ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT EN PLE, CELEBRADA EL DIA
28 DE NOVEMBRE DE 2011:
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
CARÀCTER: Ordinària
DATA INICI: 28/11/2011 - 20:00:00
DATA FINALITZACIÓ: 28/11/2011 – 21:18
LLOC: Sala de Plens
NÚM.: 11/2011
Llista d'Assistents:
•
• President - VIVET SOLER JAUME - Convergència i Unió
• Membre de Dret - ROMANS SÀNCHEZ MANEL - Convergència i Unió
• Membre de Dret - PORTÚS NOGUERA ALBERT - Convergència i Unió
• Membre de Dret - GÜELL ROVIRA NÚRIA - Convergència i Unió
• Membre de Dret - FRANCOLÍ CASAS CARME - Convergència i Unió
• Membre de Dret - VILLENA ACEITUNO CONCEPCIÓ - Convergència i Unió
• Membre de Dret - FONTSERÈ CANDELL MARC - Partit dels Socialistes de Catalunya Progrés Municipal
• Membre de Dret - GALOBARDES MOLERA PERE - Partit dels Socialistes de Catalunya
- Progrés Municipal, que s’incorpora a les 20:06
• Membre de Dret - FORCADA RIFÀ DAVID - Partit dels Socialistes de Catalunya Progrés Municipal
• Membre de Dret - HERNÁNDEZ YEBRA IRENE - Partit dels Socialistes de Catalunya Progrés Municipal
• Membre de Dret - CASALS PRAT JORDI - Junts per Torelló - Esquerra Republicana de
Catalunya - Acord Municipal
• Membre de Dret - SABATÉS PADRÓS LLUÍS - Junts per Torelló - Esquerra
Republicana de Catalunya - Acord Municipal
• Membre de Dret - LOZANO VICTORI XAVIER - Junts per Torelló - Esquerra
Republicana de Catalunya - Acord Municipal
• Membre de Dret - SOLDEVILA MIRÓ JOSEP M - Plataforma per Catalunya
• Membre de Dret - OLIVARES GONZÁLEZ DAVID - Plataforma per Catalunya
• Membre de Dret - CASTILLO RUBIO JOAN MANEL - Plataforma per Catalunya
• Membre de Dret - MAS ILLAMOLA ROSER - Iniciativa per Catalunya Verds
Secretària: Montserrat Freixa i Costa
Interventora: M. Carme Urgell i Barris.
ÍNDEX:
1. APROVACIÓ D’ACTES ANTERIORS:
2. PROPOSTES URGENTS
2.1.
ALCALDIA
2.1.1. Presa de possessió del Sr. Xevi Lozano Victori, com a regidor de l'Ajuntament
de Torelló pel grup JpT-ERC-AM.
3. PROPOSTES
3.1.
COMISSIÓ INFORMATIVA D’ADMINISTRACIÓ, ECONOMIA I HISENDA,
RECURSOS HUMANS, RÈGIM INTERIOR I SEGURETAT
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3.1.1. PROPOSTES
3.1.1.1. ALCALDIA
3.1.1.1.1. Moció que presenta l'alcaldia sobre la prohibició de circulació de vehicles
agrícoles per la C-17.
3.1.1.1.2. Aprovació inicial modificació estatuts Fundació Estivill-Camps
3.1.1.2. HISENDA
3.1.1.2.1. Ratificar la resolució de l'alcaldia del dia 4 de novembre de 2011, per la qual
s'aprova el calendari fiscal per a l'any 2012
3.1.1.2.2. Proposta de modificació de pressupost per crèdit extraordinari i suplement de
crèdit, finançat amb el romanent líquid de tresoreria disponible provinent de la liquidació
del pressupost de l'exercici 2010, expedient núm. 26/2011
3.1.1.2.3. Aprovar modificació de pressupost num. 2/2011 del teatre
3.1.1.2.4. Proposta de modificació de pressupost de l'Ajuntament de Torelló, per
transferències de crèdits, expedient núm. 24/2011.
3.1.1.2.5. Proposta de modificació de pressupost de l'Ajuntament de Torelló per generació
d'ingressos no tributaris, exp. 25/2011
3.1.1.2.6. Declarar l'obra d'arranjament dels banys de la Residència Fundació d'Ancians
Sant Feliu de Torelló (Cals Avis), com a obra d'especial interès o utilitat municipal.
3.1.1.2.7. Modificació de tarifes de les instal·lacions del servei municipal d'aigua, per a
l'any 2012.
3.1.1.3. RECURSOS HUMANS
3.1.1.3.1. Sol.licitud de subvenció al SOC dels plans d'ocupació 2011
3.1.1.4. RÈGIM INTERN
3.1.1.4.1. Creació fitxers de dades de caràcter personal de l'Ajuntament de Torelló
3.1.1.4.2. Aprovació inicial ordenança d'administració electrònica de l'Ajuntament de
Torelló
3.1.1.5. GRUP MUNICIPAL DE Jpt-ERC-AM
3.1.1.5.1. Moció per a un finançament local català
3.2. COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I URBANISME, PROMOCIÓ
ECONÒMICA I MEDI AMBIENT
3.2.1. DICTÀMENS
3.2.1.1. URBANISME
3.2.1.1.1. Aprovació del 2n.text refós de la 25ena. modificació puntual
4. CONTROL DE L'ACCIÓ DE GOVERN
4.1. CONTROL DE L'ACCIÓ DE GOVERN
4.1.1. Donar compte dels decrets de l'Alcaldia
4.1.1.1. Donar compte dels decrets de l'alcaldia dictats dels de l'última sessió plenària
4.1.2. Donar compte de les actes de la Junta de govern local
4.1.2.1. Donar compte de les actes de la junta de govern local
4.1.3. Donar compte expressa de decrets de l'alcaldia
4.1.3.1. Decret de nomenament personal per via d'urgència
4.1.3.2. Donar compte de les modificacions de pressupost aprovades per Resolució de
l'Alcaldia des de l'última sessió plenària
4.1.3.3. Donar compte del Manifest aprovat per la Junta de Govern Local per al dia
internacional contra la violència de gènere.
Desenvolupament de la sessió:
1. APROVACIÓ D’ACTES
L’acta 10/2011, de la sessió ordinària del dia 31 d’octubre de 2011, s’aprova per unanimitat
dels assistents, amb la rectificació que fa constar la Sra. Carme Urgell:
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A la pàgina 37 de l’esborrany al punt 2.1.3., l’import per la retribució per la inversió ha de ser
de 0,0138 €/m3 facturat, tal com es va aprovar al ple del 27/09/2010 i no pas 0,0137 €/m3
facturat com constava a l’esborrany.
2. PROPOSTES URGENTS
2.1. ALCALDIA
2.1.1. Presa de possessió del Sr. Xevi Lozano Victori, com a regidor de l'Ajuntament
de Torelló pel grup JpT-ERC-AM.
ACORD:

La Secretària de l’Ajuntament manifesta que el Sr. Xevi Lozano i Victori ha presentat la
Declaració d’Activitats i Causes de possible incompatibilitat així com Declaració de béns
patrimonials.
Manifesta que si li afecta alguna de les causes d’incompatibilitat previstes per la Llei
Orgànica del Règim Electoral General en els seus articles 202 i 203 i altra legislació
concordant ho ha de manifestar en aquest moment.
Seguidament es procedeix a la lectura de la fórmula legal de jurament o promesa, llegint
a continuació, de forma individualitzada la formula a efecte de què respongui “si ho juro
o, si ho prometo”.
La Sra. Secretària llegeix “Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir
fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l’Ajuntament de Torelló, amb lleialtat al
Rei, i respectar i fer respectar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?”
•

Contesta el Sr. Xevi Lozano i Victori: Si, per imperatiu legal, ho prometo.

Seguidament el Sr. Xevi Lozano i Victori queda proclamat regidor de l’Ajuntament de
Torelló.
3. PROPOSTES
3.1. COMISSIÓ INFORMATIVA D’ADMINISTRACIÓ,
RECURSOS HUMANS, RÈGIM INTERIOR I SEGURETAT

ECONOMIA

I

HISENDA,

3.1.1. DICTÀMENS
3.1.1.1. ALCALDIA

QUAN SÓN LES 20:06, S’INCORPORA A LA SESSIÓ EL SR. PERE GALOBARDES:
3.1.1.1.1. Moció que presenta l'alcaldia sobre la prohibició de circulació de vehicles
agrícoles per la C-17.
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ACORD:
El nou desdoblament de la C-17, no permet el pas de vehicles agrícoles de motor
(tractors i altres vehicles agrícoles autopropulsats) entre els municipis de Les Masies de
Voltregà (Vinyoles) i Sant Quirze de Besora.
El nou traçat i ruta alternativa, esdevenen un augment del temps destinat a fer el
desplaçament, de 15 minuts, i un increment del doble de quilòmetres.
Els tractors i vehicles agrícoles, han de buscar vies alternatives, que moltes vegades fa
que hagin de passar per l’interior de municipis. Les vies municipals, moltes vegades
tenen un traçat estret i actualment les estan canviant de nomenclatura, i no deixen de ser
municipals, on hi ha canalla, cotxes (aparcats a banda i banda) que fan dificultós el pas
de tractors i vehicles agrícoles, que moltes vegades tenen una amplada que dificulta el
seu pas per aquestes vies.
El nou tram de la C-17 ha conservat el traçat vell en la majoria de trams i
conseqüentment fa de vial de la via desdoblada, però entre els municipis de Vinyoles i
Sant Quirze de Besora, no hi ha vial alternatiu i amb la nova concessió hi ha
l’obligatorietat d’utilitzar carreteres comarcals per eludir el seu pas per la via desdoblada.
En sentit Puigcerdà, situats a l’antic traçat de la C-17, a l’alçada del municipi de Masies
de Voltregà anterior al seu desdoblament (carretera de Puigcerdà, direcció Ripoll), els
vehicles pesants són desviats a la localitat de Vinyoles direcció la via BV-5225. A la
rotonda ubicada a la sortida de la localitat per enllaçar amb la C-17 desdoblada, hi ha un
senyal de prohibició d’entrada a vehicles agrícoles de motor. En aquesta rotonda, els
vehicles agrícoles són obligats a circular per la carretera BV-5225 direcció Torelló, si
volen anar direcció Puigcerdà. En aquesta mateixa rotonda, hi ha un vial asfaltat que
queda tallat en una planta d’àrids o gravera, que es podria contemplar com a via
alternativa. Seguint la via BV-5225, abans d’arribar al centre del municipi de Torelló, els
vehicles han d’agafar la BV-5226 direcció a l’estació de tren d’aquest municipi i seguir per
la mateixa via. El seu traçat va en paral·lel a la xarxa ferroviària. El traçat de la via és
estret, cosa que dificulta el pas de dos vehicles en sentit contrari i més, si un dels vehicles
és un tractor amb remolc, una picadora, o qualsevulla màquina agrícola autopropulsada.
La carretera travessa el municipi de Sant Vicenç de Torelló (Vila-Seca i Borgonyà);
precisament a Borgonyà, els vehicles poden enllaçar amb el lateral de la C-17 fins a la
seva incorporació uns metres més enllà, seguint el lateral de doble sentit i que canvia de
costat en un tram de la via. Des de Sant Quirze de Besora, es poden tornar a incorporar a
la C-17, sense cap restricció, fins a Ripoll.
En sentit Barcelona, els vehicles agrícoles de motor troben un senyal d’obligatorietat de
sortir de la C-17 a la sortida número 79, per obligar-los a agafar les vies BV-5226 i BV5225.
Hi ha una paradoxa que des del municipi de Sant Quirze de Besora a Ripoll es pot passar
pel nou tram desdoblat de la C-17 i, en canvi, en el tram de Vinyoles a Borgonyà, s’obliga
a donar una volta que incrementa el quilometratge i el temps del trajecte.
L’oficina de JARC (Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya), s’ha posat en contacte
amb aquesta alcaldia per tal de sol·licitar el recolzament d’aquest municipi en el seu
posicionament,
Per tot això, se sotmet a dictamen de la C. I. d'Administració, Economia i Hisenda,
Recursos Humans, Règim Interior i Seguretat , l’adopció dels acords que segueixen:
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És per tot això que, a proposta de l’alcaldia, i vist el dictamen de la C. I. d'adminsitració,
economia i hisenda, recursos humans, règim intern i seguretat , el ple de l’ajuntament, per
majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació del seus membres,
acorda:

PRIMER.- SOL·LICITAR a la Direcció General de Carreteres de la Generalitat de
Catalunya, que reconsiderin la seva decisió de no permetre el pas de tractors i altres
vehicles agrícoles per la carretera C-17, en el tram des de Les Masies de Voltregà
(Vinyoles) i Sant Quirze de Besora, si més no, en els trams en què no hi hagi una via
alternativa paral·lela, com es dóna entre els municipis de Sant Vicenç de Torelló
(Borgonyà) i prop de Sant Quirze de Besora fet que, a més, evitarà el pas d’aquests
vehicles pel casc urbà de Torelló i Sant Vicenç de Torelló (Vila-Seca i Borgonyà).
SEGON.- COMUNICAR el present acord a l’Oficina del JARC a Osona.
TERCER.-NOTIFICAR-LO a la Direcció General de Carreteres de la Generalitat de
Catalunya.

INTERVENCIONS:
SR. JAUME VIVET:
Aquesta moció es presenta arran d’una moció que ens ha presentat la JARC per passar
al ple i és degut a què hi ha un tram que va, més o menys d’Orís fins al pont de Borgonyà
en què no es permet el pas d’aquests vehicles. Estem parlant de molt pocs metres, potser
només 500 i això implica que els tractors han de fer molta volta i entrar a Torelló per la
carretera de Conanglell fins a les Serrasses, seguir cap a l’estació i sortir per Vila-Seca i
Borgonyà. En canvi, de Sant Quirze a Ripoll si que se’ls permet circular.
SRA. ROSER MAS:
Nosaltres donarem suport a aquesta moció amb la intenció que a qui correspon, al govern
i, concretament, la direcció general de Carreteres, busqui una solució per fer compatible
la circulació ràpida de vehicles per una carretera com és la C-17 i la circulació de vehicles
lents, com són els tractors; una compatibilitat absolutament necessària en una comarca
com la nostra; una compatibilitat que, en cap cas, ha de perjudicar els usuaris de vehicles
lents d’aquesta nostra zona. No som tècnics; per tant, no sabem quina és la solució.
Sabem que és millor que els vehicles lents no circulin per carreteres com la C-17, perquè
són vies ràpides, però tenim clar que s’ha de buscar una solució.
El creixent desmesurat de carreteres, fa que avui sigui molt més ràpid desplaçar-se a
llarga distància i, en canvi, que moltes vegades sigui molt difícil arribar al poble del costat
i encara més en vehicles com tractors i bicicletes. En aquest sentit, ens agradaria també
saber quines gestions ha fet l’equip de govern pel que fa a la problemàtica semblant que
hi ha amb els tractors, per a les bicicletes, per aquest mateix trajecte.
SR. JOSEP M. SOLDEVILA:
Nosaltres en aquest ple votarem en contra de totes les propostes, mocions i ordenances
que es presentin, per desacord amb el joc antidemocràtic sotmès a plataforma per
Catalunya en aquest consistori. Votarem en contra per la plantada que ens varen fer en
l’última comissió informativa, on va prevaldre la unanimitat, la manca de seny i de
maduresa democràtica, censurant-nos una moció darrere l’altra; què pretenen? Bé per la
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forma i el context, vàrem veure’ns obligats a retirar una rere l’altra, diverses propostes,
però no s’enganyin: la moció del bloqueig de les prestacions de Renda mínima d’inserció
als immigrants, va arribar fins i tot a una votació per aprovar la retirada, cosa que, pel que
tinc entès, no havia passat mai o gairebé mai. Què pretenen vostès amb aquestes
decisions? L’únic que es demanava en aquesta moció no era ni més ni menys que una
equitat, una causa justa; si se’ns controla el patrimoni per poder rebre una prestació, ha
de ser per a tots; nosaltres, quan diem primer els de casa, diem tots! Qualsevol persona
que vingui a aquest país, s’identifiqui, treballi, pagui els seus impostos i miri la seva
cultura, és primer els de casa!
No sé per quina raó, però vostès mesuren amb paràmetres diferents a l’hora de definir
què és just; no sé per quina raó, qualsevol intent d’igualtat pretès per Plataforma per
Catalunya, ha de ser interpretat...
SR. JAUME VIVET:
Perdó, Josep M. Però en aquest moment estem defensant una altra moció i em sembla
que estàs canviant el discurs. Ja has explicat que votareu en contra de tot i ara no estàs
defensant la moció, si no una altra cosa. Si vols, després, a l’apartat de precs i preguntes
pots dir el que et sembli.
SR. JORDI CASALS:
Nosaltres donarem suport a la moció. Les vies de comunicació han de facilitar la mobilitat
i la comunicació entre les persones i cal tenir en compte la realitat del territori i la nostra
realitat és que aquí hi ha tractors; estem d’acord amb aquesta moció i també per estalviar
un mal de cap als veïns de Torelló.
A més, des d’Esquerra ens sumem al comentari o petició d’Iniciativa per Catalunya-Verds
i Alternativa, per tal que també hi hagi sensibilitat per facilitar les coses als ciclistes per tal
que puguin moure’s per la C-17.
SR. MARC FONTSERÈ:
En primer lloc, m’agradaria donar la benvinguda al consistori a en Xevi Lozano i desitjar-li
que durant aquests tres anys i mig que resten per acabar la legislatura, realitzi una bona
tasca per al poble. De fet, una tasca més de les que has estat fent fins ara, però igual o
més important.
Pel que fa a la moció presentada per l’alcaldia sobre la prohibició de la circulació de
vehicles agrícoles per la C-17, el grup del Partit Socialista de Catalunya-Progrés
Municipal hi votarem a favor, però m’agradaria fer un parell de comentaris: el primer és de
caràcter tècnic, o de redactat, perquè tal com ha explicat l’alcalde si que és cert, però en
el punt on diu que entre els municipis de Vinyoles i Sant Quirze en sentit Puigcerdà no hi
ha vial, s’hauria de modificar i un altre punt que tampoc crec que sigui una raó per a la
moció, és que els pobles canvien els noms dels carrers, la nomenclatura i no crec que a
Torelló n’estiguem canviant i, per tant, ho trauria.
El segon comentari va en el sentit que han exposat la Roser i en Jordi, que caldria
estudiar la possibilitat de donar suport a les demandes del club ciclista Torelló, així com
altres clubs ciclistes de la comarca, que demanen que es pugui circular per la C-17, des
de Vic fins a Ripoll. És cert que les qüestions de seguretat són especialment complicades
de tractar, ja que qualsevol accident que hi pogués haver cauria o podria caure sobre les
nostres consciències, no és menys cert, que la nova carretera –segons els que la
utilitzen- és més segura que l’antiga i que, per tant, “SEMBLA” –voldria remarcar aquest
“sembla”, que sigui una incongruència prohibir-hi el pas dels ciclistes. Si ara aprovem una
moció que va en favor d’un determinat sector, l’agrícola en aquest cas, creiem que estaria
bé que de cara al proper ple estudien la possibilitat d’aprovar-ne una altra, de suport als
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ciclistes del nostre poble, que des de sempre han pogut practicar de forma amateur –la
majoria d’ells- aquest saludable esport i que ara se’ls impedeixo practicar-lo tal i com
sempre han fet.
VOTACIÓ:
Es procedeix a la votació de la proposta, que s’aprova per majoria absoluta del nombre
legal de membres de la Corporació, atenent al resultat que es detalla a continuació:
•
•
•

Vots favorables: 14, dels regidors i regidores dels grups municipals de CiU, del
PSC-PM, de JpT-ERC-AM i d’ICV-EUiA-E
Vots desfavorables: 3, dels regidors del grup municipal de PxC
Abstencions: 0

3.1.1.1.2. Aprovació inicial modificació estatuts Fundació Estivill-Camps
ACORD:
RELACIÓ DE FETS:
1.El Senyor Ramon Estivill Pons, que havia estat atès pels serveis socials de
l’Ajuntament de Torelló, va morir el dia 3 de juny de dos mil deu sense descendència.
Que en el testament efectuat va manifestar la voluntat que es constituís una Fundació
com hereva universal dels seus béns sota la denominació de “Fundació Estivill-Camps”.
Així mateix, va disposa que la Fundació havia de tenir per finalitat l’impuls, assistència,
desenvolupament i/o compliment dels serveis socials en el municipi de Torelló d’acord a
la Llei 12/2007, de 11 d’octubre, de Serveis Socials.
2.- Per acord del plenari municipal en sessió celebrada en data de 28 de març de 2.011
va acordar aprovar la constitució de la Fundació Estivill-Camps per tal d’acceptar
l’herència del Sr. Ramon Estivill Pons i es va aprovar inicialment els Estatuts que havien i
es va acordar sotmetre l’expedient a informació pública pel termini de 20 dies a través
d’edictes a inserir en el BOP i al tauler d’edictes de l’ajuntament per tal que qualsevol
persona pogués presentar les al·legacions i reclamacions que estimés pertinents. Es va
acordar que, en cas de no presentar-se al·legacions en el termini d’exposició pública,
l’acord aprovat inicialment esdevindria definitiu sense necessitat d’adoptar un nou acord
pel plenari municipal.
3.- L'anunci d'informació pública de l’acord adoptat pel plenari municipal en sessió
celebrada en data de 28 de març de 2011, referent a l’aprovació de la constitució de la
Fundació Estivill-Camps i l’aprovació inicial dels estatuts que han de regir la Fundació
Estivill-Camps, va ser objecte de les publicacions següents: B.O.P de data 12 d’abril de
2011 , al web municipal i al tauler d'edictes de la Casa Consistorial durant el termini de 20
dies hàbils, comptadors des del dia 13 d’abril fins el dia fins el dia 7 de maig d'enguany.
4.- Que dins del termini d'informació pública, no es va presentar cap al·legació ni
reclamació al respecte.
5.- Per decret de l’Alcaldia de data 9 de maig de 2011 es va declarar aprovats
definitivament els Estatuts de la Fundació Estivill-Camps, tal com van estar aprovats
inicialment per acord del plenari municipal en sessió celebrada en data de 28 de març de
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2.011 i va acordar disposar-ne, alhora la seva publicació al BOP, al tauler municipal
d’edictes i inserir una referència d’aquesta publicació al DOGC.
6.- Es van trametre els Estatuts a la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques de la
Generalitat de Catalunya per la seva inscripció. En data de 11 de novembre de 2.011 la
Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques ens ha tramès escrit requerint a
l’Ajuntament per tal que esmenés les deficiències detectades per tal de poder inscriure la
Fundació, essent necessari modificar l’articulat dels Estatuts.
FONAMENTS DE DRET:
PRIMER.- La constitució i regulació de les Fundacions Privades es troba regulada en la
Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les
persones jurídiques. L’article 331-4 preveu que poden constituir fundacions les persones
físiques i les persones jurídiques, privades i públiques.
SEGON.- L’òrgan competent per acordar constituir les Fundacions és el plenari municipal,
d’acord a les previsions de l’article 22.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local, en concordança amb l’article 52 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i del règim local de Catalunya.
Per l’adopció de l’acord cal la majoria absoluta del nombre legal de membres de la
Corporació, d’acord a les previsions de l’article 47 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local.
És per tot això que, a proposta de l’alcaldia, i vist el dictamen de la C. I. d'administració,
economia i hisenda, recursos humans, règim intern i seguretat, el ple de l’ajuntament, per
majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació dels seus membres,
acorda:
Primer.- Aprovar inicialment la modificació dels
Fundació, d’acord al següent text:

Estatuts que hauran de regir la

Article 18.
Es modifiquen els quatre últims paràgrafs de l’article 18 dels Estatuts que passen a tenir
el tenor literal següent:
En els supòsits d’impossibilitat d’exercir el mandat de patró o bé en el de renúncia a
aquest per part de la persona titular de l’alcaldia o de la regidoria de Benestar Social de
l’Ajuntament de Torelló, serà patró la persona que la Corporació nomeni per majoria
absoluta del ple.
En els supòsits d’impossibilitat d’exercir el mandat de patró o bé en el de renúncia a
aquest per part de la persona titular de la direcció de Càritas, serà patró un altre membre
de Càritas designat pel Director de Càrites de Torelló.
En els supòsits d’impossibilitat d’exercir el mandat de patró o bé en el de renúncia a
aquest per part del/ de la Coordinadora de Serveis Socials de l’Ajuntament de Torelló,
serà patró qui aquesta persona designi d’entre els treballadors socials que desenvolupin
les seves funcions en el municipi de Torelló.
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Els patrons designats com a conseqüència de la impossibilitat o renúncia a l’exercici del
càrrec per part dels patrons inicials, podran ser cessats per l’entitat que ha acordat el seu
nomenament per majoria absoluta del ple, en cas de l’Ajuntament de Torelló.
Article 21.4.
S’elimina l’article 21.4.
Article 22.
Es modifica l’última frase que passa a tenir el tenor literal següent:
El president serà sempre l’Alcalde del municipi de Torelló o, en el supòsit d’impossibilitat
d’exercir el mandat per part d’aquest o en el de renúncia, la persona que la Corporació
nomeni per majoria absoluta del Ple en el seu lloc.
Article 23.
S’afegeix un nou paràgraf en el sentit següent:
Aquestes facultats es duran a terme dins dels límits legalment permesos.
Article 25.
Se substitueix l’última frase del primer paràgraf referent a “ En segona convocatòria cal
l’assistència d’una quarta part dels seus membres “ per la següent:
“En segona convocatòria cal l’assistència de dos patrons “.
Article 32.
S’afegeix un nou apartat e) del tenor literal següent:
e) Per acord del Patronat per majoria absoluta dels seus membres.
L’apartat e) actual passa a ser l’apartat f).
Article 33
Es modifica l’article 33 en el sentit següent:
La dissolució de la Fundació obre el període de liquidació, fins a la fi del qual l’Entitat
conserva la personalitat jurídica. Durant aquest període, la persona jurídica s’ha
d’identificar en les seves relacions de tràfic com a entitat “en liquidació”.
La persona jurídica es pot liquidar per mitjà de la realització dels béns de l’entitat o de la
cessió global d’actius.
La dissolució de la Fundació requereix l’acord motivat del Patronat, adoptat de
conformitat amb allò que estableix l’article 26 d’aquests estatuts, i l’ha d’aprovar el
Protectorat.
Les funcions de liquidació seran assumides pel mateix Patronat.
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En cas de cessió global de l’actiu i el passiu, el patrimoni romanent ha d’adjudicar-se a
altres fundacions o entitats sense finalitat de lucre amb finalitats anàlogues a les de la
Fundació o bé a l’Ajuntament de Torelló per tal que el destini a serveis socials.
Segon.- Exposar al públic durant 20 dies a través d’edictes que s’inseriran al BOP i al
tauler d’edictes de l’ajuntament el present acord per tal que qualsevol persona presenti
les al·legacions i reclamacions que consideri pertinents. En cas que no es presentin
al·legacions en el termini d’exposició pública l’acord esdevindrà definitiu sense necessitat
d’adoptar un nou acord pel plenari municipal, dictant-se un decret que deixar constància
de l’aprovació definitiva de la modificació dels estatuts.
Tercer.- Facultar a l’alcalde-president de l’ajuntament de Torelló per a signar qualsevol
document que sigui necessari per a l’execució del present acord.
Quart.- Notificar a les persones interessades el present acord.

INTERVENCIONS:
SR. DAVID OLIVARES:
Nosaltres votarem en contra del joc antidemocràtic d’aquest consistori envers Plataforma
per Catalunya.
VOTACIÓ:
Es procedeix a la votació de la proposta, que s’aprova per majoria absoluta del nombre
legal de membres de la Corporació, atenent al resultat que es detalla a continuació:
•
•
•

Vots favorables: 14, dels regidors i regidores dels grups municipals de CiU, del
PSC-PM, de JpT-ERC-AM i d’ICV-EUiA-E
Vots desfavorables: 3, dels regidors del grup municipal de PxC
Abstencions: 0

3.1.1.2. RÈGIM INTERN
3.1.1.2.1. Aprovació inicial ordenança d'administració electrònica de l'Ajuntament
de Torelló
ACORD:
RELACIÓ DE FETS:
Pel que fa al fonament jurídic d’aquesta Ordenança cal trobar-lo, d’una banda, en el
mandat que imposa a les administracions l’article 103.1 de la Constitució, que vincula la
legitimitat en l’exercici de les potestats administratives als principis de servei objectiu de
l’interès general i, d’altra banda, en els principis definits a l’article 3 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú i, en l’àmbit local, a l’article 6 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases del règim local, d’eficiència, servei als ciutadans, eficàcia, coordinació,
transparència i participació.
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També hi ha previsions més concretes a l’ordenament jurídic que es poden considerar
fonament conceptual i jurídic d’aquesta norma.
D’una banda, l’entrada en vigor de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels
ciutadans i les ciutadanes als serveis públics, implica un canvi qualitatiu en el mandat que
ja contenia l’avui parcialment derogat article 45 de la Llei 30/1992, per a l’impuls de la
utilització de les TIC en el desenvolupament de l’activitat de les administracions
públiques, i en l’exercici de les seves competències. La nova Llei s’articula
fonamentalment entorn de dos eixos: el dret dels ciutadans i les ciutadanes a comunicarse amb les administracions públiques per mitjans electrònics i l’obligació d’aquestes de
dotar-se dels mitjans i dels sistemes que permetin l’exercici d’aquest dret.
I, d’una altra, l’article 70 bis de la Llei de bases de règim local, introduït per la Llei
57/2003, de mesures per a la modernització del govern local, que estableix que les
entitats locals estaran obligades a “impulsar la utilització interactiva de les tecnologies de
la informació i la comunicació per facilitar la participació i la comunicació amb els veïns,
per a la presentació de documents i per a la realització de tràmits administratius,
enquestes i, si escau, consultes ciutadanes”.
I, en tercer lloc, des d’un punt de vista formal, aquesta norma s’adopta sobre la base de la
potestat d’autoorganització prevista per a les entitats locals als articles 4 de la Llei
reguladora de les bases del règim local, i 8 del text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
L’Ordenança té per objecte la regulació de la utilització de les eines de la societat de la
informació i el coneixement en les relacions jurídiques administratives entre els ciutadans
i les ciutadanes i el conjunt de l’Ajuntament, incloent-hi la consulta de la informació
administrativa, la de les dades en poder de l’Ajuntament i la realització de tràmits i
procediments per mitjans electrònics. D’aquesta manera, s’assumeix un compromís de
promoció de l’ús d’aquestes tecnologies i de progressiva adequació de l’organització
municipal. Amb aquest objectiu, en la norma municipal, els tràmits i els procediments
seran accessibles per via electrònica, d’acord amb criteris d’eficàcia, economia i
eficiència.
D’aquesta forma, l’Ordenança estableix el règim jurídic bàsic de l’administració
electrònica en l’Ajuntament i, sobre aquesta base, les disposicions contingudes en el
règim transitori s’encarreguen de fixar els mecanismes per una implantació progressiva
però eficient de l’administració electrònica. En aquest procés d’incorporació, es posaran
en marxa els components i els mòduls comuns de l’administració electrònica, com són el
registre, la seu electrònica, la notificació, l’arxiu, etcètera.
FONAMENTS DE DRET
-Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
-Decret Legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal i del règim
local de Catalunya
-Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals.
Vist l’informe de secretaria que obra a l’expedient.
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És per tot això que, a proposta de l’alcaldia, i vist el dictamen de la C. I. d'administració,
economia i hisenda, recursos humans, règim intern i seguretat, el ple de l’ajuntament, per
majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació dels seus membres,
acorda:
Primer.- Aprovar inicialment l’Ordenança d’administració electrònica de l’Ajuntament de
Torelló.
Segon.- Exposar al públic durant 30 dies a través d’edictes que s’inseriran al BOP, al
DOGC, a un dels mitjans de comunicació escrita diària i al tauler d’edictes de l’ajuntament
per tal que qualsevol persona presenti les al·legacions i reclamacions que consideri
pertinents. En cas que no es presentin al.legacions contra l’acord d’aprovació inicial,
l’ordenança quedarà definitivament aprovada i es farà constar l’aprovació per decret de
l’Alcaldia.
Tercer.- Un cop aprovada definitivament l’Ordenança es procedirà a la seva publicació
íntegra al BOP i alhora anunciar al DOGC la referència del BOP en el qual s’hagi publicat
íntegrament el text i no entraran en vigor fins que s’hagin procedit a la seva publicació
íntegra i hagi transcorregut el termini de 15 dies des de la notificació de l’aprovació
definitiva del Reglament a l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya.

INTERVENCIONS:
SRA. ROSER MAS:
Nosaltres, des d’Iniciativa, ens alegrem que finalment hi hagi aquesta administració
electrònica al nostre Ajuntament; ja és hora que l’administració, que hauria de practicar
amb l’exemple, es modernitzi d’una vegada i faciliti els tràmits als ciutadans. Ens
agradaria que progressivament es puguin anar incrementant els tràmits que es poden fer
per aquesta via. Ara bé, no podem oblidar els ciutadans que no són usuaris de les eines
informàtiques, perquè a vegades ens llencem cap a una banda i no fem esment a les
dificultats que puguin tenir altres persones. De totes maneres, ena quest sentit, votarem a
favor d’aquesta proposta.
SR. JOAN MANEL CASTILLO:
Votem en contra pel joc antidemocràtic d’aquest consistori envers Plataforma per
Catalunya.
SR. MARC FONTSERÈ:
Nosaltres donarem suport a aquesta ordenança, que “Déu ni do”! llegir-la tota ha requerit
un esforç considerable, però no és un motiu per estar-hi en desacord.
El que fa l’ordenança és fixar les bases legals que han de regir l’administració electrònica
i les relacions entre l’Ajuntament i els ciutadans de Torelló, que està molt bé, però per a
nosaltres el que seria important serà activar el més ràpidament possible el màxim nombre
de tràmits i procediments i tots aquells que diu l’ordenança que l’Ajuntament els posarà
en marxa el més aviat possible, tal i com els sistemes i les tecnologies necessaris, que es
vagi el més ràpidament possible.
Hi votarem a favor.

VOTACIÓ:
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Es procedeix a la votació de la proposta, que s’aprova per majoria absoluta del nombre
legal de membres de la Corporació, atenent al resultat que es detalla a continuació:
•
•
•

Vots favorables: 14, dels regidors i regidores dels grups municipals de CiU, del
PSC-PM, de JpT-ERC-AM i d’ICV-EUiA-E
Vots desfavorables: 3, dels regidors del grup municipal de PxC
Abstencions: 0

3.1.1.2.2. Creació fitxers de dades de caràcter personal de l'Ajuntament de Torelló
ACORD:
RELACIÓ DE FETS:
La Llei 15/99, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (en
endavant LOPD) té com a objecte principal garantir i protegir els drets fonamentals de les
persones físiques, i especialment el seu honor i intimitat, personal i familiar.
En aquest sentit i amb l’objectiu de posar a l’abast dels ciutadans la informació
necessària per a l’exercici efectiu d’aquests drets, l’art. 20 de la LOPD preveu que la
creació, modificació i supressió dels fitxers de les administracions públiques que
continguin dades de caràcter personal, sols es podrà dur a terme per virtut de l’aprovació
de disposició general publicada en el diari oficial corresponent.
A l’apartat 2 del mateix art. 20 de la LOPD es detalla la informació mínima que haurà de
contenir la disposició de creació o modificació dels fitxers automatitzats, en ordre a
facilitar als ciutadans l’exercici dels drets d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició de
les seves dades personals que la mateixa llei preveu.
Per últim, un cop publicada la disposició general de creació, modificació o supressió del
fitxer automatitzat, l’art. 39 de la mateixa LOPD estableix l’obligatorietat de la seva
inscripció en els registres de protecció de dades.
Per decret de l’Alcaldia de data 12 de desembre de 2.005 es va aprovar la creació del
fitxer automatitzat XISSAP (Xarxa d’informació dels Serveis Socials d’Atenció Primària),
es va publicar al BOP de Barcelona núm. 76 de data 16 de desembre de 2.005 i es va
inscriure el fitxer a l’Agència Catalana de protecció de dades.
Per acord del plenari municipal en sessió celebrada en data de 30 de gener de 2.006 es
va aprovar la creació dels fitxers automatitzats que es relacionen a continuació
NOM -------------------------------------- DESCRIPCIÓ
Benestar Social ---------------------- Gestió de Serveis Socials d’atenció primària Xissasp
Salut Pública --------------------------- Cens d’animals de companyia
Xarxa Xaloc ----------------------------- Promoció i gestió de l’ocupació i Mercat laboral
Activitats --------------------------------- Llicències i permisos per obertura d’activitats GEA
Esports----------------------------------- Gestió diverses activitats d’esports
Recursos Humans -------------------- Informació i dades del personal
Secretaria-Cementiri ----------------- Gestió i control de nínxol del cementiri municipal
Secretaria-Estadística ---------------- Padró d’Habitants
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Secretaria-Registe ------------------- Registre d’entrada i sortida de documents
Informació i Participació
ciutadana -------------------------------- Registre d’entitats – Atenció al ciutadà
Protocol-Alcaldia ---------------------- Fitxer d’actes i matrimonials i dades protocol
Règim Intern --------------------------- Sinistres de reclamacions, Pòlisses d’accidents
Pla local de Joventut ----------------- Control i valoració d’activitats de joventut
Educació -------------------------------- Fitxer Consell Escolar
Seguretat Pública -------------------- Fitxers varis de la policia local
Cultura ---------------------------------- Difusió d’activitats culturals
Intervenció ------------------------------ Programari de comptabilitat SICALWIN i Gestió de
tributs WTP
Urbanisme ------------------------------ Gestió llicència d’obres i Registre de documents
Obres i Serveis ------------------------ Gestió d’incidències a la via pública
Aquests fitxers es van publicar al BOP de Barcelona núm. 78 de data 7 de juny de 2.007 i
no es van inscriure a l’Agència Catalana de protecció de dades.
És per tot això que, a proposta de l’alcaldia, i vist el dictamen de la C. I. d'administració,
economia i hisenda, recursos humans, règim intern i seguretat, el ple de l’ajuntament, per
majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació dels seus membres,
acorda:
PRIMER.- REVOCAR els fitxers aprovats pel plenari municipal en sessió celebrada en
data de 30 de gener de 2.006.
SEGON.- APROVAR la creació dels fitxers que estan relacionats a l’Annex 1 al 14.
TERCER.- PUBLICAR l'anunci de creació dels citats fitxers al Butlletí Oficial de la
Província.
QUART.- SOL·LICITAR de l'Agència de Protecció de Dades, una vegada efectuada la
publicació a la que es fa referència a l'apartat anterior, que procedeixi a la inscripció dels
fitxers al Registre de Protecció de Dades.
CINQUÈ.- MANTENIR el fitxer aprovat per decret de l’Alcaldia de data 12 de desembre
de 2.005 referent a la creació del fitxer automatitzat XISSAP (Xarxa d’informació dels
Serveis Socials d’Atenció Primària i que ja es troba inscrit a l’Agència Catalana de
Protecció de dades).

VOTACIÓ:
Es procedeix a la votació de la proposta, que s’aprova per majoria absoluta del nombre
legal de membres de la Corporació, atenent al resultat que es detalla a continuació:
•
•
•

Vots favorables: 14, dels regidors i regidores dels grups municipals de CiU, del
PSC-PM, de JpT-ERC-AM i d’ICV-EUiA-E
Vots desfavorables: 3, dels regidors del grup municipal de PxC
Abstencions: 0

3.1.1.3. HISENDA
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3.1.1.3.1. Proposta de modificació de pressupost de l'Ajuntament de Torelló, per
transferències de crèdits, expedient núm. 24/2011.
ACORD:

ANTECEDENTS
1. Pel Decret de l’Alcaldia de data 15 de novembre de 2011 s’inicia l’expedient per a
l’aprovació de la modificació de crèdits mitjançant transferències de crèdit.
2. Per poder atendre les despeses que es detallen a continuació, per a les quals la
consignació en el pressupost ordinari actual és insuficient, s’ha de tramitar l’expedient de
modificació de crèdit per mitjà de transferències de crèdit amb subjecció a les disposicions
vigents.
3. S'han examinat els crèdits del pressupost esmentat que es poden reduir sense
pertorbació del servei, i s’ha proposat la modificació de crèdit mitjançant:
Consignació de despeses amb crèdits en baixa
Partida inicial

Nom

Consignació
inicial

Proposta
baixa

de Consignació
definitiva

101-3384890000

Transferències
corrents cultura

64.082,40 €

753,00 €

63.329,40 €

108-3224890000

Transferències
corrents
ensenyament
secundari

7.050,68 €

600,00 €

6.450,68 €

206-9121000000

Retribucions
148.844,50 €
bàsiques i altres
remuneracions
òrgans de govern

3.458,31 €

145.386,19 €

206-9251310000

Retribucions
3.196,67 €
personal
laboral
temporal. Infància i
joventut

120,00 €

3.076,67 €

208-9202120000

Manteniment
d’edificis
municipals

8.500,00 €

185,00 €

8.315,00 €

306-4316320000

Millores
instal·lacions
mercat municipal

6.000,00 €

74,77 €

5.925,23 €

306-4542100000

Manteniment
camins rurals

3.600,00 €

3.208,94 €

391,06 €

502-0113100003

Catalunya Caixa, 17.860,15 €
interessos
crèdit
inversions 2010

3.900,00 €

13.960,00 €
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502-0113100090

Interessos pòlisses 20.000,00 €
de crèdit

17.500,00 €

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

2.500,00 €

29.800,02 €

Consignació de despeses amb crèdits en alta
Partida inicial

Nom

Consignació
inicial

101-3382020000

Lloguer naus pels 16.556,00 €
carrossaires

753,00 €

17.309,00 €

102-3422210100

Cànon
aigua 17.000,00 €
potable
instal·lacions
esportives

17.500,00 €

34.500,00 €

108-3242220000

Comunicacions
1.500,00 €
telefòniques escola
d’arts plàstiques

600,00 €

2.100,00 €

206-9122330000

Indemnitzacions
22.669,02 €
per assistència a
òrgans de govern

3.458,31 €

26.127,33 €

206-4912312000

Locomoció
del 100,00 €
personal
societat
de la informació

120,00 €

220,00 €

208-3212240001

Assegurança
d’edificis. Educació

145,00 €

5.175,00 €

208-3322240001

Assegurança
1.775,66 €
d’edificis. Biblioteca
i arxiu

40,00 €

1.815,66 €

301-1512270600

Topogràfics i altres

3.208,94 €

4.708,94 €

306-1556110001

Reposició del ferm 48.000,00 €
de carrers i places

74,77 €

48.074,77 €

502-0119130010

Unnim, amortització 50.884,63 €
crèdit
inversions
2010

3.900,00 €

54.784,63 €

5.030,00 €

1.500,00 €

Proposta d’alta Consignació
definitiva

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

29.800,02 €

FONAMENTS DE DRET
1. Les transferències proposades afecten diferents grups de funció i no afecten els crèdits
ampliables ni els crèdits extraordinaris atorgats en l’exercici.
2. Les partides que es proposa minorar no han estat incrementades mitjançant suplements
o altres transferències. No procedeixen de crèdits incorporats com a conseqüència de
romanents no compromesos procedents de pressupostos tancats, però algunes han estat
objecte de minoració com a resultat de transferències anteriors.
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3. No hi ha cap compromís de despesa que impedeixi la modificació de les partides que es
proposa minorar.
4. Es compleixen l’article 180 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals i l’article 41 del Reial decret 500/1990.
És per tot això que, a proposta de l’alcaldia, i vist el dictamen de la C. I. d'administració,
economia i hisenda, recursos humans, règim intern i seguretat, el ple de l’ajuntament, per
majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació dels seus membres,
acorda:

1. Aprovar l’expedient de modificació de crèdit 24/2011 per mitjà de transferències de
crèdit i exposar-lo al públic durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils, mitjançant
un edicte al tauler d'anuncis i al Butlletí Oficial de la Província.
2. En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm i es transferiran els crèdits de
les partides que s'han indicat.

INTERVENCIONS:
SRA. ROSER MAS:
Nosaltres ens volíem abstenir, els d’Iniciativa, tot i que entenem que hi ha despeses que
si s’han fet, s’han de pagar, amb referència concretament al cànon de l’aigua, que hi ha
altres despeses associades i que venen, en part, del 2010. Entenem que si la despesa
s’ha fet s’ha de pagar, però no ens sembla gaire bé que no es filés prim amb els
pressupostos anuals i que s’haguessin de deixar de fer coses, com l’arranjament de
camins rurals, que s’ha deixat pràcticament a zero, quan creiem que és important fer-hi
alguna cosa i aquest any no s’ha fet res.

VOTACIÓ:
Es procedeix a la votació de la proposta, que s’aprova per majoria absoluta del nombre
legal de membres de la Corporació, atenent al resultat que es detalla a continuació:
•
•
•

Vots favorables: 13, dels regidors i regidores dels grups municipals de CiU, del
PSC-PM i de JpT-ERC-AM
Vots desfavorables: 3, dels regidors del grup municipal de PxC
Abstencions: 1, de la regidora del grup municipal d’ICV-EUiA-E

3.1.1.3.2. Aprovar modificació de pressupost num. 2/2011 del teatre
ACORD:
RELACIÓ DE FETS:
1. Per acord de la Junta de Govern del Patronat Municipal del teatre Cirvianum de data
15 de novembre de 2011 s’aprova per unanimitat la modificació de crèdits per
transferències de crèdit núm. 2/2011.
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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
101-335226.02.00
101-335226.09.00

Nom

Consignació
inicial
i 9.000,00€

Proposta de Consignació
baixa
definitiva
3.500,00€
5.500,00€

Publicitat
propaganda
Actes
musicals, 82.540,72€
teatrals i cinema

500,00€

Total baixes de crèdit: ...................................................

82.040,72€

4.000,00 €

Consignació de despeses amb crèdits en alta
Partida
inicial
101-920221.00.00
101-920222.00.00

Nom

Consignació
inicial
Subministrament 22.000,00€
elèctric teatre
Comunicacions
1.400,00€
telefòniques

Proposta
d’alta
3.500,00€

Consignació
definitiva
25.500,00€

500,00€

1.900,00€

Totals altes de crèdit: ...................................................

4.000,00 €

FONAMENTS DE DRET:
1. Les transferències proposades són entre diferents grups de funció i no afecten els
crèdits ampliables, ni els crèdits extraordinaris atorgats en l’exercici.
2. Les partides que es proposa minorar no han estat incrementades mitjançant
suplements o altres transferències. Tampoc procedeixen de crèdits incorporats com a
conseqüència de romanents no compromesos procedents de pressupostos tancats, ni
han estat objecte de cap minoració, com a conseqüència de transferències anteriors.
3. No hi ha cap compromís de despesa que impedeixi la modificació de la partida que es
proposa minorar.
4. Es compleix 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. Es compleix l’article 12.1 de les Bases d’execució del pressupost de l’exercici 2011,
aprovades en el Ple de l’Ajuntament del 27 de desembre de 2010.
És per tot això que, a proposta de l’alcaldia, i vist el dictamen de la C. I. d'administració,
economia i hisenda, recursos humans, règim intern i seguretat, el ple de l’ajuntament, per
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majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació dels seus membres,
acorda:
Primer.- APROVAR l’expedient de modificació de crèdit número 2/2011 mitjançant
transferències de crèdit, del pressupost vigent per un import de 4.000,00 €, segons es
determina a l’apartat d’antecedent, i que es tramiti d’acord amb les bases d’execució del
pressupost.
Segon.- 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.
Tercer.- En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm i es realitzaran les
transferències de crèdit que s’ha indicat.
INTERVENCIONS:
SRA. ROSER MAS:
Nosaltres, Iniciativa, hi estaríem d’acord, tot i que creiem que concretament en la partida
del subministrament elèctric del teatre, caldria fer un estudi detallat dels consums
elèctrics d’aquest teatre, perquè pensem que són molt excessius; possiblement també es
podria fer un estudi d’altres subministraments i intentar racionalitzar-los, perquè
possiblement es poden reduir, per una banda, moltes despeses i, per altra banda, seríem
molt més sostenibles.

VOTACIÓ:
Es procedeix a la votació de la proposta, que s’aprova per majoria absoluta del nombre
legal de membres de la Corporació, atenent al resultat que es detalla a continuació:
•
•
•

Vots favorables: 14, dels regidors i regidores dels grups municipals de CiU, del
PSC-PM, de JpT-ERC-AM i d’ICV-EUiA-E
Vots desfavorables: 3, dels regidors del grup municipal de PxC
Abstencions: 0

3.1.1.3.3. Proposta de modificació de pressupost de l'Ajuntament de Torelló per
generació d'ingressos no tributaris, exp. 25/2011
ACORD:
ANTECEDENTS
1. Pel Decret de l’Alcaldia de data 15 de novembre de 2011 s’inicia l’expedient per a
l’aprovació de la modificació de crèdit mitjançant la generació de crèdits per ingressos no
tributaris.
2. Per atendre les despeses necessàries que es detallen a continuació, que no poden ser
ajornades fins a l’exercici següent, cal tramitar l’expedient de generació de crèdit a
finançar per mitjà d’aportacions o compromisos ferms d’aportació.
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3.
La modalitat de la modificació de crèdit és conseqüència del finançament per
aportacions o compromisos ferms d’aportació.
Nous ingressos no tributaris afectats a una finalitat, que requereixen el reconeixement del
dret o existència formal del compromís ferm d’aportació:
Número

Partida

Nom

Previsió

1

39800

Indemnitzacions
d’assegurances de no vida

9.118,79 €

2

45050

Transferències corrents de 4.150,00 €
la Generalitat de Catalunya.
Ocupació
i
desenvolupament local

3

46100

Transferències
corrents. 6.013,67 €
Diputació de Barcelona

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

19.282,46 €

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

Partida

Nom

Consignació
inicial

Proposta
d’increment

Consignació
definitiva

1

102-3422130000

Manteniment
maquinària
instal·lacions
esportives

7.500,00 €

2.080,00 €

9.580,00 €

3

105-3132260800

Activitats
pública

2.700,00 €

3.100,00 €

2

204-2412219900

Altres
0,00 €
subministraments.

150,00 €

150,00 €

2

204-2412260600

Despeses
diverses,
Reunions,
conferències
cursos

0,00 €

4.000,00 €

4.000,00 €

5.000,00 €

3.200,00 €

8.200,00 €

salut 400,00 €

i

1

208-9202160000

Manteniment
d’equips
informàtics

3

208-9202270603

Manteniment soft 53.198,90 €
adm. gral.

3.313,67 €

56.512,57 €

1

208-9206260000

Equips
per
processos

3.838,79 €

15.838,79 €

a 12.000,00 €
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d’informació

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

19.282,46 €

3. La secretaria i la intervenció han emès els seus informes.
FONAMENTS DE DRET
1. D'acord amb l'article 181 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i l’article 43 del RD
500/90, poden generar crèdit en els estats de despeses dels pressupostos, i en la forma
que reglamentàriament s'estableixi, els ingressos de naturalesa no tributària derivats de
les operacions següents:
a) Aportacions o compromisos ferms d'aportació de persones físiques o jurídiques per
finançar, juntament amb l'entitat local o amb alguns dels seus organismes autònoms,
despeses que per la seva naturalesa estiguin compreses en els seus objectius
b) Alienacions de béns de l'entitat local o dels seus organismes autònoms
c) Prestació de serveis
d) Reemborsaments de préstecs
e) Reintegraments de pagaments indeguts a càrrec del pressupost actual, pel que fa a la
reposició del crèdit en la quantia corresponent.
2. L’article 22 de la LGEP estableix que les entitats locals que no hagin assolit l’objectiu
d’estabilitat pressupostària previst a l’article 19 de la Llei, estaran obligades a elaborar, en
el termini dels tres mesos següents a l’aprovació o la liquidació del pressupost en situació
de desequilibri, un pla economicofinancer corrector a mitjà termini.
L’article 19 de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, general d’estabilitat pressupostària
(LGEP) determina que les entitats locals, en l’àmbit de les seves competències, ajustaran
els seus pressupostos al compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària en els
termes previstos a l’article 3.2 d’aquesta Llei.
És per tot això que, a proposta de l’alcaldia, i vist el dictamen de la C. I. d'administració,
economia i hisenda, recursos humans, règim intern i seguretat, el ple de l’ajuntament, per
majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació dels seus membres,
acorda:

1. Aprovar l’expedient de modificació de crèdit número 25/2011 mitjançant la generació
de crèdit finançat amb majors i/o nous ingressos no tributaris, del pressupost vigent per
un import de 19.282,46 €, segons es determina a l’apartat d’antecedents, i disposar que
es tramiti d'acord amb les bases d'execució del pressupost.
2. Exposar-lo al públic durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils, mitjançant un
edicte al tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de la Província.
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3. En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm i es transferiran els crèdits
de les partides que s’han indicat.
INTERVENCIONS:
SR. MARC FONTSERÈ:
Un aclariment: en la partida de despeses diverses, reunions, conferències i cursos, que
no està dotada i s’ha dotat amb 4.000 euros, a què es deu?

SRA. CARME URGELL:
És del projecte impuls: la subvenció que va arribar el mes de setembre.

VOTACIÓ:
Es procedeix a la votació de la proposta, que s’aprova per majoria absoluta del nombre
legal de membres de la Corporació, atenent al resultat que es detalla a continuació:
•
•
•

Vots favorables: 14, dels regidors i regidores dels grups municipals de CiU, del
PSC-PM, de JpT-ERC-AM i d’ICV-EUiA-E
Vots desfavorables: 3, dels regidors del grup municipal de PxC
Abstencions: 0

3.1.1.3.4. Declarar l'obra d'arranjament dels banys de la Residència Fundació
d'Ancians Sant Feliu de Torelló (Cals Avis), com a obra d'especial interès o utilitat
municipal.
ACORD:
Per resolució de l’Alcaldia de data 13 de maig de 2011, es va concedir, a la Fundació
d’Ancians Sant Feliu de Torelló, la llicència urbanística segons expedient 277/2011, per
l’arranjament dels banys de la Residència situada a la Pujada de Rocaprevera de Torelló
En l’article 6.1 de l’Ordenança fiscal núm. 8 d’aquest Ajuntament, reguladora de l’impost
sobre construccions, instal·lacions i obres, es diu textualment:
“Es concedirà una bonificació de fins el 95 per cent de la quota de l’impost a favor de les
construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades d’especial interès o utilitat
municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, històriques artístiques o de foment
de l’ocupació que ho justifiquin. Aquesta declaració correspondrà al Ple de la Corporació i
s’acordarà, prèvia sol·licitud del subjecte passiu, per vot favorable de la majoria simple dels
seus membres.”
Es considera que aquesta obra és d’especial interès per concórrer en
circumstancies socials.

ella,

És per tot això que, a proposta de l’alcaldia, i vist el dictamen de la C. I. d'administració,
economia i hisenda, recursos humans, règim intern i seguretat, el ple de l’ajuntament, per
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majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació dels seus membres,
acorda:
Primer.- DECLARAR les obres d’arranjament dels banys de la Residència de la
Fundació d’Ancians de Sant Feliu de Torelló, incloses a la llicència urbanística segons
expedient 277/211, com a obra d’especial interès o utilitat municipal.
Segon.- CONCEDIR a l’empara del que disposa l’article 6.1 de l’Ordenança fiscal núm. 8
reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, una bonificació del 95
per cent de la quota de l’impost municipal esmentat a la Fundació d’Ancians de Sant Feliu
de Torelló, per les obres incloses en la llicència municipal núm. 277/2010.
Tercer.- NOTIFICAR el present acord a la Fundació d’Ancians de Sant Feliu de Torelló, a
l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, i als departaments
d’urbanisme i intervenció d’aquest Ajuntament.

VOTACIÓ:
Es procedeix a la votació de la proposta, que s’aprova per majoria absoluta del nombre
legal de membres de la Corporació, atenent al resultat que es detalla a continuació:
•
•
•

Vots favorables: 14, dels regidors i regidores dels grups municipals de CiU, del
PSC-PM, de JpT-ERC-AM i d’ICV-EUiA-E
Vots desfavorables: 3, dels regidors del grup municipal de PxC
Abstencions: 0

3.1.1.3.5. Modificació de tarifes de les instal·lacions del servei municipal d'aigua,
per a l'any 2012.
ACORD:
En data de 21 d’octubre de 2011, la Companyia Sorea, S.A., arrendador del servei
municipal d’aigua potable del municipi de Torelló, va presentar una proposta per
incrementar en un 3% les tarifes de les instal·lacions del servei municipal d’aigua per a
l’any 2012.
Donat que el preu d’aquestes instal·lacions no s’ha incrementat des de fa tres anys i tenint
en compte que l’aplicació de l’increment proposat està per sota de la variació que ha sofert
l’IPC català en el període de gener de 2009 a setembre de 2011, que se situa en el 6,6 per
cent.
És per tot això que, a proposta de l’alcaldia, i vist el dictamen de la C. I. d'administració,
economia i hisenda, recursos humans, règim intern i seguretat, el ple de l’ajuntament, per
majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació dels seus membres,
acorda:

Primer.- APROVAR l’increment de les tarifes per a instal·lacions del servei municipal
d’aigua en un 3 per cent respecte a les actuals, establint-se els preus que es detallen a
continuació:
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•
•
•

Comptador sobre bateria............................................. 179,64 € + I.V.A.
Instal·lació escomesa 13 mm .......................................444,63 € + I.V.A.
Instal·lació escomesa 13 mm per obres ......................506,29 € + I.V.A.

Segon.- NOTIFICAR el present acord als interessats i al departament d’obres i serveis
d’aquest Ajuntament.

VOTACIÓ:
Es procedeix a la votació de la proposta, que s’aprova per majoria absoluta del nombre
legal de membres de la Corporació, atenent al resultat que es detalla a continuació:
•
•
•

Vots favorables: 14, dels regidors i regidores dels grups municipals de CiU, del
PSC-PM, de JpT-ERC-AM i d’ICV-EUiA-E
Vots desfavorables: 3, dels regidors del grup municipal de PxC
Abstencions: 0

3.1.1.3.6. Ratificar la resolució de l'alcaldia del dia 4 de novembre de 2011, per la
qual s'aprova el calendari fiscal per a l'any 2012
ACORD:
Atesa la resolució de l’alcaldia de data 4 de novembre de 2011, per la qual es va aprovar
el calendari fiscal per al 2012 i atenent a què la competència per a la seva aprovació
recau en el ple municipal,
És per tot això que, a proposta de l’alcaldia, i vist el dictamen de la C. I. d'administració,
economia i hisenda, recursos humans, règim intern i seguretat, el ple de l’ajuntament, per
majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació dels seus membres,
acorda:

RATIFICAR la resolució de l’alcaldia del 4 de novembre de 2011 que es transcriu a
continuació:
“L’article 15 de l’Ordenança General de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de
dret públic municipals, vigent en aquest Ajuntament, diu textualment: “Quan es tracti
d’ingressos la gestió dels quals ha estat delegada en la Diputació de Barcelona
correspondrà a l’ORGT la publicació del calendari fiscal en el BOP i també en la seva seu
electrònica.”
Examinada la proposta de calendari fiscal per a l’any 2012, presentada per a l’Organisme
de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
Per tant, RESOLC:
Primer.- Aprovar el calendari fiscal per a l’any 2012 amb els conceptes i les dates que
tot seguit es relacionen:
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Codi Concepte
IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS -NO
1
DOMICILIATS
IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS - 1A
1
FRACCIÓ -DOMICILIATS
IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS - 2A
1
FRACCIÓ -DOMICILIATS
2
IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES RÚSTICS
IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES RÚSTICS 2
CONSTRUÏTS
IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ
3
MECÀNICA
10
IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
11
TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS DOMÈSTICS
12
TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS COMERCIALS
16
TAXA SERVEI DE CEMENTIRI MUNICIPAL
41
TAXA PER ENTRADA DE VEHICLES -GUALS
44
TAXA MERCAT SETMANAL - 1R TRIMESTRE
44
TAXA MERCAT SETMANAL - 2N TRIMESTRE
44
TAXA MERCAT SETMANAL - 3R TRIMESTRE
44
TAXA MERCAT SETMANAL - 4T TRIMESTRE
TAXA SERVEI INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 47
1R TRIMESTRE
TAXA SERVEI INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 47
2N TRIMESTRE
TAXA SERVEI INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 47
3R TRIMESTRE
TAXA SERVEI INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 47
4T TRIMESTRE
TAXA GESTIÓ RESIDUS MERCAT SETMANAL73
1R. TRIMESTRE
TAXA GESTIÓ RESIDUS MERCAT SETMANAL73
2N. TRIMESTRE
TAXA GESTIÓ RESIDUS MERCAT SETMANAL73
3R. TRIMESTRE
TAXA GESTIÓ RESIDUS MERCAT SETMANAL73
4T. TRIMESTRE

Data
Fi
Data Inici Voluntària/
Voluntària Domiciliats
04/04/2012 05/06/2012
01/06/2012
02/11/2012
05/09/2012 05/11/2012
05/09/2012 05/11/2012
03/02/2012
05/09/2012
04/04/2012
04/04/2012
04/04/2012
04/04/2012
05/01/2012
04/04/2012
03/07/2012
04/10/2012

04/04/2012
05/11/2012
05/06/2012
05/06/2012
05/06/2012
05/06/2012
05/03/2012
05/06/2012
04/09/2012
04/12/2012

05/01/2012 05/03/2012
04/04/2012 05/06/2012
03/07/2012 04/09/2012
04/10/2012 04/12/2012
05/01/2012 05/03/2012
04/04/2012 05/06/2012
03/07/2012 04/09/2012
04/10/2012 04/12/2012

Segon.- RATIFICAR la present resolució en el proper Ple de l’Ajuntament.
Tercer.- NOTIFICAR el present acord a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de
Barcelona”
INTERVENCIONS:
SR. JORDI CASALS:
Nosaltres només demanaríem que es faci difusió, que suposo que l’oficina de recaptació
ja se’n encarregarà, però caldria assegurar que la gent tingui coneixement de la capacitat
que tenen per fer els pagaments fraccionats i quines condicions s’han de seguir per poder
fer aquest pagament fraccionat; va costar que es pogués fer a Torelló, però des de fa uns
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anys ja és possible i és interessant que la gent ho conegui i més en la situació actual, en
què poder fraccionar el pagament dels impostos, sempre facilitarà les coses.

VOTACIÓ:
Es procedeix a la votació de la proposta, que s’aprova per majoria absoluta del nombre
legal de membres de la Corporació, atenent al resultat que es detalla a continuació:
•
•
•

Vots favorables: 14, dels regidors i regidores dels grups municipals de CiU, del
PSC-PM, de JpT-ERC-AM i d’ICV-EUiA-E
Vots desfavorables: 3, dels regidors del grup municipal de PxC
Abstencions: 0

3.1.1.3.7. Proposta de modificació de pressupost per crèdit extraordinari i
suplement de crèdit, finançat amb el romanent líquid de tresoreria disponible
provinent de la liquidació del pressupost de l'exercici 2010, expedient núm. 26/2011
ACORD:
ANTECEDENTS
1. Pel Decret de l’Alcaldia de data 16 de novembre de 2011 s’inicia l’expedient per a
l’aprovació de la modificació de pressupost per crèdit extraordinari i suplement de crèdit.
2. Per atendre les despeses necessàries que es detallen a continuació, que no poden ser
ajornades fins a l’exercici següent, cal tramitar l’expedient de crèdit extraordinari i
suplement de crèdit que s’ha de finançar amb el romanent líquid de tresoreria disponible
provinent de la liquidació del pressupost de l’exercici 2010.
Crèdits extraordinaris i suplements de crèdit del pressupost de despeses:
Partida

Nom

Consignació
inicial

Proposta
d’increment

Consignació
definitiva

102-3426320000

Millora
instal·lacions 78.417,42 €
esportives

13.888,22 €

92.305,64 €

208-9202270603

Manteniment soft. Adm. 56.512,57 €
gral.

8.686,33 €

65.198,90 €

301-1646320000

Ampliació
Municipal

Tanatori 0,00 €

14.427,72 €

14.427,72 €

301-3336220000

Instal·lació
sistemes 0,00 €
seguretat edifici Museu
de la Torneria

29.370,02 €

29.370,02 €

306-4596090000

Infraestructures
equipaments

30.624,52 €

30.624,52 €

i 0,00 €

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

96.996,81 €
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Crèdits en baixa del pressupost d’ingressos:
Partida

Nom

Proposta de baixa

91300

Préstecs a llarg termini

-333,135,42 €

Total baixes d’ingressos: .....................................................

-333.135,42 €

Els imports anteriors es financen de la forma següent:

Partida

Nom

Proposta de baixa

87000

Romanent de tresoreria

430.132,23 €

Total igual als crèdits extraordinaris i baixes d’ingressos:

3.

430.132,23 €

La secretaria i la intervenció han emès els informes favorables.

FONAMENTS DE DRET
1. D'acord amb l'article 177 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 els articles del 35 al 38
del RD 500/90, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la Llei
39/88, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals en matèria pressupostària,
poden generar crèdit en els estats de despeses dels pressupostos, i en la forma que
reglamentàriament s'estableixi:
a) El romanent líquid de tresoreria.
b) Nous o majors ingressos recaptats sobre els totals previstos en el pressupost corrent.
c) Anul·lacions o baixes de crèdits de despeses d’altres partides del pressupost vigent no
compromesos, les dotacions de les quals s’estimin deduïbles sense pertorbar el respectiu
servei.
2. L’article 22 de la LGEP estableix que les entitats locals que no hagin assolit l’objectiu
d’estabilitat pressupostària previst a l’article 19 de la Llei, estaran obligades a elaborar, en
el termini dels tres mesos següents a l’aprovació o la liquidació del pressupost en situació
de desequilibri, un pla economicofinancer corrector a mitjà termini.
L’article 19 de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, general d’estabilitat pressupostària
(LGEP) determina que les entitats locals, en l’àmbit de les seves competències, ajustaran
els seus pressupostos al compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària en els
termes previstos a l’article 3.2 d’aquesta Llei.
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És per tot això que, a proposta de l’alcaldia, i vist el dictamen de la C. I. d'administració,
economia i hisenda, recursos humans, règim intern i seguretat, el ple de l’ajuntament, per
majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació dels seus membres,
acorda:

1. Aprovar l’expedient de modificació de crèdit número 26/2011 per crèdit extraordinari i
suplement de crèdit finançat amb el romanent líquid de tresoreria disponible provinent de
la liquidació del pressupost de l’exercici 2010, del pressupost vigent per un import de
430.132,23 €, segons es determina a l’apartat d’antecedents, i disposar que es tramiti
d'acord amb les bases d'execució del pressupost.
2. Exposar-lo al públic durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils, mitjançant un
edicte al tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de la Província.
3. En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm i es transferiran els crèdits
de les partides que s’han indicat.

INTERVENCIONS:
SRA. ROSER MAS:
Nosaltres, des d’Iniciativa per Catalunya Els Verds, Alternativa, Esquerra Unida, en
relació a aquesta modificació del pressupost, constatem que no es tracta de fer una
aposta només per reforçar determinats serveis i determinades polítiques, i que
simplement es tapen forats de despeses que han crescut o que no es tenien previstes.
D’altra banda, veiem que tots els recursos en aquests moments es destinen a pedres i a
manteniments; ens sembla bé, però finalment, després de dos o tres anys de demanar-ho
i en què hi haguessin desperfectes, que se solucionés la seguretat en el museu de la
torneria; de totes maneres, en aquest sentit, nosaltres probablement ens abstindrem.
SR. PERE GALOBARDES:
Una consulta: la part desafectada de préstec, és a dir, inversions que es finançaran amb
recursos propis, ja s’ha decidit quines?
SRA. CARME URGELL:
És el 50% de totes les inversions que anaven finançades amb crèdit.

VOTACIÓ:
Es procedeix a la votació de la proposta, que s’aprova per majoria absoluta del nombre
legal de membres de la Corporació, atenent al resultat que es detalla a continuació:
•
•
•

Vots favorables: 13, dels regidors i regidores dels grups municipals de CiU, del
PSC-PM i de JpT-ERC-AM
Vots desfavorables: 3, dels regidors del grup municipal de PxC
Abstencions: 1, de la regidora del grup municipal d’ICV-EUiA-E
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3.1.1.4. RECURSOS HUMANS
3.1.1.4.1. Sol.licitud de subvenció al SOC dels plans d'ocupació 2011
ACORD:
RELACIÓ DE FETS:
En el DOGC núm. 6004 de data 17 de novembre de 2011 es va publicar la Resolució
EMO/2667/2011, de 7 de novembre, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2011
per a la concessió de subvencions per a la contractació de persones aturades que hagin
exhaurit la prestació per desocupació o el subsidi d’atur, mitjançant plans d’ocupació a
entitats locals.
L’objecte d’aquesta Resolució té per objecte obrir la convocatòria per al 2011 per a la
concessió de subvencions per a la realització de plans d’ocupació per les entitats locals
de les comarques de Catalunya que al març de 2011 tenien una taxa d’atur registral i/o un
percentatge d’atur registrat de persones desocupades sense cap tipus de prestació o
subsidi per desocupació per sobre de la mitjana de Catalunya d’acord amb la Diagnosi
per a l’estratègia catalana per a l’ocupació 2012-2020.
Els plans d’ocupació estan cofinançats en un 50% pel Fons Social Europeu dins del
Programa operatiu pluriregional d’adaptabilitat i ocupació 2007ES05UPO001 del període
2007-2013, dins l’eix 2, tema prioritari 66, i línia d’acció 66.8.
L’esmentada ordre preveu que a Torelló es podran dur a terme 7 contractacions en
matèria ocupacional i de desenvolupament local al nostre municipi.

Total
subv.

Cofinançament
Ajuntament

Indemnització
final contracte

1

15.223,44

1.863,78

610,39

2.474,17

14.845,02

378,42

254,84

1.240,81

430,56

1.671,37

2

20.056,44

1.240,81

430,56

1.671,37

20.056,44

0,00

330,88

Aux.
de
transport
adaptat

1.240,81

406,37

1.647,18

1

9.883,08

1.240,81

406,37

1.647,18

9.883,08

0,00

165,44

0ficial
2a.paleta

1.556,88

588,5

2.145,38

1

12.872,28

1.242,52

469,67

1.712,19

10.273,14

2.599,14

207,58

Oficial
2a.jardiner/a

1.556,88

509,88

2.066,76

1

12.400,56

1.242,52

406,93

1.649,45

9.896,70

2.503,86

207,58

Tècnic/a
borsa
de
treball

1.794,48

587,69

2.382,17

1

14.293,02

1.794,48

587,69

2.382,17

14.293,02

0,00

239,26

79.247,40

5.481,42

1.405,58

Cost
proposat

Nombre
contractes

Total

Màx. Subvenció
sol·licitada

Quota patronal a
la
seg.
Soc.
Màxim subv.

2.537,24

màxim

Cost
salarial
màxim subv.

625,95

total

1.911,29

de

Quota patronal a
la
seguretat
social

Treballador/a
social
Auxiliar de la
llar

Lloc de treball

Cost salarial

Es creu procedent sol·licitar una subvenció dins de la convocatòria per al 2011 de Plans
d’Ocupació “Projecte Impuls Torelló 2011” pels llocs de treball que s’indiquen tot seguit:
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Per acord del ple municipal en sessió celebrada en data de sessió celebrada en data de
22 de juny de 2011 es va acordar delegar a la Junta de Govern la competència per
sol·licitar subvencions, tanmateix cal adoptar també el compromís de dotar les
corresponents partides pressupostàries
És per tot això que, a proposta de l’alcaldia, i vist el dictamen de la C. I. d'administració,
economia i hisenda, recursos humans, règim intern i seguretat, el ple de l’ajuntament, per
majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació dels seus membres,
acorda:

Quota patronal a
la
seg.
Soc.
Màxim subv.

Total
subv.

Cofinançament
Ajuntament

Indemnització
final contracte

1

15.223,44

1.863,78

610,39

2.474,17

14.845,02

378,42

254,84

1.240,81

430,56

1.671,37

2

20.056,44

1.240,81

430,56

1.671,37

20.056,44

0,00

330,88

Aux.
transport
adaptat

1.240,81

406,37

1.647,18

1

9.883,08

1.240,81

406,37

1.647,18

9.883,08

0,00

165,44

0ficial
2a.paleta

1.556,88

588,5

2.145,38

1

12.872,28

1.242,52

469,67

1.712,19

10.273,14

2.599,14

207,58

Oficial
2a.jardiner/a

1.556,88

509,88

2.066,76

1

12.400,56

1.242,52

406,93

1.649,45

9.896,70

2.503,86

207,58

Tècnic/a borsa
de treball

1.794,48

587,69

2.382,17

1

14.293,02

1.794,48

587,69

2.382,17

14.293,02

0,00

239,26

79.247,40

5.481,42

1.405,58

de

Nombre
contractes

Màx. Subvenció
sol·licitada

Cost
salarial
màxim subv.

2.537,24

màxim

Cost
proposat

625,95

total

Total

1.911,29

de

Quota patronal a
la
seguretat
social

Treballador/a
social
Auxiliar de la
llar

Lloc de treball

Cost salarial

PRIMER.- CONCÓRRER a la convocatòria oberta per la Resolució EMO/2667/2011, de 7
de novembre i sol·licitar una subvenció per una quantia de 79.247,40 euros, d’acord a les
actuacions que s’indiquen dins “Projecte Impuls Torelló 2011” i pels imports que
s’indiquen a continuació:

SEGON.- ADOPTAR EL COMPROMÍS de dotar les partides pressupostàries necessàries
pel present exercici 2011 i per al proper exercici 2012 per fer front a les despeses que
hagi de finançar l’Ajuntament de Torelló.
TERCER.- FACULTAR l’Alcalde -President tan àmpliament com en dret fóra necessari
per executar els presents acords.

INTERVENCIONS:
SRA. ROSER MAS:
És evident que nosaltres donarem suport a aquesta sol·licitud i és evident, també, que
ara és un moment delicat per a consolidar nous llocs de treball, però considerem que
l’equip de govern ha de treballar per tal que la majoria dels llocs de treball que apareixen
en aquesta relació, no depenguin de plans d’ocupació. Les demandes i necessitats del
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departament de benestar social van en augment, cada vegada més, i per atendre’ls
correctament cal disposar de personal i no podem dependre només de subvencions. De
la mateixa manera i tal com hem manifestat en reiterades ocasions des del nostre grup,
no pot ser que només tinguem auxiliar de transport adaptat si tenim un pla d’ocupació.
SR. JORDI CASALS:
Nosaltres hi donarem suport; ara bé, demanaríem a l’equip de govern, ja que això són
plans d’ocupació i que un pla d’ocupació no té la funció d’ocupar necessitats, en aquest
cas, de l’Ajuntament de Torelló, si que es fan aquestes tasques, però un pla d’ocupació
és una mesura d’inserció laboral. Ja en el pla de barris anterior es va fer molt bé el treball
de formació de la gent contractada per plans d’ocupació i aquí demanaríem que també es
faci aquest esforç, sobretot, a més de vetllar per la feina que han de fer, que és en la
formació d’aquestes persones, perquè després sabem que el mercat de treball està com
està, però com a mínim, que tinguin una formació durant aquests sis mesos més enllà de
la tasca que hagin pogut fer i en certa manera, que tinguin més eines de creixement
personal i de coneixement, perquè si es dóna el cas es puguin inserir en el mercat de
treball.

VOTACIÓ:
Es procedeix a la votació de la proposta, que s’aprova per majoria absoluta del nombre
legal de membres de la Corporació, atenent al resultat que es detalla a continuació:
•
•
•

Vots favorables: 14, dels regidors i regidores dels grups municipals de CiU, del
PSC-PM, de JpT-ERC-AM i d’ICV-EUiA-E
Vots desfavorables: 3, dels regidors del grup municipal de PxC
Abstencions: 0

3.1.1.5. GRUP MUNICIPAL DE Jpt-ERC-AM
3.1.1.5.1. Moció per a un finançament local català
ACORD:
Atès que una de les reivindicacions històriques de l’Associació Catalana de Municipis i
comarques (ACM) i del Municipalisme català és un finançament just per als ens locals.
Atès que l’ACM vol promoure la llei de finances dels governs locals catalans amb
l’objectiu de garantir la suficiència financera.
Atès que de forma majoritària la situació econòmica dels ens locals catalans és
preocupant i precària, fet encara més agreujat per l’actual conjuntura econòmica, que
comporta dificultats en la prestació de serveis, alguns bàsics, als nostres ciutadans.
Atès que l’article 219.3 EAC incorpora una garantia específica derivada del principi de
connexió entre competències i despesa, de manera que “tota nova atribució de
competències ha d’anar acompanyada de l’assignació de recursos suplementaris
necessaris per a finançar-les correctament, de manera que es tingui en compte el
finançament del cost total i efectiu dels serveis traspassats”.
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Atès que l’article 220.1 EAC encomana de forma clara que “El parlament ha d’aprovar la
seva pròpia llei de finances locals (...)”
Atesa la diferència existent entre la inversió de l’Estat a Catalunya i els ingressos que els
catalans destinen a finançar la despesa pública de l’Estat –que provoca que milions
d’euros no tornin a Catalunya, conegut com a dèficit fiscal-.
Atès que hi ha una majoria social amplia que defensa la necessitat d’un Pacte Fiscal just
per a Catalunya que pal·liï l’històric dèficit que suporten Catalunya i els catalans, petició
que abandera el Govern del país.
Atès que el President de la Generalitat va manifestar al president de l’ACM, el seu
compromís a desenvolupar una llei de finançament local genuïnament catalana que
garanteixi la suficiència financera, i que el fet que vagi lligada al pacte fiscal, suposarà un
major finançament per als municipis catalans, amb uns criteris de repartiment més
adequats a la nostra realitat.

És per tot això que, a proposta de l’alcaldia, i vist el dictamen de la C. I. d'administració,
economia i hisenda, recursos humans, règim intern i seguretat, el ple de l’ajuntament, per
majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació dels seus membres,
acorda:

Primer.- INSTAR la Generalitat de Catalunya que redacti una llei de finances locals que
suposi una millora en el finançament dels governs locals.
Segon.- DONAR recolzament a la Generalitat de Catalunya en la petició d’un pacte fiscal,
en la línia del concert econòmic, que suposi una millora en el finançament de Catalunya i
també dels governs locals.
Tercer.- TRANSMETRE el contingut de la present moció a la Generalitat de Catalunya,
als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i a l’ACM.
INTERVENCIONS:
SR. JORDI CASALS:
En primer lloc, recalcar que aquesta és una moció consensuada en el Consell nacional de
l’ACM, l’Associació Catalana de Municipis i comarques; en segon lloc: per què nosaltres
presentem aquesta moció i creiem que és interessant? Nosaltres som un grup
independentista, però mentre no ho siguem, no ens quedem amb els braços plegats i
creiem que Catalunya es mereix un pacte fiscal amb noms i cognoms, que ha de seguir la
línia de concert econòmic. Però també som un grup municipalista i a Torelló, on treballem
pel municipi, es pot veure clarament i creiem que està bé que la Generalitat pugui
negociar i acordar un nou finançament en la línia de concert econòmic, però ha de servir
també per a facilitar i solucionar problemes de finançament que tenen els municipis i que
cada dia, en aquesta època complicada per a tots plegats, és evident que el finançament
local d’aquest país és absolutament insuficient.
Per això nosaltres, fem aquí una aposta per un pacte fiscal en la línia del concert
econòmic, però que sobretot es lligui amb solucionar el finançament dels ens locals; és
una doble aposta que creiem que no es pot deslligar.
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SRA. ROSER MAS:
Tens raó, que és evident la gran assignatura pendent, el finançament de les
administracions locals! Una assignatura que probablement s’hauria d’haver resolt en
temps de bonança econòmica; ara caldria que ens preguntéssim, per què no es va fer en
aquell moment. És evident, també, que el dèficit fiscal de Catalunya respecte a l’Estat és
evident, palmari i manifest. També és evident que un pacte fiscal podria ajudar a millorar
la situació, però també és evident que a l’Estat hi ha un govern majoritari que no és gens
amic de Catalunya i que estem en un moment súper complicat, que no és precisament
temps de bonança econòmica, en el qual, repeteixo, no es va fer aquest pacte.
Per tant, nosaltres, des d’Iniciativa, donarem suport a la moció, però deixant clar que no
es pot enganyar la gent, perquè avui per avui, això és inviable i, en tot cas, cal anar
avançant per aconseguir-ho en un futur.
SR. JOSEP M. SOLDEVILA:
Nosaltres hi votarem en contra.
SR. MARC FONTSERÈ:
Nosaltres votarem favorablement a la moció presentada pel grup d’Esquerra, però ens
agradaria argumentar alguns punts que per nosaltres, manquen a la moció i, si el grup
d’Esquerra no hi veu inconvenient, afegir-los. La situació econòmica i financera dels
municipis de Catalunya és més que preocupant pel que fa al conjunt del país. A la manca
d’un model de finançament local, que el municipalisme reclama ja fa anys i anys, s’hi han
sumat noves decisions de les administracions de Catalunya i de l’Estat espanyol, que
comprometen encara més la capacitat dels municipis per fer front a les seves obligacions;
una situació, que s’agreuja si es té en compte que en nombroses ocasions, les
corporacions locals han de fer front, per responsabilitat i com a administració més
propera, a obligacions per les quals no té ni competència atribuïda legalment, ni recursos
assignats. A la situació precària de les finances municipals, s’hi ha sumat en els últims
mesos, la reclamació de l’Estat, de la devolució de les transferències de més que va
entregar a compte als municipis els anys 2008 i 2009, -no sé si a Torelló representen 120
un any i 80 l’altre, en total un 3.700 milions d’euros-. Aquests diners ja els hem invertit,
ens els hem gastat i en un moment en què és la pitjor situació financera del que és el
municipalisme democràtic. D’altra banda, els municipis estem rebent constants notícies
de retallades en els serveis públics per part de la Generalitat i també de reducció de les
aportacions que el govern de Catalunya farà en el manteniment de serveis com les
escoles bressol públiques, o les escoles municipals de música, que aquí ja hem parlat;
decisions que afecten de ple. Cal tenir en compte, també, que algunes d’aquestes
retallades s’han fet amb caràcter retroactiu a principi d’any, la qual cosa comporta una
afectació de la despesa corrent ordinària i un transvasament directe de l’endeutament de
la Generalitat cap als ajuntaments i, a tot plegat, cal sumar-hi un important deute que la
Generalitat manté avui en dia amb tots els municipis.
Per tots aquests motius, proposaríem al grup que ha presentat la moció, el grup
d’Esquerra, modificar el punt primer, afegint-hi que “mentre no hi hagi la nova llei catalana
de finances locals, la Generalitat actuarà de forma corresponsable amb els ajuntaments i
acordaran: a) fixar un calendari per al pagament del deute amb els ens locals, que els
alcaldes sàpiguen quan cobraran. b) Que els recursos que es destinen i transfereixen als
ajuntaments siguin incondicionats –el PUOSC que ha de venir, que ens deixin triar com
gastar-lo o invertir-lo-. I c) Garantir el manteniment de l’aportació econòmica del govern
de la Generalitat derivat d’acords i convenis, que afecti el desenvolupament de
competències municipals i, especialment en matèria social i educativa.
Aquesta seria la nostra proposta si es veu correcta, endavant i, si no, repeteixo, votarem
a favor.
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SR. JORDI CASALS:
Respondré abans de la intervenció del grup que falta, convergència i Unió: Jo puc estar
d’acord en el que esteu dient, però com ha passat amb altres mocions, com per exemple
la de la llengua o la del “som escola”, modificar una moció que no hem redactat nosaltres,
si no que l’agafem i que té un consens en un altre espai, nosaltres no en som partidaris,
perquè deixa de ser la moció consensuada al Consell nacional de l’ACM, en què hi ha
bona part del municipalisme català representat. Jo puc compartir amb bona part, i a més,
hi afegiria algun punt respecte al govern espanyol, transportat als municipis, per fer uns
números malament i segurament inflats pel govern anterior per fer quadrar els números.
Puc estar d’acord, però crec que la moció quedaria desvirtuada, perquè no seria la
consensuada pel municipalisme. Entenc, per això, que amb les intervencions que hem fet
tant per part del partit dels socialistes, com Esquerra-Junts per Torelló, aquesta línia
constarà en acta.

SR. MANEL ROMANS:
Actualment el finançament és el problema més gran que tenim la majoria dels
ajuntaments del nostre país; d’un temps ençà, les administracions superiors ens han anat
dotant de més competències, però com diu el text de la moció, sense que això hagi anat
acompanyat del finançament corresponent. Des dels ajuntaments, hem de fer sentir la
nostra veu per reclamar un finançament just i que els serveis que prestem als ciutadans
han de tenir la corresponent contrapartida de les administracions que ens els encomanen.
També reclamem que l’Estat espanyol sigui just amb els ciutadans de Catalunya i que els
diners que paguem els ciutadans del nostre país es quedin a casa nostra i que si hem de
ser solidaris ho siguem, però acotant la quantia i el temps, ja que no ens sembla correcte
que la solidaritat hagi de ser perpètua i que l’espoli fiscal a què estem sotmesos s’acabi i
els catalans puguem gestionar-nos els nostres recursos com també fan altres pobles de
l’Estat espanyol.
És per tot això, que des del grup de convergència i Unió donarem suport a la moció
presentada per Esquerra i una mica en la seva línia, també estaríem d’acord que és una
moció que ens ve de l’ACM i, per tant, creiem que no seria bo desvirtuar-la i ens sembla
que el text que va presentar Esquerra Republicana és el correcte.

VOTACIÓ:
Es procedeix a la votació de la proposta, que s’aprova per majoria absoluta del nombre
legal de membres de la Corporació, atenent al resultat que es detalla a continuació:
•
•
•

Vots favorables: 14, dels regidors i regidores dels grups municipals de CiU, del
PSC-PM, de JpT-ERC-AM i d’ICV-EUiA-E
Vots desfavorables: 3, dels regidors del grup municipal de PxC
Abstencions: 0

3.2. COMISSIÓ INFORMATIVA
ECONÒMICA I MEDI AMBIENT

DE

TERRITORI

I

URBANISME,

PROMOCIÓ

3.2.1. DICTÀMENS
3.2.1.1. URBANISME
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3.2.1.1.1. APROVACIÓ DEL 2N.TEXT REFÓS DE LA 25ena. MODIFICACIÓ PUNTUAL
ACORD:
RELACIÓ DE FETS:
1. En data 29 de novembre de 2010, el ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària va
aprovar inicialment la 25 ena. Modificació Puntual de la Revisió del Pla General, per
procedir a l’esmena de les alçades reguladores de les tipologies i de les plantes
soterrani per adequar-les al Decret d’Habitabilitat i al Codi Tècnic de l’edificació, tal
com consta a l’expedient.
2. L’acord d’aprovació inicial de la modificació es va sotmetre a informació pública pel
termini d’un mes de durada mitjançant els edictes publicats al Butlletí Oficial de la
Província, de data 20/12/2010, al diari El Periódico del dia 11/12/2010 i al tauler
municipal i web, pel període establert entre el 22/12/2011 i el 22/01/2011, ambdós
inclosos, sense que en l’esmentat termini s’hagin presentat al·legacions al respecte.
3. En data 28 de febrer de 2011, el Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària va acordar
l’aprovació provisional de la 25 ena. Modificació Puntual de la Revisió del Pla General,
per procedir a l’esmena de les alçades reguladores de les tipologies i de les plantes
soterrani per adequar-les al Decret d’Habitabilitat i al Codi Tècnic de l’edificació, tal
com consta a l’expedient.
4. En data 4 de març de 2011, registre de sortida núm. 1392, es va enviar la còpia de
l’expedient administratiu, junt amb el projecte per triplicat degudament diligenciat i en
suport informàtic, a la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central, per
tal que es procedís a l’aprovació definitiva de la modificació.
5. En data 15 de juny de 2011, la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya
Central, va aprovar definitivament la 25 a Modificació puntual, supeditant-ne la
publicació al DOGC i consegüent 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 la prescripció següent:
-1.1 Cal, pel que fa a la planta sota coberta, reduir l’alçada d’1,00m establerta del punt
d’arrencada de la coberta des de l’últim forjat, atès que es considera excessiva, de
manera que aquesta es fixi en 0’40m.
-1.2 Cal reduir l’alçada establerta de 10,00 m per a la planta baixa i un pis i altell, tenint en
compte que és pràcticament la mateixa que la que s’ha establert de 10,30 m per a la
planta baixa i dues plantes pis.
-1.3 Cal excloure del document la norma amb caràcter transitori que fa referència al
compliment del decret d’habitabilitat de les edificacions que actualment tenen la
construcció aturada i la llicència caducada, i que volen reprendre les obres, atès que, en
qualsevol cas, serà d’aplicació el règim transitori establert pel Decret 55/2009, de 7
d’abril, sobre les condicions d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat.
6. En data Juliol 2011, els serveis tècnics municipals redacten el Text refós de la 25 ena.
Modificació Puntual de la Revisió del Pla General, per procedir a l’esmena de les
alçades reguladores de les tipologies i de les plantes soterrani per adequar-les al
Decret d’Habitabilitat i al Codi Tècnic de l’edificació, que incorpora les prescripcions
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establertes en l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central
en la sessió de 15 de juny de 2011.
7. En data 25 de juliol de 2011, el Ple de l’Ajuntament va adoptar l’acord d’aprovar el
Text refós de la 25ena. Modificació Puntual de la Revisió del Pla General, redactat
pels serveis tècnics municipals, per procedir a l’esmena de les alçades reguladores de
les tipologies i de les plantes soterrani per adequar-les al Decret d’Habitabilitat i al
Codi Tècnic de l’edificació, que incorporava les prescripcions establertes en l’acord de
la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central en la sessió de 15 de juny
de 2011.
8. En data 18 d’agost de 2011, registre de sortida núm. 4634, es va enviar el certificat de
l’acord del Ple de l’Ajuntament de data 25 de juliol de 2011 i el Text refós de la 25ena.
Modificació Puntual de la Revisió del Pla General, redactat pels serveis tècnics
municipals, degudament diligenciat, que incorporava les prescripcions establertes en
l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central en la sessió de
15 de juny de 2011, als efectes de què és donés la conformitat i es procedís a la
publicació de l’acord al DOGC i consegüent executivitat.
9. En data 7 de novembre de 2011, registre d’entrada núm. 2011/5093, el Departament
de Territori i Sostenibilitat, tramet a l’ajuntament l’acord adoptat per la Comissió
Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central, en la sessió de 2 de novembre de
2011, pel qual acorda mantenir la suspensió de l’executivitat de l’acord d’aprovació
definitiva de 15 de juny de 2011 de la 25 a Modificació puntual del Pla general
d’ordenació per esmenar les alçades reguladores de les tipologies i de les plantes
soterrani per adequar-les al Decret d’habitabilitat i al Codi tècnic de l’edificació, de
Torelló, promoguda i tramesa per l’Ajuntament, fins que mitjançant un Text refós que
es presentarà per triplicat, verificat per l’òrgan que ha atorgat l’aprovació provisional
de l’expedient i diligenciat, es compleixin les prescripcions següents:
-1.1 Cal esmenar l’apartat 17 de l’article 66 de la normativa urbanística, com també
l’apartat 2.2 de la memòria, de manera que l’alçada pel punt d’arrencada de la
coberta des de l’últim forjat sigui de 0,40m en compte de 1,00m.
-1.2 Cal esmenar l’apartat 12.b) de l’article 66 de la normativa urbanística, de manera
que l’alçada reguladora màxima per als edificis residencials aïllats de PB+1PP+altell
sigui 7,30m en comptes de 10,00m, d’acord amb l’alçada establerta en la memòria
del document.
-1.3 Cal suprimir de l’apartat 2.3 de la memòria la norma amb caràcter transitori que
fa referència al compliment del decret d’habitabilitat de les edificacions que
actualment tenen la construcció aturada i la llicència caducada, i que volen reprendre
les obres, atès que, en qualsevol cas, serà d’aplicació el règim transitori establert pel
Decret 55/2009, de 7 d’abril, sobre les condicions d’habitabilitat dels habitatges i la
cèdula d’habitabilitat
10. En data Novembre 2011, els serveis tècnics municipals redacten el 2N. Text refós de
la 25 ena. Modificació Puntual de la Revisió del Pla General, per procedir a l’esmena
de les alçades reguladores de les tipologies i de les plantes soterrani per adequar-les
al Decret d’Habitabilitat i al Codi Tècnic de l’edificació, que incorpora les prescripcions
establertes en l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central
en la sessió de 2 de novembre de 2011.
FONAMENTS DE DRET:
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PRIMER.- L’article 96 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei d’urbanisme, preveu que les modificacions de qualsevol figura de
planejament se subjecta a les mateixes disposicions que en regeixen la formació.
L’aprovació inicial i l’aprovació provisional dels plans d’ordenació urbanística municipal
correspon al plenari municipal que l’ha d’adoptar amb el quòrum de la majoria absoluta
del nombre legal de membres de la Corporació. Un cop adoptat l’acord d’aprovació inicial
s’ha de posar a informació pública pel termini d’un mes a través d’edictes que s’inseriran
al butlletí oficial de la província i a un dels diaris de premsa periòdica de més divulgació
en l’àmbit municipal.
L’aprovació inicial dels instruments de planejament urbanístic obliga l’administració
competent a acordar la suspensió l’atorgament de llicències de parcel.lació de terrenys,
d’edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d’instal.lació o
ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes
establertes per legislació sectorial en els àmbits en què les noves determinacions
comportin una modificació del règim urbanístic. El termini de suspensió és com a màxim
per un termini de 2 anys i, en tot cas, finalitza amb l’aprovació definitiva del pla. Els
acords de suspensió s’han de publicar en el butlletí oficial de la província de Barcelona i
s’ha de referir a àmbits identificats gràficament.
SEGON.- L’òrgan competent per a l’aprovació definitiva d’una figura de planejament
urbanístic pot adoptar la resolució que s’escaigui entre les següents:
a) L’aprovació pura i simple del planejament, o bé amb prescripcions de caràcter
puntual que no exigeixin un nou tràmit d’informació pública.
b) La suspensió total o parcial del tràmit d’aprovació del planejament, per raó de
deficiències esmenables.
c) La denegació motivada de l’aprovació del planejament, per raó de vicis o defectes
no esmenables.
d) El retorn de l’expedient, si no és complert o hi manca algun tràmit.
Les esmenes a què es refereixen els apartats a) i b) han d’ésser introduïdes en el
planejament urbanístic per l’organisme que n’hagi aprovat el tràmit anterior, el qual ha de
presentar novament el document esmenat a l’aprovació definitiva de l’òrgan competent,
després d’haver convocat, si ho determina l'acord de suspensió, i d’acord amb el que
sigui establert per reglament, un nou tràmit d’informació pública. Si un cop fet
l’advertiment pertinent, el dit organisme no presenta el document esmenat en el termini
de tres mesos, es produeix la caducitat de l’expedient, llevat que les persones promotores
sol·licitin de subrogar-s’hi o que, per raons d’interès general, resulti convenient de
culminar l’expedient i, amb vista a això, s’hi subrogui l’òrgan competent per a l’aprovació
definitiva.
És per tot això que, a proposta de l’alcaldia, i vist el dictamen de la C. I. D’urbanisme i
territori, infraestructures i medi ambeint, el ple de l’ajuntament, per majoria absoluta del
nombre legal de membres de la corporació dels seus membres, acorda:
Primer.- APROVAR el 2N. Text refós de la 25ena. Modificació Puntual de la Revisió del
Pla General, redactat pels serveis tècnics municipals, per procedir a l’esmena de les
alçades reguladores de les tipologies i de les plantes soterrani per adequar-les al Decret
d’Habitabilitat i al Codi Tècnic de l’edificació, que incorpora les prescripcions establertes
en l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central en la sessió de
2 de novembre de 2011.
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Segon.- TRAMETRE en el termini de 10 dies, l’acord i el 2n.Text refós per triplicat
degudament diligenciat i en suport informàtic, a la Comissió Territorial d’Urbanisme de les
Comarques Centrals, per tal que es procedeixi a la publicació al DOGC i consegüent
executivitat.

VOTACIÓ:
Es procedeix a la votació de la proposta, que s’aprova per majoria absoluta del nombre
legal de membres de la Corporació, atenent al resultat que es detalla a continuació:
•
•
•

Vots favorables: 14, dels regidors i regidores dels grups municipals de CiU, del
PSC-PM, de JpT-ERC-AM i d’ICV-EUiA-E
Vots desfavorables: 3, dels regidors del grup municipal de PxC
Abstencions: 0

4. CONTROL DE L'ACCIÓ DE GOVERN
4.1. CONTROL DE L'ACCIÓ DE GOVERN
4.1.1. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L'ALCALDIA
4.1.1.1. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L'ALCALDIA DICTATS DELS DE
L'ÚLTIMA SESSIÓ PLENÀRIA
Es dóna compte dels decrets de l’Alcaldia dictats des de la darrera sessió plenària.
2007/29

15/11/2011 AJUT ECONÒMIC

Benestar
Social
Designa direcció facultativa i coordinació Secretaria
seguretat obres Projecte xarxa fibra òptica
Caducitat llicència d'obres 2005/1034 carrer Urbanisme
Vallespir, 13
Llicència 1a ocupació C. Mig, 57
Urbanisme
Canvi titularitat nínxol núm.103 3a. Oest- Secretaria
Central
RECONEIXEMENT
D'OBLIGACIONS Intervenció
F/2011/419
Aprovar programa de millora de l'Administració RRHH
per l'últim trimestre 2011
Llicència 1a ocupació C/Progrés, 106
Urbanisme
Baixa activitat
Activitats
Llicència d'obra menor-Sant Antoni, 9
Urbanisme
ORDRES DE PAGAMENT P/2011/228
Intervenció
ORDRES DE PAGAMENT P/2011/229
Intervenció
Canvi titularitat nínxol núm. 213 3a. Oest
Secretaria
RECONEIXEMENT
D'OBLIGACIONS Intervenció
F/2011/422
RECONEIXEMENT
D'OBLIGACIONS Intervenció
F/2011/421

2011/027

15/11/2011

1034-2005

14/11/2011

542/2011
Cementiri

14/11/2011
14/11/2011

F/2011/419

13/11/2011

61/2011-Diversos

11/11/2011

165/2011
518
568-2011
P/2011/228
P/2011/229
Cementiri
F/2011/422

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

F/2011/421

10/11/2011
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F/2011/424

10/11/2011 RECONEIXEMENT
D'OBLIGACIONS
F/2011/424
28/2011-i
09/11/2011 Legitimació comunicació
REHABILITACIÓ CASA 09/11/2011 APROVAR LA CERTIFICACIÓ NÚM. 4 DE
DE LA VILA
L'OBRA "REHABILITACIÓ DE L'EDIFICI DE LA
CASA DE LA VILA, COBERTA I FAÇANES"
TAXA CLAVEGUERAM 08/11/2011 APROVAR LA LIQUIDACIÓ DE LA TAXA DE
CLAVEGUERAM 3er. TRIMESTRE DE 2011
2011/147
08/11/2011 TARGETA D'APARCAMENT PROVISIONAL
PER A PERSONES AMB MR
2003/36
08/11/2011 NETEJA DE XOC A LA LLAR
2006/34

08/11/2011

2006/35

08/11/2011

2010/91

08/11/2011

2004/124

08/11/2011

Oficina d'Habitatge

08/11/2011

2004/124-1

08/11/2011

2006/210

08/11/2011

2008/181

08/11/2011

2002/57

08/11/2011

2002/57-1

08/11/2011

2008/60

08/11/2011

ART / ALC / 062/11

08/11/2011

MARGE
RIU TER

ESQUERRA 08/11/2011

565-2011
14/2010 selecció

07/11/2011
07/11/2011

VALORACIÓ DE BÉNS 07/11/2011
IMMOBLES
562-2011
07/11/2011
01/93-E
07/11/2011
2011/027
07/11/2011
TAXA
SUBMINISTRAMENT
D'AIGUA

07/11/2011

Intervenció
Activitats
Intervenció

Intervenció

Benestar
Social
Benestar
Social
SOL·LICITUD TRANSPORT ADAPTAT
Benestar
Social
SOL·LICITUD TRANSPORT ADAPTAT
Benestar
Social
AJUT ECONÒMIC
Benestar
Social
AJUT ECONÒMIC
Benestar
Social
Inscripció al Registre de sol·licitants d'Habitatge Urbanisme
amb protecció oficial
AJUT ECONÒMIC
Benestar
Social
AJUT ECONÒMIC
Benestar
Social
AJUT ECONÒMIC
Benestar
Social
AJUT ECONÒMIC
Benestar
Social
AJUT ECONÒMIC
Benestar
Social
AJUT ECONÒMIC
Benestar
Social
DESESTIMAR
UBICACIÓ
CARPA Alcaldia
ELECTORAL AL MERCAT SETMANAL
APROVAR LA CERTIFICACIÓ NÚM. 4 OBRA Intervenció
"PROJECTE CONSTRUCTIU PER A LA
DEFENSA DEL MARGE ESQUERRA DEL RIU
TER A LA ZONA INDUSTRIAL MATABOSCH"
LLICENCIA D'OBRA MENOR-PONT, 1-3,2
Urbanisme
Aprovació definitiva llista admesos i exclosos RRHH
plaça responsable informació i comunicació
NOMENAR FUNCIONARI TÈCNIC PERQUÈ Intervenció
EFECTUÏ VALORACIÓ DE BÉNS
Llicència d'obra menor- Pl. Sardana, 2,1,2
Urbanisme
Baixa activitat
Activitats
Decret
adjudicació
contracte
obres Secretaria
desplegament xarxa fibra òptica
APROVAR LA LIQUIDACIÓ DE LA TAXA PER Intervenció
SUBMINISTRAMENT D'AIGUA POTABLE AL
MUNICIPI DEL 3er. TRIMESTRE DE 2011
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561-2011
CALENDARI
2012
DU/2011/03
Cementiri
Cementiri
Cementiri
Cementiri
2011/148

04/11/2011 Llicència d'obra menor- Collsacabra, 34bx
FISCAL 04/11/2011 APROVAR CALENDARI FISCAL PER A L'ANY
2012
04/11/2011 Decret arxiu expedient disciplina urbanística
04/11/2011 Canvi titularitat nínxol núm. 81 3a. Est
04/11/2011 Canvi titularitat nínxol núm. 2045 1a. Part Nova
04/11/2011 Canvi titularitat nínxol núm. 74 2a. Est
04/11/2011 Canvi titularitat nínxol núm. 719 2a. Oest
04/11/2011 SOL·LICITUD
TARGETA
PROVISIONAL
D'APARCAMENT PER A PERSONES AMB MR
F/2011/406
04/11/2011 RECONEIXEMENT
D'OBLIGACIONS
F/2011/406
F/2011/417
04/11/2011 RECONEIXEMENT
D'OBLIGACIONS
F/2011/417
F/2011/407
04/11/2011 RECONEIXEMENT
D'OBLIGACIONS
F/2011/407
F/2011/423
04/11/2011 RECONEIXEMENT
D'OBLIGACIONS
F/2011/423
11/06/28 Yankey
03/11/2011 Decret deixar sense efectes la baixa d'ofici del
Sr. Yankey
22/2011
03/11/2011 APROVAR
LA
MODIFICACIÓ
DE
PRESSUPOST
NÚM.
22/2011,
PER
TRANSFERÈNCIES DE CRÈDITS
DU/2011/02
03/11/2011 Resolució al·legacions expedient disciplina
urbanística carrer Cadí
23/2011
03/11/2011 APROVAR
LA
MODIFICACIÓ
DE
PRESSUPOST
NÚM.
23/2011,
PER
TRANSFERÈNCIES
DE
CRÈDITS DEL
CAPÍTOL I DE DESPESES
215/2011 RH
03/11/2011 Nomenament Josep M. Muñiz Serrasolsas
15/92-A
03/11/2011 Baixa activitat
2009/343
03/11/2011 SOL·LICITUD TRANSPORT ADAPTAT
2009/343

03/11/2011

226
2011/018

03/11/2011
02/11/2011

559-2011
545-2011

02/11/2011
02/11/2011

Ordre execució
P/2011/226
1998/90

02/11/2011
02/11/2011
02/11/2011

2010/18

02/11/2011

1999/37

02/11/2011

2010/269

02/11/2011

Urbanisme
Intervenció
Secretaria
Secretaria
Secretaria
Secretaria
Secretaria
Benestar
Social
Intervenció
Intervenció
Intervenció
Intervenció
Secretaria
Intervenció

Secretaria
Intervenció

RRHH
Activitats
Benestar
Social
SOL·LICITUD TRANSPORT ADAPTAT
Benestar
Social
Baixa Activitat
Activitats
Decret adjudicació contracte obres projecte Secretaria
instal·lacions planta baixa hotel entitats per
emissora municipal
Llicència d'obra menor- Matagalls, 13
Urbanisme
Llicència d'obra menor- la cantina de la Urbanisme
coromina
Arxiver ordre execució obres Baixada de l'Arxiu Secretaria
ORDRES DE PAGAMENT P/2011/226
Intervenció
AJUT ECONÒMIC
Benestar
Social
AJUT ECONÒMIC
Benestar
Social
AJUT ECONÒMIC
Benestar
Social
AJUT ECONÒMIC
Benestar
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Social
Benestar
Social
AJUT ECONÒMIC
Benestar
Social
Nòmina. Deducció de retribucions per absència RRHH
no justificada
Proposta sanció
Policia Local
Acord incoació
Policia Local
Proposta incoació
Policia Local
RECONEIXEMENT
D'OBLIGACIONS Intervenció
F/2011/412
RECONEIXEMENT
D'OBLIGACIONS Intervenció
F/2011/402
Resolució al·legacions expedient disciplina Secretaria
urbanística carrer Cabrera
TARGETA D'APARCAMENT MR
Benestar
Social
Responsabilitat patrimonial
Règim
Intern
INDEMNITZACIÓ PER DANYS AL MOBILIARI Règim
URBÀ
Intern
ORDRES DE PAGAMENT P/2011/224
Intervenció
ORDRES DE PAGAMENT P/2011/225
Intervenció
ORDRES DE PAGAMENT P/2011/223
Intervenció
Inscripció
al
Registre
de
Sol·licitants Urbanisme
d'Habitatge amb protecció Oficial de Catalunya
Baixa activitat
Activitats
Decret de baixa d'ofici Sr. Ezzohri
Secretaria
DENEGACIÓ LLICÈNCIA D'OBRA MENOR- Urbanisme
PORTAL DE LA CARRERA, 1, BX, 1
ORDRES DE PAGAMENT P/2011/222
Intervenció
AUTORITZACIÓ
I
DISPOSICIÓ
DE Intervenció
DESPESES AD-73/2011
Devolució ICIO llicències obres C. Cabrera, 49 Urbanisme
TRANSPORT ADAPTAT
Benestar
Social
TRANSPORT ADAPTAT
Benestar
Social
TARGETA D'APARCAMENT PROVISIONAL
Benestar
Social
Decret pròrroga termini per presentar el plec de Secretaria
càrrecs d'un expedient disciplinari
Acord incoació
Policia Local
Ordenar treballs de manteniment façana edifici Secretaria
C. Cerdanya,16
APROVAR LA CERTIFICACIÓ NÚM. 6 OBRA Intervenció
"PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU PER A LA
REORDENACIÓ D'ESPAIS LLIURES URBANS
A LA PLAÇA NOVA DE TORELLÓ"
TGSS. Error deducció pagament delegat AT
RRHH

2005/148

02/11/2011 AJUT ECONÒMIC

1997/9

02/11/2011

223/2011 RH

02/11/2011

45/11
45.1/11
45.2/11
F/2011/412

02/11/2011
02/11/2011
02/11/2011
02/11/2011

F/2011/402

02/11/2011

DU/2011/01

31/10/2011

1997/77

31/10/2011

ART / RI / 060/11

31/10/2011

ART / RI / 061/11

31/10/2011

P/2011/224
P/2011/225
P/2011/223
Oficina d'Habitatge

31/10/2011
31/10/2011
31/10/2011
28/10/2011

22/04-i
27-10-11 Ezzohri
506-2011

28/10/2011
27/10/2011
27/10/2011

P/2011/222
AD-73/2011

27/10/2011
27/10/2011

270/2007
2008/90

27/10/2011
27/10/2011

2008/90

27/10/2011

1997/149

27/10/2011

36/2011

27/10/2011

44.1/11
Ordre execució

26/10/2011
26/10/2011

REORDENACIÓ
ESPAIS PLAÇA NOVA

26/10/2011

226/2011 RH

26/10/2011
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61/11
553-2011
8/2011-II
555-2011

26/10/2011
26/10/2011
26/10/2011
26/10/2011

P/2011/217
P/2011/220
P/2011/221
P/2011/218
225/2011
224/2011 RH
22/2011

25/10/2011
25/10/2011
25/10/2011
25/10/2011
25/10/2011
25/10/2011
25/10/2011

23/2011

25/10/2011

547-2011
533-2011
532-2011

25/10/2011
25/10/2011
25/10/2011

515-2011
514-2011
512-2011

25/10/2011
25/10/2011
25/10/2011

511-2011

25/10/2011

541/11
2011/027

25/10/2011
25/10/2011

2010/18

25/10/2011

2010/200

25/10/2011

2006/157

25/10/2011

2011/142

25/10/2011

INICIA

25/10/2011

Inserim

25/10/2011

P/2011/219
22/2011 RH

25/10/2011
25/10/2011

Ordre execució

24/10/2011

Ordre execució

24/10/2011

Curs Àrab

24/10/2011

Denegar
LLICENCIA D'OBRA MENOR- SAU, 3
Canvi titular
LLICENCIA
D'OBRA
MENORCAN
CASARRAMONA, 61-65
ORDRES DE PAGAMENT P/2011/217
ORDRES DE PAGAMENT P/2011/220
ORDRES DE PAGAMENT P/2011/221
ORDRES DE PAGAMENT P/2011/218
Resposta a diligència d'embargament
Resposta a diligència d'embargament
INICI EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE
PRESSUPOST
NÚM.
22/2011,
PER
TRANSFERÈNCIES DE CRÈDITS
INICI EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE
PRESSUPOST
NÚM.
23/2011,
PER
TRANSFERÈNCIES
DE
CRÈDITS DEL
CAPÍTOL I DE DESPESES
LLICENCIA D'OBRA MENOR- PROGRES, 18
LLICENCIA D'OBRA MENOR- NÚRIA, 54
LLICENCIA D'OBRA MENOR- St. BARTOMEU,
38
LLICENCIA D'OBRA MENOR- GIRAVOLT, 34
LLICENCIA D'OBRA MENOR- CERDANYA, 31
LLICENCIA
D'OBRA
MENORCOOPERATIVA, 11
LLICENCIA D'OBRA MENOR- AV. RAFAEL
CASANOVA, 25
Ampliació horari
Decret classificació ofertes contracte obres
xarxa fibra òptica
AJUT ECONÒMIC

Policia Local
Urbanisme
Activitats
Urbanisme
Intervenció
Intervenció
Intervenció
Intervenció
RRHH
RRHH
Intervenció

Intervenció

Urbanisme
Urbanisme
Urbanisme
Urbanisme
Urbanisme
Urbanisme
Urbanisme
Activitats
Secretaria

Benestar
Social
AJUT ECONÒMIC
Benestar
Social
AJUT ECONÒMIC
Benestar
Social
AJUT ECONÒMIC
Benestar
Social
Sol·licitud INICIA 2011
Promoció
econòmica
Signatura convenis col·laboració pràctiques Promoció
empreses, projecte Inserim
econòmica
ORDRES DE PAGAMENT P/2011/219
Intervenció
Nomenar Francesc Villena cap acctal. de la RRHH
Policia Local
Arxivar part de l'exp. de netejar terreny Secretaria
urbanitz.Can Julià
Ordenar i determinar treballs de neteja solar C. Secretaria
Cal Feiner, 9-11
Sol·licitud aules
Promoció
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543-2011
544-2011
546-2011
548-2011
EXP. 2010/698
549/11
11/09-III
222/2011 RH
221/2011 RH
220/2011 RH
3/2011 Diversos
AIGUA - B/25
AIGUA -B/26
EXP. 540/11
529/11
F/2011/388
F/2011/400
21/2011
2/2011 Diversos
1/2011 Diversos
P/2011/216
539-2011
530-2011
59/2011 RH
Exp.1034-2005
Oficina d'Habitatge

AMA
2011/028
2011/029
2011/018
ART / ALC

24/10/2011 LLICENCIA D'OBRA MENOR-ESTUDIS, 2
24/10/2011 LLICÈNCIA D'OBRA MENOR-RD MANEL
COLOMER , 3
24/10/2011 LLICÈNCIA D'OBRA MENOR-NOU, 116
24/10/2011 LLICENCIA D'OBRA MENOR-CONGOST, 49
24/10/2011 Denegació projecte executiu presentat LOMAJ
C. NOU, 22
24/10/2011 VP venda loteria
24/10/2011 Canvi titular
24/10/2011 Contractació treballadora Pla d'Ocupació
Impuls
21/10/2011 Resposta a diligència d'embargament.
21/10/2011 Resposta a diligència d'embargament
21/10/2011 Assignació
complement
productivitat
absentisme Policia Local octubre 2011
21/10/2011 CONCEDIR INCREMENT M3 1er. TRAM
CONSUM AIGUA POTABLE
21/10/2011 DENEGAR INCREMENT M3 1er. TRAM
CONSUM AIGUA POTABLE
21/10/2011 CONCESSIÓ OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA
21/10/2011 VP Castanyada i Sant Jordi
21/10/2011 RECONEIXEMENT
D'OBLIGACIONS
F/2011/388
21/10/2011 RECONEIXEMENT
D'OBLIGACIONS
F/2011400
20/10/2011 INICI EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE
PRESSUPOST NÚM. 21/2011
20/10/2011 Nòmina. Aprovació de gratificacions i hores
extres
20/10/2011 Nòmina. Aprovació factors de l’específic
20/10/2011 ORDRES DE PAGAMENT P/2011/216
20/10/2011 LLICENCIA D'OBRA MENOR-TALLERS, 9
20/10/2011 LLICENCIA D'OBRA MENOR-TALLERS, 21-25
20/10/2011 Autoritzar la realització d'una assemblea de
treballadors
20/10/2011 Incoació expedient per declarar la caducitat de
la LOMAJ del C. Vallespir, 50
20/10/2011 DESISTIMENT
EN
EL
PROCÉS
D’INSCRIPCIÓ
AL
REGISTRE
DE
SOL·LICITANTS
D'HABITATGES
AMB
PROTECCIÓ OFICIAL
20/10/2011 Nou nomenament membre ajuntament Comitè
Avaluació i Seguiment Pla de Barris
20/10/2011 Decret incoació contracte subministrament
mobiliari sala magatzem-vestidor Hotel Entitats
20/10/2011 Decret incoació contractació per procediment
negociat mobiliari locals Hotel Entitats
19/10/2011 Decret aprovació classificació ofertes i
requeriment documentació licitador
19/10/2011 DELEGACIÓ
DE
LES
TASQUES
DE

econòmica
Urbanisme
Urbanisme
Urbanisme
Urbanisme
Urbanisme
Activitats
Activitats
RRHH
RRHH
RRHH
RRHH
Intervenció
Intervenció
Urbanisme
Activitats
Intervenció
Intervenció
Intervenció
RRHH
RRHH
Intervenció
Urbanisme
Urbanisme
RRHH
Urbanisme
Urbanisme

Pla de barris
Secretaria
Secretaria
Secretaria
Alcaldia
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P/2011/212
P/2011/213
P/2011/215
P/2011/214
Cementiri
49/04-II,1
2005/146

18/10/2011
18/10/2011
18/10/2011
18/10/2011
18/10/2011
18/10/2011
18/10/2011

206/210

18/10/2011

2006/157

18/10/2011

2005/93

18/10/2011

216/2011 RH

18/10/2011
18/10/2011

Cementiri
Cementiri

18/10/2011
18/10/2011
17/10/2011

19/09-II,2
ART / RI / 052/11

17/10/2011
17/10/2011

58/2011 Diversos
43/11
43.1/11
F/2011/389

17/10/2011
17/10/2011
17/10/2011
17/10/2011

F/2011/393

17/10/2011

F/2011/384

17/10/2011

F/2011/387

17/10/2011

F/2011/395

17/10/2011

F/2011/386

17/10/2011

Cementiri

15/10/2011

CONCEDIR
FRACCIONAMENT
IITVN
P/2011/2011
P/2011/210
P/2011/209
P/2011/208
P/2011/207

13/10/2011

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

L'ALCALDIA
ORDRES DE PAGAMENT P/2011/212
ORDRES DE PAGAMENT P/2011/213
ORDRES DE PAGAMENT P/2011/215
ORDRES DE PAGAMENT P/2011/214
Canvi titularitat nínxol núm. 615 4a. Est
Canvi titularitat
AJUT ECONÒMIC

Intervenció
Intervenció
Intervenció
Intervenció
Secretaria
Activitats
Benestar
Social
AJUT ECONÒMIC
Benestar
Social
AJUT ECONÒMIC
Benestar
Social
AJUT ECONÒMIC
Benestar
Social
Nòmina. Regularització diferències salarials
RRHH
Decret compareixença recurs i designa advocat Secretaria
i procurador
Canvi titularitat nínxol num.524 3a. Est
Secretaria
Canvi titularitat nínxol núm. 414 4a. Est
Secretaria
Decret incoació expedient disciplina urbanística Secretaria
carrer Nou 25
Llicència ambiental
Activitats
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL
Règim
Intern
Instrucció regidoria relativa a la gestió horària RRHH
Proposta sanció
Policia Local
Acord incoació
Policia Local
RECONEIXEMENT
D'OBLIGACIONS Intervenció
F/2011/389
RECONEIXEMENT
D'OBLIGACIONS Intervenció
F/2011/393
RECONEIXEMENT
D'OBLIGACIONS Intervenció
F/2011/384
RECONEIXEMENT
D'OBLIGACIONS Intervenció
F/2011387
RECONEIXEMENT
D'OBLIGACIONS Intervenció
F/2011/395
RECONEIXEMENT
D'OBLIGACIONS Intervenció
F/2011/386
Concedir la concessió del nínxol núm. 2353 1a. Secretaria
Part Nova
CONCEDIR FRACCIONAMENT EXP. NÚM. Intervenció
617534-174143 DE L'IIVTNU DE L'ANY 2011
ORDRES DE PAGAMENT P/2011/211
ORDRES DE PAGAMENT P/2011/210
ORDRES DE PAGAMENT P/2011/209
ORDRES DE PAGAMENT P/2011/208
ORDRES DE PAGAMENT P/2011/207

Intervenció
Intervenció
Intervenció
Intervenció
Intervenció
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P/2011/206
P/2011/204
P/2011/203
P/2011/205
F/2011/394

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

F/2011/385

10/10/2011

F/2011/383

10/10/2011

Incompliment pagament 26/09/2011

ORDRES DE PAGAMENT P/2011/206
ORDRES DE PAGAMENT P/2011/204
ORDRES DE PAGAMENT P/2011/203
ORDRES DE PAGAMENT P/2011/205
RECONEIXEMENT
D'OBLIGACIONS
F/2011/394
RECONEIXEMENT
D'OBLIGACIONS
F/2011/3845
RECONEIXEMENT
D'OBLIGACIONS
F/2011/383
Fraccionament autoliquidació exp. 59646724106
Aprovació certificació obres núm.5 Pl. Nova

Aprovació
certif.obres 23/09/2011
núm. 5
Inici
exp.
formació 29/08/2011 Inici exp. formació pressupost any 2012
pressupost 2012
P/2011/177
25/08/2011 RECONEIXEMENT
D'OBLIGACIONS
P/2011/177
Aprovació exp.
09/08/2011 Aprovació exp. liquidació pressupost any 2010

Intervenció
Intervenció
Intervenció
Intervenció
Intervenció
Intervenció
Intervenció
Intervenció
Intervenció
Intervenció
Intervenció
Intervenció

4.1.2. DONAR COMPTE DE LES ACTES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
4.1.2.1. Donar compte de les actes de la junta de govern local
És dóna compte de les actes de la Junta de govern local del mes de novembre:
•
•
•

Acta de la sessió ordinària del dia 7 de novembre de 2011
Acta de la sessió ordinària del dia 14 de novembre de 2011
Acta de la sessió ordinària del dia 21 de novembre de 2011.

4.1.3. DONAR COMPTE EXPRESSA DE DECRETS DE L'ALCALDIA
4.1.3.1. Decret de 3 de novembre de 2011
d'urgència

de nomenament personal per via

Primer. Nomenar amb caràcter de màxima urgència funcionari interí, Escala
d’Administració Especial, subescala serveis especials, classe policia local, categoria
agent de la policia local, el sr. Josep M. Muñiz Serrasolsas a partir del dia 4 de novembre
de 2011, i adscriure’l a la vacant d’agent de policia local generada pel procés selectiu al
qual s’ha adscrit sr. Albert Font Corredera al cos de funcionaris de la Generalitat de
Catalunya.
Segon. El nomenat té dret a percebre el 100 per 100 de les retribucions bàsiques,
corresponents al lloc de treball d’agent de nivell 1, amb nivell 12 de complement de destí.
La jornada de treball serà la jornada completa ordinària i el règim horari serà el que té
assignat el lloc de treball al qual s'incorpori l'interí. Les funcions seran les específiques del
lloc de treball que es desenvolupi dins de la dependència o servei al qual es destini el
nomenat interinament.
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Tercer.-La relació s'extingirà si es dóna alguna de les circumstàncies previstes en l'article
7 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al
servei de les entitats locals o de l’article 33 del Decret 233/2002, de 25 de setembre, pel
qual s’aprova el Reglament d’accés, promoció i mobilitat de les policies locals, i per la
convocatòria reglamentària, fins i tot amb caràcter interí, d’aquesta vacant.
Quart. Disposar l'afiliació de la persona nomenada en el règim general de la Seguretat
Social.
Cinquè: Donar compte d’aquest nomenament al Ple de l'ajuntament en la primera
sessió que tingui i publicar-ho en el Butlletí Oficial de la província i en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, d’acord amb l’article 35.2 del Decret 233/2002, de 25 de
setembre.
Sisè. Ordenar als serveis administratius que iniciïn els tràmits per a l’aprovació d’una
borsa de treball d’agents de la policia local, per tal de regularitzar la cobertura de llocs de
treball per la via de màxima urgència, així com les possibles baixes que es puguin produir
en el futur.
Setè.- Notificar el contingut d'aquesta resolució a les persones interessades, a la Junta de
Personal, al cap de la policia local i als departaments d’intervenció i recursos humans.

4.1.3.2. Donar compte de les modificacions de pressupost.
4.1.3.2.1. Resolució de l’alcaldia de 3 de novembre de 2011, per la qual
s’aprova la modificació de pressupost mitjançant transferències
de crèdits entre el mateix grup de funció, expedient núm. 22/2011.
Consignació de despeses amb crèdits en baixa:
Partida

Nom

Consignació
inicial

Proposta
d’increment

Consignació
definitiva

101-332-2260900 Activitats
biblioteca i arxiu

4.000,00 €

1.556,00 €

2.444,00 €

101-334-2270000 Servei de neteja
hotel d’entitats

6.000,00 €

5.296,30 €

703,70 €

101-338-2260900 Festes populars i
actes festius

47.500,00 €

2.000,00 €

45.500,00 €

102-341-2219900 Material fungible.
Promoció esport

1.800,00 €

200,00 €

1.600,00 €

102-341-2260901 Bonificacions
tarifes
piscina
coberta

20.000,00 €

3.500,00 €

16.500,00 €

2.500,00 €

200,00 €

2.300,00 €

102-341-2270600 Revisions
mèdiques
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esportives
102-341-2270601 Monitors
pavelló

gimnàs

2.284,75 €

400,00 €

1.884,75 €

102-341-6250000 Mobiliari i estris.
Esports

2.582,58 €

2.333,58 €

249,00 €

106-231-2269900 Activitats benestar
social

6.988,27 €

6,01 €

6.982,26 €

106-231-2210500 Productes
alimentaris

7.008,55 €

7.000,00 €

8,55 €

627,17 €

12,89 €

614,28 €

108-320-2260200 Publicitat
i
propaganda. Adm.
gral. educació

1.200,00 €

199,00 €

1.001,00 €

108-321-2270000 Servei de neteja
edificis
ensenyament
preescolar
i
primària

155.882,60 €

3.000,00 €

152.882,60 €

7.250,68 €

200,00 €

7.050,68 €

de

24.980,05 €

3.975,00 €

21.005,05 €

108-324-2270000 Servei
neteja
edificis.
Serveis
complementaris
educació

10.260,00 €

1.000,00 €

9.260,00 €

108-324-6250000 Mobiliari i estris.
Serveis
complementaris
educació

7.465,73 €

4.690,00 €

2.775,73 €

204-433-2270600 Accions promoció
municipi

4.915,00 €

100,00 €

4.815,00 €

208-324-2240001 Assegurança
edificis. Centre de
formació
La
Cooperativa

1.115,00 €

30,00 €

1.085,00 €

208-920-2130201 Extintors

3.700,00 €

500,00 €

3.200,00 €

20.620,00 €

350,00 €

20.270,00 €

108-320-2240002 Assegurança
vehicles educació

108-322-4890000 Transferències
corrents.
Ensenyament
secundari
108-323-2269900 Activitats
promoció
educativa

208-920-2240003 Assegurança
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responsabilitat civil
208-920-2260300 Publicacions
diaris oficials

en

1.750,00 €

100,00 €

1.650,00 €

209-132-2130001 Manteniment
emissores
seguretat i ordre
públic

3.247,00 €

2.100,00 €

1.147,00 €

209-133-2150000 Manteniment
senyalització
vertical
semafòrica

2.000,00 €

300,00 €

1.700,00 €

209-134-2150000 Manteniment
i
conservació
mobiliari i estris de
protecció civil

150,00 €

150,00 €

0,00 €

306-459-2279900 Obres
execució
subsidiària

6.000,00 €

3.700,00 €

2.300,00 €

48.000,00 €

2.903,08 €

45.096,92 €

i

306-161-6110002 Condicionament
del clavegueram

Total baixes de crèdits :

45.801,86 €

Consignació de despeses amb crèdits en alta:
Partida

Nom

Consignació
inicial

Recaptat

Diferència

101-330-2020001 Lloguer
locals
casal parroquial

4.862,50 €

5.296,30 €

10.158,80 €

101-338-2020000 Lloguer naus pels
carrossaires

13.000,00 €

3.556,00 €

13.556,00 €

102-342-2120000 Manteniment
instal·lacions
esportives

35.000,00 €

4.300,00 €

39.300,00 €

102-341-6230000 Maquinària,
instal·lacions
i
utillatges. Esports

9.130,65 €

2.333,58 €

11.464,23 €

106-230-2240002 Assegurança
vehicle benestar
social

500,00 €

6,01 €

506,01 €

33.556,73 €

7.000,00 €

40.556,73 €

0,00 €

600,00 €

600,00 €

106-231-2260100 Donatius
108-320-2220001 Comunicacions

48

telefòniques.
Educació
108-321-2210000 Subministrament
elèctric
edificis
ensenyament
preescolar
i
primària

30.249,39 €

6.686,89 €

36.936,28 €

441.614,67 €

200,00 €

441.814,67 €

0,00 €

4.690,00 €

4.690,00 €

600,00 €

900,00 €

1.500,00 €

150,00 €

100,00 €

250,00 €

208-321-2240001 Assegurança
d’edificis.
Educació

5.000,00 €

30,00 €

5.030,00 €

208-920-2130102 Manteniment
calefacció
adm.
gral.

2.350,00 €

500,00 €

2.850,00 €

208-920-2210302 Subministrament
combustible
calefacció

750,00 €

150,00 €

900,00 €

208-920-2220300 Comunicacions via
fax adm. gral.

650,00 €

300,00 €

950,00 €

209-132-2200000 Material fungible
d’oficina seguretat
i ordre públic

1.900,00 €

600,00 €

2.500,00 €

209-133-2100000 Manteniment
senyalització
horitzontal

15.000,00

1.800,00 €

16.800,00 €

209-134-2130000 Manteniment
emissores
protecció civil

800,00 €

150,00 €

950,00 €

306-459-2140000 Manteniment
vehicles

2.000,00 €

1.000,00 €

3.000,00 €

108-321-4890000 Transferències
corrents
ensenyament
preescolar
primària

i

108-321-6220001 Inversió
de
reposició. Edificis
108-324-2220000 Comunicacions
telefòniques.
Serveis
complementaris
educació
204-433-2260300 Publicacions
diaris oficials

en
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infraestructures
306-459-2210000 Subministrament
elèctric
nau
infraestructures

1.130,00 €

1.500,00 €

2.630,00 €

306-459-2210300 Subministrament
carburants
vehicles
infraestructures

1.600,00 €

1.200,00 €

2.800,00 €

97.247,06 €

2.903,08 €

100.150,14 €

306-161-6330000 Millora
xarxa
abastament aigua
potable

Totals altes de crèdits:

45.801,86 €

4.1.3.2.2. Resolució de l’alcaldia de 3 de novembre de 2011, per la qual
s’aprova la modificació de pressupost mitjançant transferències
de crèdits entre partides del capítol I de despeses de personal,
expedient núm. 23/2011.
Consignació de despeses amb crèdits en baixa:
Partida

Nom

206-9311200000

Retribucions
bàsiques
funcionaris
Hisenda
i
Planificació, grup
A1

Consignació
inicial

Proposta de
baixa

Consignació
definitiva

6.680,59 €

83,60 €

6.596,99 €

Total baixes de crèdits:

83,60 €

Consignació de despeses amb crèdits en alta:
Partida

Nom

206-2311300100

Hores extres del
personal d’acció
social

Totals altes de crèdits:

Consignació
inicial

Proposta
d’increment

Diferència

0,00 €

83,60 €

83 60 €

83,60 €
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4.1.3.3. PRP2011/416 Donar compte del Manifest aprovat per la Junta de
Govern.
4.1.4.

MANIFEST 25 DE NOVEMBRE DE 2011

RELACIÓ DE FETS:
Amb motiu de la diada internacional contra la violència de gènere del pròxim 25 de
novembre, un any més volem solidaritzar-nos amb totes aquelles dones que pateixen
algun tipus de violència. És per això, que cada any les entitats locals manifestem el
rebuig vers la violència de gènere amb l’objectiu d’eliminar aquest problema de la nostra
societat.
Per tot això, la Junta de Govern Local, per unanimitat dels assistents, acorda:
Adherir-nos al Manifest 25 de novembre de 2011 amb motiu de la commemoració del dia
internacional contra la violència de gènere, la Generalitat de Catalunya, encapçalada per
l’Institut Català de les Dones, juntament amb les Diputacions de Barcelona, Girona, Lleida
i Tarragona, la Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis i
Comarques, hem consensuat un manifest que, a continuació, us adjuntem amb l’objectiu
que en pugueu fer la difusió corresponent:

MANIFEST 25 DE NOVEMBRE DE 2011
Dia internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones.
Avui, 25 de novembre, administracions i societat civil ens apleguem per manifestar el
nostre rebuig envers la violència que pateixen les dones i expressar el nostre condol per
les dones que han estat víctimes de la violència masclista aquest any 2011, lamentant i
rebutjant no només les morts causades per aquesta violència, sinó totes aquelles
manifestacions violentes, sovint silencioses i silenciades, que mantenen algunes dones
sotmeses al terror o la humiliació.
La violència envers les dones és una vulneració dels drets humans i un obstacle per
assolir la pau i el progrés de les nacions i dels pobles; no tan sols destrueix vides, sinó
que també soscava el desenvolupament de les dones en llibertat i la possibilitat que
puguin exercir la plena ciutadania en igualtat de condicions.
Aquesta violència és conseqüència de les relacions de poder històricament desiguals
entre dones i homes i té causes socioculturals profundament arrelades a l’imaginari
col·lectiu, per això és tant complexa la seva identificació i tan difícil la seva eradicació.
Per abordar la complexa realitat que envolta aquest fenomen cal garantir veritablement
els drets de les dones i reconstruir un nou model de ciutadania que permeti esborrar el
sexisme de les estructures socials, econòmiques i polítiques.
Actualment, disposem de noves eines i instruments per lluitar contra la violència.
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Tenim la Llei del dret de les dones a eradicar la violència masclista que estableix els
mecanismes per reconèixer i avançar en garanties respecte al dret bàsic de les dones a
viure sense violència. També tenim un major coneixement sobre la situació de les dones
en la nostra societat i hem desplegat recursos per a l’atenció i per a la reparació dels
danys causats a les dones i els seus fills i filles, així com programes de sensibilització, de
prevenció i d’identificació precoç dels abusos.
Són molts els esforços que s’estan realitzant des de les institucions públiques i els
organismes internacionals, també des de les organitzacions no governamentals, des de
les associacions i entitats de dones i d’altres que lluiten per la igualtat, i fins i tot de moltes
persones que, a títol individual, s’han implicat en aquesta lluita, perquè només amb la
participació del conjunt de la societat serà possible avançar.
Som conscients, però, que cal seguir treballant per remoure els valors i els models
simbòlics que perpetuen els estereotips sexistes i fan possible la violència masclista.
Per això, cal seguir invertint esforços en la prevenció i la sensibilització social, i fer de
l’educació l’eina bàsica per abocar les generacions futures a viure en un món on les
relacions entre uns i altres estiguin lliures de violència.
Així doncs, avui, en el marc d’aquesta diada, totes i tots nosaltres volem renovar el nostre
compromís per seguir construint una nova cultura, basada en el respecte mutu,
l’autonomia i la llibertat per a tothom.

5. PRECS I PREGUNTES
SRA. ROSER MAS:
5.1.
Volem fer una pregunta que no té massa a veure en tot el que hem estat parlant avui,
però si que té a veure en l’ordre del municipi, i és que ja fa molt de temps que es va
aprovar una ordenança sobre publicitat i la pregunta és: com és que com Ajuntament, se
segueix enganxant publicitat en elements del mobiliari públic? Com haurem de fer-ho?
Haurem de presentar una denúncia, per acabar amb aquesta mala pràctica? Voldríem
saber si és tan difícil que el personal de l’Ajuntament o de les empreses que treballen per
l’Ajuntament, coneguin la normativa i deixin de penjar la publicitat en el mobiliari urbà.

Respon el Sr. Jaume Vivet: És evident que hi ha l’ordenança i jo diria que falta una mica
el control.
5.2.
I, d’altra banda, on són les cartelleres que es va prometre que s’instal·larien quan es va
aprovar l’ordenança, per evitar, precisament, que s’enganxi publicitat en el mobiliari urbà?

Respon el Sr. Jaume Vivet: Vàrem demanar pressupostos i en aquell moment no es
podia assumir, perquè tenia un cost bastant alt. Jo penso que s’han de posar i intentarem
que de cara a l’any vinent es puguin posar.
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Sra. Roser Mas: Com a mínim, algun s’hauria de posar.

Sr. Jaume Vivet: Ja hi havia sis o set punts previstos, que bàsicament coincideixen
bastant amb els llocs on posem els plafons per a les campanyes electorals. Vàrem buscar
un disseny amb inoxidable i valia diners.
Sra. Roser Mas: Quan està previst que es puguin posar?

Sr. Jaume Vivet: Estem treballant amb els pressupostos de l’any vinent i intentarem
preveure-ho.

Sra. Roser Mas: Llavors potser valdria la pena que vigiléssim en què nosaltres mateixos
no enganxéssim i no vulneréssim la nostra pròpia ordenança.

Sr. Jaume Vivet: Aquí també passa que a vegades tenim propaganda del mateix
Ajuntament o d’entitats de l’Ajuntament, el teatre, ... que ens pengen els cartells en
mobiliari urbà i caldria avisar les persones que enganxen la nostra publicitat que tinguin
cura en no fer-ho.
SR. JOSEP M. SOLDEVILA:
5.3.
Mes que res, una explicació dels motius pels quals hem votat en contra; ja hem fet un
incís al principi, però més que tot, volem explicar una mica: a nosaltres ens va votar un
electorat que pretén que nosaltres exposem un seguit de mocions per demostrar el que
ells volen de nosaltres; nosaltres, l’únic que volem és poder-les presentar. Vostès tenen
el dret de dir que si o que no, de votar a favor o en contra, però, per favor! Com a mínim,
crec que més de vuit-centes persones tenim un pes suficient per poder presentar unes
coses.
Ja sabem que no voleu que tinguem protagonisme; no us interessa que tinguem
protagonisme, però si nosaltres presenten mocions, precisament és per això: perquè
tenim un seguit de coses que considerem que estan malament i que les hem de presentar
aquí davant. Si no podem fer-ho d’aquesta manera, tenim altres maneres de fer política:
per exemple, al carrer, per internet,... hi ha moltes maneres, però jo crec que aquí podem
treballar junts i podem presentar unes mocions.
Més que tot, dir que nosaltres no pararem mai, perquè depenem dunes persones i no es
pensin que ens apartaran: lluitarem per tot el que sigui necessari, per demostrar al nostre
electorat, als que ens han votat, que treballem per a ells.

Sr. Manel Romans: Demana la paraula, pel fet que va ser ell el que va defensar la
postura del grup de convergència a la Comissió Informativa:
Ja es va dir en un ple anterior, que ens semblava que les mocions que es presentessin al
ple, havien de ser mocions o que afectessin a Torelló com a poble o com a país.
Hem vist que vostès han seguit en la seva línia d’anar presentant coses, com aquesta
que ens varen presentar que al cap i a la fi, nosaltres no hi tenim res a veure, és a dir,
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que no podem fer-hi res; això ens ve d’una administració superior; nosaltres, amb el
PIRMI no podem fer-hi res, absolutament res, i a part d’això, vostès ens demanaven unes
coses que nosaltres no podíem comprovar i ens ha semblat que això podria generar una
certa alarma social que en aquest poble no ens interessa. Aquest poble és un poble molt
cohesionat, en què no hi ha cap problema de res, ni amb els immigrants ni amb ningú, i
ens sembla que les mocions que s’han d’elevar al ple han de ser mocions que realment
serveixin per solucionar coses que els nostres ciutadans ens demanin, però no creiem
que la moció que vostès ens varen presentar sigui una moció, perquè s’elevi al ple.
I pel que parlava vostè de cultura democràtica, nosaltres hem demostrat com a
Ajuntament, que no els hem volgut apartar mai, sempre els hem tingut en compte; potser
en altres ajuntaments si que els han menystingut; des del nostre equip de govern, des del
principi vàrem saber i vàrem estar al cas que vostès tenen al darrere més de 800
persones que els varen votar i per això no els vàrem menystenir mai. Per tant, jo els
agrairia que aquesta no deferència, si no, el dret que tenen vostès per saber, tot el que
volen saber de l’Ajuntament, nosaltres els ho hem donat i no els hem menystingut mai per
res. Llavors, la postura que vostès han agafat de votar per sistema en contra de tot, no
ens sembla que sigui coherent i espero que els seus votants ho vegin, que això no és
manera de fer política, ni és democràcia.
Sr. David Olivares: Jo crec que això ens ho estan fent iniciativa des d’un principi i no hi
ha hagut cap problema; ens han ensenyat a fer-ho d’aquesta manera.

Sr. Manel Romans: Jo no volia entrar en polèmiques; nosaltres no ho hem fet.

Sr. Jaume Vivet: Hi ha una petita diferència, i perdoneu que intervingui jo com alcalde, i
és que ells voten que no a les mocions que presenteu vosaltres; vosaltres heu votat que
no a totes les propostes del ple, o sigui que no us estan bé ni les dates en què es
pagaran els impostos a Torelló; això és el que he entès jo.
Els 800 votants vostres els he respectat sempre i els respectaré sempre i em tenen a la
seva disposició sempre que vulguin; el que no puc tolerar és l’actitud que heu tingut
vosaltres avui aquí. Ho sento molt, però no és tolerable i espero, com diu en Manel, que
els vostres votants ho tinguin en compte.
SR. JORDI CASALS:
5.4.
Primer de tot, demanaríem a la regidora de joventut: hi va haver una reunió de tècnics en
què vaig assistir com a conseller comarcal i els tècnics van veure que de cara a la
propera convocatòria de subvencions de l’any vinent, per part de la direcció general de
Joventut, hi haurà el problema que és que els plans locals s’acabaran el 31 de desembre
i s’hauran de fer corre cuita i un pla local de joventut, com ja ha sortit aquí a vegades, en
què s’han fet propostes a la babalà sobre temes de joventut, hi ha un treball al darrere, de
treballar amb els joves, treballar amb tots els grups, treballar amb tots els departaments
de l’Ajuntament... porta el seu temps si es vol fer bé.
Els tècnics varen demanar que fes una petició a la direcció general per tal que es
prorroguessin aquests plans de joventut. Jo aprofitaria per tal que l’Ajuntament de Torelló
també demani que es puguin prorrogar els plans locals i així, Torelló podrà treballar amb
la correcció amb què es va fer l’últim pla local de joventut, treballant amb els joves i
consensuadament amb tots els grups i que surti el millor pla local de joventut possible.
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Respon la Sra. Núria Güell: Tens tota la raó. Vàrem quedar molt fotuts quan ens varen
dir que no hi havia una pròrroga i estem movent papers, juntament amb altres
ajuntaments, per poder-ho presentar i fer una mica més de força, perquè és el que deies
tu, que un pla local fet a corre-cuita i de pressa i corrent, malament rai! L’últim pla local es
va poder treballar molt bé amb tots els grups i pensem que ha de ser així. No tenim temps
material, és que ni que ens hi posem corrent, no hi ha temps de presentar un pla local.
L’únic que ens sortiria seria allò de “copiar i enganxar” per tal de poder-lo presentar dins
dels terminis que se’ns marquen. Nosaltres ho intentarem per tots els mitjans; no sé si
ens escoltaran, però s’intentarà.

5.5.
Aquest és un prec preventiu: el teatre de Torelló no és el teatre d’un poble petit, ni és un
teatre com pot ser el de Vic. I ara, en un moment en què s’estan replantejant coses,
sobretot a la Generalitat i també a la Diputació i en moments de crisi, la cultura és un dels
temes que rep a vegades, primer, perquè hi ha gent que creu que és el més fàcil i que és
una cosa prescindible. Per a nosaltres no és així i creiem, per la trajectòria de
l’Ajuntament de Torelló que tampoc ho és i que el teatre és important; de moment
s’hauran de fer alguns reajustaments, però el teatre de Torelló està molt consolidat –
només s’hauria de veure aquest cap de setmana en què es va omplir amb un curt d’un
grup amateur i després es va omplir amb una gran obra de teatre de qualitat-.
Nosaltres demanaríem a la regidora de cultura, que vetllés per tal que no hi hagi un canvi
de model de gestió del teatre per part d’administracions superiors, que es tingui la
informació, és a dir, que s’estigui alerta i, sobretot, que puguem treballar conjuntament i
amb lleialtat comarcal amb els teatres d’Osona, segurament amb els petits no hi ha cap
problema per tal que estiguem alerta tots plegats, però Vic, que ja té una dinàmica prou
gran, per la seva dimensió pot tenir una informació de cap on poden anar les coses.
Nosaltres demanaríem a la regidora que estigués alerta i que vetllés en la mesura que
sigui possible –perquè no depèn només de Torelló- que es pogués treballar amb lleialtat
amb tots els teatres de la comarca i, si cal, més enllà.

Respon la Sra. Núria Güell: Això de la lleialtat comarcal, no pecarem pas per la nostra
banda; és una mica complicat, perquè nosaltres estem retallats per moltes bandes: per
Generalitat, per Diputació, com molt bé deia la Irene, des de Bon Preu, i llavors és molt
complicat poder portar obres, no diré bones, si no obres de molts sectors, o d’un preu
més elevat que de normal portem, com va ser el cas de l’altre dia, que vàrem estar molt
de sort, perquè el teatre es va omplir i llavors, si no cobreixes, almenys no hi perds tant,
perquè gairebé sempre s’hi perd en les obres de teatre que portem.
Hem estat parlant amb els teatres d’Osona, que és amb els que estàvem ficats: tothom
ho veu molt clar que ens hem d’anar ajudant. Amb el de Vic ens costa una mica més,
però també hi estem treballant, perquè no pot ser que Vic ens porti totes les obres de
temporada que s’estan fent a Barcelona i que no ens deixi res. Estem amb ells, intentant
trobar un punt mig; evidentment que hi ha obres que no les podem portar, per la seva
envergadura, que requereixen un teatre com el de Vic, però hi ha obres que si que les
podríem compartir, és a dir, que ells se’n quedin unes i nosaltres unes altres, i també amb
Calldetenes. Per la nostra part tenim totes les ganes del món de continuar amb els
teatres d’Osona.

Sr. Jordi Casals: També estaria bé que estiguéssim atents preventivament; i ho dic,
perquè no està del tot clar, ni des de la Generalitat, ni des de la Diputació, cap on es pot
tirar a curt, suposo, anirem tirant, però a mitjà termini, que no es plantegin un canvi de
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model de gestió dels teatres municipals i que poguessin entrar condicionants que Torelló,
com a poble mitjà, com he dit al principi, que no és un teatre de poble petit i no és un gran
teatre com el de Vic, que no quedem fotuts; és a dir, alerta que no hi hagi un canvi en el
model de gestió, que ens puguin imposar.

Sra. Núria Güell: Des del teatre Cirvianum, sempre s’ha intentat i l’han tingut molt com a
referent a tots els teatres de Catalunya, perquè no entenen com un poble tan petit pugui
tenir un teatre amb una programació estable tan cohesionada, tan correcta,... i que, a
més, hi hagi tants espectadors. Ara ens està baixant una mica; diguem que la crisi potser
si que ens ha fet una mica de mal, o l’Atlàntida... no ho sabem massa què pot ser. Però jo
penso que des d’arreu on estem treballant nosaltres, Diputació i Generalitat ens han
tingut molt en compte i esperem que continuï així.
5.6.
I per acabar, si l’alcalde em permet i pel fet que m’afecta, perquè jo també estava a la
comissió informativa, només voldria recordar al portaveu de plataforma que va retirar
voluntàriament quatre mocions, perquè va veure que en realitat, el que demanava és
informació i no pas mocions, i la darrera, la que es va votar per evitar que prosperés, jo
només li diria que la democràcia no és només les formes, sinó també el contingut: allà
vàrem ser demòcrates, perquè allà es va votar si calia o no presentar unes mocions, en
aquest cas, una, i pel contingut, jo com a demòcrata que sóc, no tinc cap dubte que
aquella moció que apuntava a un col·lectiu de ciutadans de Torelló no era democràtica.
Jo els convido a què continuïn treballant i presentant les seves propostes dins uns límits
democràtics en què tots ens puguem sentir còmodes, no només els regidors, si no la
ciutadania de Torelló.

SRA. IRENE HERNÀNDEZ:
5.7.
Lligat una mica amb el tema del teatre Cirvianum que ara comentava en Jordi, i també
adreçat a la regidora de cultura, m’agradaria explicar una mica que el proppassat 15 de
novembre, a la junta ordinària del patronat del teatre Cirvianum, se’ns va informar que
l’empresa Bon Preu, que fins ara esponsoritzava el teatre amb una aportació econòmica
de 26.000 euros i que anaven destinats a la programació del teatre, no s’havia posicionat
en fer d’espònsor i, per tant, en realitzar aquesta aportació econòmica.
La nostra pregunta és si en data d’avui, 28 de novembre, se sap res al respecte i si es
poden explicar una mica els motius de la seva posició, ja que entenem que és una
empresa força solvent, que recentment ha comprat la casa Comella de Vic i és una
família vinculada al poble de Torelló.
També afegeixo i malgrat sabem tots que és una època difícil per a esponsoriotzacions,
una segona pregunta seria si es té previst buscar un nou espònsor per pal·liar aquesta
mancança econòmica en el cas que es doni, ja que d’alguna manera podria afectar
indirectament a la programació del teatre Cirvianum.

Sr. Jaume Vivet: Vaig trucar jo al Sr. Font. Arran de la trucada ens va emplaçar a una
visita; hi vàrem anar amb la Núria, més o menys el mes de setembre; ens va comunicar
que aquest any no havien pensat en Torelló. Nosaltres ens va venir una mica per
sorpresa; vàrem quedar que ens emplaçaríem a trucar-nos el mes d’octubre i jo vaig
esperar una mica, per no donar la sensació d’empènyer i a vegades aquestes coses val
més deixar fer una mica i repensar; ens vàrem tornar a trucar i ens va dir que fins a final
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d’any no hi comptéssim, però un dels meus comentaris va ser que el concert de Nadal va
sorgir arran d’aquesta col·laboració i ara ens obliga a fer una cosa que no podem deixar
de fer, perquè la gent ja hi està acostumada amb el concert de Nadal, o sigui que
seguirem amb el concert de Nadal i ens vàrem emplaçar a després de festes; no s’han
trencat les relacions, ni molt menys; penso que no s’han de trencar de cap manera, i
menys quan algú dóna, perquè vol donar; aquí tenim molt clar que el respecte hi és.
Nosaltres estem insistint, no et puc dir que no ens donarà res, la nostra intenció és que si
no són 27.000 i són 12.000, doncs benvinguts siguin...
Sra. Irene Hernández: NO s’ha tancat en banda?

Sr. Jaume Vivet: No, jo crec i penso sincerament que no. Estem emplaçats per parlar-ne
després de festes. Jo entenc que la situació de les empreses ha canviat i tot i que és una
empresa puntera a la comarca, imagino que també té les seves dificultats.
Pel que fa a buscar un altre espònsor, no n’hem buscat cap més de moment.

Sra. Núria Güell: Nosaltres, espònsors petits si que n’hem buscat per a coses concretes i
ara estem mirant com podríem vendre-ho; en lloc de buscar un espònsor per tota la
temporada, buscar espònsors concrets per a cada obra de teatre, minimitzar una mica les
coses a veure si ens en sortim. El que passa és que els de Bon Preu, tots els diners eren
per al cicle de música i ens hem trobat que com que no ens ho esperàvem, hem hagut de
retallar espectacles que haguéssim fet des del patronat, perquè no podíem deixat Torelló
sense el concert de Nadal després de 10 anys de col·laboració de Bon Preu amb el
concert de Nadal i hi ha hagut una mica d’ajustament una mica corre-cuita i de pressa i
corrent.
SR. DAVID FORCADA:
5.8.
El mes passat, en el ple anterior, vàrem presentar una moció en què plantejàvem un
estudi de reordenació del camp de futbol del barri de Montserrat; va ser rebutjada, però el
que és cert, és que el camp de futbol està igual; no s’hi ha fet res i es va degradant cada
dia més.
Demanem a veure si es té previst fer alguna actuació per a pal·liar això.

Respon el Sr. Jaume Vivet:
Tens raó; ens hi hem de posar. Penso que és un camp de futbol que ha d’estar obert, la
gent hi ha de poder entrar i ha de reunir les condicions de neteja de les males herbes
que, com a mínim, s’hi pugui anar a fer quatre xuts.

Sra. Concepció Villena:
El camp, ho hem estat mirant i hem parlat una mica amb els veïns, l’associació de veïns,
per tal que la seva utilització sigui una mica consensuada, perquè de la manera que està
ara, per poder jugar a futbol, s’hauria de fer una inversió per aplanar la terra i no és gaire
factible. A més, hem estat buscant si hi hauria algun equip de futbol o alguna altra entitat
que volgués utilitzar aquell equipament, i d’entrada no hi hem vist sortida. Ja veiem que
és una instal3lació que s’hi ha fet força inversió, quan ja s’estava invertint per altra banda
amb el camp de gespa artificial, que són diners malaguanyats, però estem veient una
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altra sortida i ho volem consensuar amb el veïnat, que sigui una zona d’esbarjo on pugui
anar la gent i que estigui obert unes hores i tancar-ho al vespre, per evitar actes
vandàlics.
Sr. David Forcada:
Si ho enfoques per a un ús de camp de futbol, segurament és cert que no cal, però
evidentment hi pot haver moltes altres utilitats.
I pel que fa a les inversions que s’havien fet, quan s’estaven destinats a l’altre lloc, en
aquell moment hi havia un equip que l’utilitzava i no són inversions malaguanyades,
perquè al final, la il·luminació tant pot servir amb independència de l’ús que se li doni, i els
vestidors rehabilitats poden servir per a moltes coses, com, per exemple quan fan les
curses dels matxos o, per exemple, a Torelló no hi ha cap parc d’autocaravanes; es pot
obrir i es pot donar servei a autocaravanistes com es fa a Vic,...

Sra. Concepció Villena:
Estem oberts a noves propostes.
Sr. David Forcada:
Per això, en la moció anterior, el que reclamàvem era obrir-nos a aquestes propostes,
amb la col·laboració de Diputació, i perquè estic segur que si ens obrim a noves
propostes en sortiran i podrem concretar, demanàvem ja pensar en el pressupost, no sé
si amb la quantitat que proposàvem o amb la que fos, però tenir una previsió, perquè el
que és evident és que l’actuació s’hi ha de fer, perquè tenir un espai d’uns metres
quadrats tancat i sense ús...

Sra. Concepció Villena:
Hi estem treballant, però és un tema que no se soluciona en dos dies.

Sr. Jaume Vivet:
I el tema Diputació, va lligat amb pla de barris i per entrar aquest any està fora de l’àmbit,
perquè bàsicament és piscines, camp de futbol i la zona esportiva.
Sr. David Forcada:
Si, però ja que han de fer l’estudi per la zona esportiva, al mateix fer-lo...

Sr. Jaume Vivet:
Caldria un nou estudi per al camp del barri de Montserrat. Perquè el de baix, bàsicament
és per pla de barris.
SR. PERE GALOBARDES:
5.9.
És un prec pregunta: aprofitant que la setmana passada era Santa Cecília, patrona dels
músics, als quals felicito des d’aquí, volia tornar a fer incís a una pregunta que ja vàrem
fer com a grup al mes de juliol i que entenc que ara entra amb més urgència i aquesta és
una de les vies, precisament, per proposar coses al ple, ja que algú ha dit que a l’apartat
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de precs i preguntes no s’hi poden proposar coses, però poden sortir idees i n’han sortit, i
voldria que consti en acta una declaració que varen fer totes les escoles de música de la
comarca d’Osona, de la qual en llegiré un paràgraf: “Des de la responsabilitat i la
solidaritat que la societat ens reclama, defensem al mateix temps el valor que
representen les escoles de música justament com actiu de futur per al nostre país i no
entenem que aquells que han demostrat negligència, improvisació i incoherència a l’hora
de definir una política educativa per al nostre sector, ens donin ara lliçons d’eficiència,
planificació i optimització que mai hem volgut ni sabut aplicar.
Dir que això no parla de cap govern en concret, si no que això segurament neix malament
des de fa més de 20 anys i encara no s’hi ha buscat solució. Anant a la terra, anant a
casa nostra, entenem que tenim una escola de música amb greus dificultats de tot tipus,
que necessita una reforma profunda i, per tant, encomano, demano a la regidora
d’ensenyament, què tenen previst en aquest sentit; sé que hi havia un estudi encarregat;
no sabem el resultat d’aquest estudi; tampoc sabem si és l’estudi que convé per Torelló,
però en el temps que actualment estem, entenem que les escoles de música, tret de la
gran de la capital, haurien de dependre no dels plantejaments i, per tant, la pregunta
aniria en aquesta línia: què esperem, o quina escola de música volem des de l’equip de
govern per a Torelló?

Respon la Sra. Concepció Villena:
De moment, estem mirant una mica i estudiant ben bé com està la situació actual de
l’escola de música i hem estat mirant aquest estudi que s’havia fet. De moment, no hem
pres cap altra decisió, ens ho estem mirant.
Sr. Pere Galobardes:
Més que res és, perquè creiem que és una mica urgent, ja, entre d’altres raons, la
baixada d’alumnes que hi ha hagut no és només motivada per la crisi; comparativament,
Torelló està perdent més alumnes. Hi ha motius coneguts de sobra, suposo que per
tothom i, per tant, entenem que convé una actuació ràpida en aquest sentit; ràpida en el
temps no vol dir demà passat, perquè són coses difícils.

Sr. Jaume Vivet:
Potser de cara al curs vinent s’hi pot fer alguna cosa.
SR. MARC FONTSERÈ:
5.10.
Després de la música, l’art i el teatre, també creiem que hem de mirar una mica més enllà
i per a nosaltres, la segona estació de tren és un equipament que per la situació
geogràfica ha de ser un veritable objectiu estratègic per a Torelló; això ho creiem
nosaltres, però també ho creia l’antic equip de govern.
La pregunta és: com està el tema? S’ha fet alguna cosa? Quines reunions s’han pogut fer
amb responsables tècnics i polítics del departament de territori i sostenibilitat? S’ha parlat
amb el nou Ajuntament d’Olot, per veure si veuen la inversió igual que nosaltres,
d’importància estratègica per a la Garrotxa? Com està el tema?

Respon el sr. Jaume Vivet:
Malauradament aquestes inversions es retrossen. Nosaltres, el dia 23 o 24 de juny vàrem
anar al Departament d’Infraestructures per parlar-ne amb el conseller; se’ns va dir que
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segurament es retardaria i de cara al 2015 començarien les obres per l’actual traçat fins a
Vic i pensem que això farà que es retardi bastant fins a Torelló.
En quant al temps de durada, fa cosa d’una setmana o deu dies, en un acte de campanya
que es va fer a Torelló, precisament per reivindicar aquesta estació; ells estan molt
interessats en aquesta nova estació, sempre i quan –això ens ho va remarcar l’alcalde
d’Olot en una xerrada que vàrem tenir- el fet d’anar a Barcelona, el trajecte sigui tan ràpid
com l’autobús; ara, ells, en autobús tarden una hora i quinze o vint minuts; venir a Torelló,
baixar de l’autobús, esperar l’arribada del tren,... entenem que és interessant, però ha de
ser un tren amb una via desdoblada, o no, però en tot cas, hi ha d’haver un pas de trens
més alt del que hi ha i si es tarda més en tren que en autobús, si es tarda una hora i 45
minuts des de Torelló com es tarda ara, malament.
Però l’interès segueix essent-hi.
6. INFORMACIONS
SRA. NÚRIA GÜELL:
6.1.
Ja estan a la venda les entrades del concert de Nadal, i dels Pastorets que, enguany, a
més, fan cinc sessions.
SR. MANEL ROMANS:
6.2.
Des de la regidoria de comerç, voldríem dir que el cap de setmana del 17 i 18 de
desembre, juntament amb l’associació de comerciants, hem organitzat un reguitzell
d’actes a Torelló, per a dinamitzar el comerç.
Aquest any no farem el parc de Nadal; ens va semblar, després de les valoracions de les
dues edicions anteriors, ens va semblar que el retorn a la inversió necessària, potser no
era l’adequat.
Aquest any hem canviat una mica de filosofia i el que farem és inundar el poble
d’activitats, des de corals cantant pel carrer, tallers de pessebres, tallers que es faran al
foier del Cirvianum,... en total, són més de 30 actuacions que es faran el cap de setmana
del 17 i 18 i jo convido a tots els ciutadans de Torelló a gaudir-ne i que fem poble aquests
dos dies.

SRA. CARME FRANCOLÍ:
6.3.
Aquest dissabte, dia 3, se celebrarà el dia mundial de les persones amb discapacitat.
El grup d’ADFO –Associació Disminuïts Físics d’Osona-, de Torelló, han organitzat un
“tastet de cadires de rodes”, que se’n diu. Hi haurà la participació del senyor alcalde i de
tots els regidors –espero-; a les 11 del matí, a la placeta d’en Pujol hi tindran una
paradeta on ens explicaran el seu funcionament i ens convidaran a fer un petit trajecte en
cadira de rodes, per tal que nosaltres puguem comprovar de primera mà si tenim el poble
adequat o no a les cadires.
També cal comentar que hi ha la col·laboració, com a comentaris, del guionista Esteve
Rovira, de l’actriu Carme Contreras i de l’actor Ramon Godino.
Sr. Marc Fontserè:
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Es tracta de fer una cursa en cadires de rodes?
Sra. Carme Francolí:
No, de cap manera! Ells en diuen un tastet, un circuit. Senzillament es tracta d’anar com
qualsevol persona que té una discapacitat i ha d’anar en cadira de rodes, fer un
recorregut des de la placeta d’en Pujol, travessarem pel pas de vianants de Can Comella,
cap a Can Codina, tirarem cap a la plaça de Sant Fortià, travessarem i tornarem a venir.
Ens trobarem amb passeres, més estretes, més amples, amb pas de vianants, haurem de
travessar el pont, ... però no es tracta, ni molt menys, d’una cursa. A més, si som colla,
tampoc hi haurà cadires per a tothom. Es tracta que ens anem canviant; ni tant sols hem
de molestar el trànsit, ni ens tancaran el carrer ni res, hem de fer vida normal d’un
dissabte al matí i fer el recorregut en cadira de rodes i no hauríem de molestar per res.
Ells ens ho explicaran molt bé, i llavors es tracta que nosaltres comprovem el dia a dia
dels que han d’anar en cadira de rodes.

SR. JAUME VIVET:
6.4.
Divendres hi va haver la inauguració del cinema del Casal; a Torelló ja tenim cinema, tot i
que és privat, no és públic; és una sala per a 190 persones aproximadament; fa patxoca i
em sembla que haurem d’anar al cine de tant en tant per procurar que tingui continuïtat.
Hi va haver un acte d’inauguració, va ser un acte molt correcte i la sala és una sala molt
digna.

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

Torelló, 2 de desembre de 2011
Vist i plau,
L’ALCALDE,

LA SECRETÀRIA,

Jaume Vivet Soler

Montserrat Freixa Costa
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