També ens diu que si finalment l’empresa manifesta la seva intenció de no reincorporar la
totalitat de la seva plantilla, aquesta hauria de tramitar la preceptiva sol·licitud
d’autorització de l’expedient de regulació d’ocupació, per l’extinció dels contractes de
treball de les persones treballadores en qüestió i, en conseqüència, s’oferirien, des
d’aquest Departament, els serveis necessaris destinats a orientar i assessorar... per tal
que es minimitzi l’afectació a les persones treballadores, i també s’oferirien els serveis
necessaris de mediació per tal que les parts assoleixin un acord.
Per tant, i en aquest sentit, i d’acord amb la normativa vigent, s’autoritza l’autorització de
l’expedient, en tot o en part, requeriria de la prèvia comprovació per part de l’Autoritat
laboral, de l’existència de les causes invocades a l’expedient, i en el cas que s’assolís un
acord entre la representació legal de l’empresa i els treballadors, s’imposaria a
l’Administració actuant l’autorització de l’expedient en els termes pactats.
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A més, hi ha un altre paràgraf que diu que la documentació que s’adjunti a aquest
expedient, vingui acompanyada d’un pla social on es valori la possibilitat d’evitar, reduir o
pal·liar els efectes de l’acomiadament col·lectiu.
Com veureu, tot el text d’aquesta carta del Sr. Francesc Xavier Mena i López, que és
conseller d’empresa i ocupació, va en el sentit de fer un altre expedient de regulació de
feina, no en el sentit de reincorporar aquestes seixanta i escaig persones que encara no
estaven incorporades en aquesta empresa. Per tot això, nosaltres el que volíem,
aprofitant en aquests moments aquesta carta, era aprofitar per demanar un compromís
clar a l’equip de govern davant d’aquesta situació; si no, haurem de pensar que no ens
preocupa que més de cinquanta famílies es quedin sense feina i s’afegeixin a la llarga
llista de persones que no tenen feina a Torelló. És complicat i greu.
SR. JOSEP M. SOLDEVILA:
6.2.
Em va bé i fent referència amb el que ha dit la Roser de COVIT: en primer lloc us vull fer
arribar, al consistori i en especial a l’alcalde, Sr. Vivet, l’agraïment dels treballadors de
COVIT, perquè ja sé que es va fer una reunió i n’hi ha una altra que està pendent i
m’agradaria que se’ns faci cinc cèntims de com va anar la reunió, del que vareu parlar,
quines postures i posarà l’ajuntament; sabem que hi ha poques postures en què es
pugui posar l’Ajuntament, però si que creiem que havent-hi una empresa com la que
s’ha muntat a Torelló i que s’ha obert aquest mes d’octubre, no sé si l’ajuntament tindria
alguna forma de parlar i pressionar, perquè agafin els treballadors excedents, perquè
ells ja porten els seus treballadors de Manlleu, amb gent de Torelló; no sé com es podria
fer... aplicant algunes mesures, sigui a nivell de contribucions, a nivell de favors
personals o el que sigui.
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SR. JORDI CASALS:
6.3.
Només volia fer esment, ja que ha sortit aquest tema i se’n parlarà: quan va venir la
consellera de treball a Torelló, de visita, es va reunir amb els grups municipals i es va
parlar de la situació dels treballadors que parlava la portaveu d’Iniciativa per Catalunya,
respecte a l’ERO –es va fer un ERO per les circumstàncies que varen passar- i es va
posar damunt la taula que no afectés després en possibles aturs.
El seguiment d’aquests acords, si hi varen ser o no hi varen ser, no sé si ara hi ha la
informació o no, però si més no a nosaltres no se’ns ha facilitat cap informació i estaria
bé, si no es coneix, que es pogués indagar al departament de treball si es va poder
arribar a algun tipus d’acord. Som conscients de la dificultat i també des d’on pot arribar
l’Ajuntament, que jo crec que s’implicarà, perquè també s’hi va implicar en el seu
moment, jo crec que tots els grups, però en la línia d’Iniciativa: estar atents a les
converses que es varen tenir, saber si van anar més enllà aquestes converses o no,
malgrat que tot pinta que malament.
No estem dient que l’ajuntament sigui el responsable, si no que estem parlant del
seguiment de tot plegat i de les condicions que queden en això que, òbviament, entenc i
així h esperem, que malgrat que no estigui a les mans de l’Ajuntament, la situació
d’aquests treballadors, però si que pugui fer el màxim possible.

RESPOSTA CONJUNTA A LES TRES PREGUNTES:
SR. JAUME VIVET:
Responent una mica a la pregunta d’Incitativa: se’ns va demanar una reunió amb ells;

evidentment vàrem dir que si i vàrem anar-hi amb en Manel (Romans); la sorpresa va
ser que no era el comitè d’empresa, si no que eren els treballadors afectats; aquí ja
vàrem detectar que hi havia un cert desacord: quan tens un representant legal dins
l’empresa, que no et representa, ja comencem malament i denota que algú no fa bé les
coses. Jo no em vull carregar ningú; tampoc sóc a dins per saber què ha passat, ni què
ha deixat de passar. La sorpresa va ser que ens varen venir quinze o setze persones;
els esperàvem a l’alcaldia i vàrem haver de canviar d’espai, perquè no hi cabíem. Allà
ells ens varen exposar, jo crec que amb bon criteri unes coses que ells, inclús ens va
sorprendre una mica el fet que el que volien era anar per la via ràpida, de dir que si
oferien unes condicions, portar-les a terme; això és el que ens varen transmetre a
nosaltres.
Per a mi, aquest va ser un dels punts principals; ells se senten una mica enganyats,
perquè les condicions que alguns ja havien acceptat no es varen complir, fa cosa de dos
anys; també penso que com a empresa, si aquest incendi passa dos anys abans, potser
ara no estaríem parlant de 50 o 60, si no que parlaríem de molts més –d’això també
n’hem de ser conscients-; jo crec que el fet que hi hagi hagut un grup inversor, el resultat
ha estat un altre, n’estic molt segur. No vol dir que no haguem de defensar els 50
treballadors que queden, que quedi clar!
SRA. ROSER MAS:
Que el compromís en el seu moment, era un altre; era precisament reincorporar tota la
plantilla; és aquest el to que nosaltres diem: com reincorporem i la sorpresa és que no,
que no reincorporem! Van fora i que es busquin les condicions millors.
SR. JAUME VIVET:
Les persones d’aquesta llista, ells mateixos varen manifestar que si les condicions
segurament fossin les que els havien promès, però que no varen complir els antics
propietaris, ells ja hi estaven d’acord en aquelles condicions! Tots potser no, però estem
parlant de 30 o 35 que era la llista que ja hi havia en aquell moment. Això ens ho varen
transmetre ells; jo no m’estic inventat res. Ells diuen que si aquelles condicions es
donessin ara, s’hi agafaven, tot i que han passat un parell d’anys des que se’ls va fer
aquesta proposta i la situació actual no és la de fa dos anys, una sortida laboral
segurament és més difícil ara que fa dos anys.
Nosaltres, tot això, no sé si ens vàrem veure dilluns o dimarts amb ells, el dijous vàrem
anar a veure l’empresa; ens varen rebre, ens varen atendre. Ells havien atès aquesta
certa urgència de matar el tema, per dir-ho d’alguna manera, però les condicions eren
unes altres, no són les de 31 dies que parlaven, si no que ofereixen 20 dies; suposo que
no han arribat a un acord per aquest motiu. Estem entrant en un tema que jo, com a
representant del consistori, puc parlar amb uns i amb els altres i mirar d’ajudar a arribar
a una entesa; és el que hem estat fent. Ells em diuen que el que ara els prometen, si
que els ho donaran, que tenen els diners per pagar-ho; diuen que els altres els varen
enganyar, però ells no els enganyen. Les condicions també entenem que són unes
altres; s’està entrant en una negociació que nosaltres, des de l’ajuntament crec que s’ha
ajudat l’empresa tant com s’ha pogut; és una decisió dura que una empresa que pren
aquesta decisió entenc que no és la més fàcil, jo, com a empresari, prefereixo llogar una
persona que despatxar-la i estic segur que és el cas de tothom. Per la nostra part farem
el que calgui i si hi hem de tornar a anar, hi tornarem a anar i en parlarem d’aquest tema.

SR. MANEL ROMANS:
Voldria puntualitzar una cosa: ells, estaven una mica dolguts i angoixats pel fet que això
no se soluciona; ja no era tant el fet de si els pagaven 31 dies per any treballat, o 20, si
no el fet de viure en aquesta angoixa pel fet que encara estan en un ERO de força major
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i ells deien que no tenien clar el seu futur i el que ens varen manifestar és demanar si
podem intercedir amb la direcció de l’empresa per veure si això es pot acabar el més
aviat millor. Això ho vàrem transmetre al Sr. Muné i ell ens va dir que si, que realment ho
veia així i que intentaria accelerar-ho; inclús ens va dir que miraria que abans d’un mes
la cosa estigués resolta, inclús ens va posar un termini. Per tant, nosaltres vàrem fer el
que vàrem poder; entenem que la força que podem fer l’Ajuntament és limitada; l’única
cosa que podem fer, com a dit l’alcalde, és fer una mica de mitjancers; hi vàrem anar 3 o
4 dies després a veure la direcció de l’empresa i ens varen manifestar que ells tenien
tota la voluntat per tal que això acabés en un acord; també ens varen manifestar que les
indemnitzacions que havia promès l’antiga direcció de l’empresa, les havia promès, però
no les havia executat i ell si que ens va dir que el dia que fan una proposta, és, perquè
tenen els diners i, per tant, els treballadors cobraran i no els enganyaran. Va dir que
tenia ganes d’acabar-ho i entenc que els treballadors, en aquest moment, a part que és
molt dur quedar-se sense feina, també és molt dur tenir una incertesa d’aquestes que no
saps si pots anar a treballar a un lloc o a un altre.
També ens va dir, el director, que ells no estaven tancats encara, en aquests moments,
a agafar més gent, que de moment ho havien dimensionat amb aquesta plantilla, però
que no estaven tancats a agafar més gent i que, per tant, si ells estaven dins de l’ERO i
hi havia possibilitats d’agafar més treballadors, sempre agafarien els que estiguessin
dins de l’ERO, abans que gent de fora i, per tant, que el dia que es tanquessin les
relacions laborals amb tota aquesta gent, potser haurien d’anar a buscar gent externa i,
per tant, aquests s’haurien quedat sense feina. Per tant, ens va dir que pot ser bo o pot
ser dolent i el que ens va manifestar els treballadors, va ser que el que ells volien era
treure’n l’entrellat el més aviat possible i sortir d’aquesta angoixa que es troben ara i això
és el que nosaltres vàrem anar a manifestar al Sr. Muné.
SRA. ROSER MAS:
Aleshores, el que entenc és que els treballadors volen una indemnització per sortir? No
volen recuperar els llocs de treball?
SR. MANEL ROMANS:
Ells, la seva primera prioritat és recuperar el lloc de treball, però si no pot ser així,
d’entrada que se’ls doni una solució per part de l’empresa. En aquests moments estan
consumint atur; alguns diuen que no saben si anar a buscar treballa a fora, perquè
llavors, si deixen l’ERO perdrien la indemnització i estan en un atzucac que ara no
saben què fer, i el que ells ens varen manifestar és que el primer que volen és que
aquesta situació s’acabi, que si pot ser treballant, molt millor, però si no, arribant a una
extinció del contracte; això és el parer que ens varen manifestar els treballadors.
SRA. ROSER MAS:
Entenc que l’ERO de força major ara ja es deu haver extingit i hauria de ser un altre
tipus de formulació laboral.
SR. MANEL ROMANS:
Si. Aquesta és una altra cosa que ens varen dir el departament de treball, perquè ells
consideraven que l’ERO de força major ja s’havia extingit, perquè l’empresa ja havia
començat a tenir activitat i tenir producció. Per tant, és una cosa que tenen al
departament de treball i suposo que ja està entrar a treball. Nosaltres hem fet les
gestions i si ens tornen a reclamar, les tornarem a fer on toqui.
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SRA. ROSER MAS:
Penso que hauríem d’insistir realment és en què es poguessin incorporar quantes més
persones millor, i en el termini més curt possible de temps.
SR. MANEL ROMANS:
Hem de pensar que és una empresa, que ells saben les seves coses i el que crec, com
ha dit en Santi abans, és molt millor tenir una empresa amb 150 treballadors que no
tenir-ne cap.
SRA. ROSER MAS:
Evident. Però ells varen assumir uns compromisos que no estan complint i els han de
complir, senzillament! No és una qüestió només de què més val tenir-ne 150 que cap!
SR. JAUME VIVET:
Fent referència al que ha dit en Jordi, hauríem de disposar de documentació per veure
realment a quins acords es va arribar.
SRA. ROSER MAS:
El que passa que l’expedient actual no hauria de ser vigent. Com a mínim, això és
segur, independentment de l’altra documentació.

El president dóna les gràcies als assistents i aixeca la sessió.
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Vist i plau,
L’ALCALDE,

LA SECRETÀRIA,

