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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
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1.1. 11/2011 Ordinària 28/11/2011
S’aprova per unanimitat dels assistents, sense modificacions.
2. PROPOSTES
2.1. COMISSIÓ INFORMATIVA D’ADMINISTRACIÓ,
RECURSOS HUMANS, RÈGIM INTERIOR I SEGURETAT

ECONOMIA

I

HISENDA,

2.1.1. DICTÀMENS
2.1.1.1. ALCALDIA
2.1.1.1.1. Modificació de part dels acords adoptats pel plenari municipal en
sessions celebrades en dates de 22 de febrer i 27 de setembre de 2.010 en relació a
la modificació del contracte subscrit amb l'empresa SAUR, actualment SOREA s.a,
en data de 1 d'octubre de 1.989 en relació a ampliar el termini de vigència del
contracte pel termini de vint anys.
ACORD:
RELACIÓ DE FETS:
I.- Que l’Ajuntament de Torelló va adjudicar a l'empresa SAUR, SOCIEDAD DE
ABASTECIMIENTOS URBANOS Y RURALES, S.A. (en endavant SAUR) el concurs per
a la contractació de l’arrendament dels serveis per a la gestió del Servei Municipal d’aigua
potable, en base al Plec de Condicions Económico-Administratives (Plec de Condicions)
aprovat a l’efecte en sessió plenària de 1 d’abril de 1989, atorgant-se el corresponent
contracte administratiu en data 1 d’octubre de 1989.
II.- Que la durada d’aquest contracte es va establir per un període de 10 anys,
prorrogable tàcitament per iguals períodes fins al màxim legal permès.
III.- Que amb data 30 de juny de 1997 la Junta General de SAUR reunida en sessió
ordinària va acordar l'absorció de la també mercantil SOCIEDAD REGIONAL DE
ABASTECIMIENTO DE AGUAS, S.A. (en endavant SOREA), alhora que en la mateixa
sessió s’acordava adoptar la denominació de la societat absorbida.
IV.- Que el Ple de l’Ajuntament de Torelló de 28 de maig de 1998 va acordar la pròrroga
del contracte administratiu de 1 d’octubre de 1989 per un període de 20 anys fins el 10 de
novembre de 2018. En aquest acord es va preveure que SOREA assumiria l’avançament
econòmic de l’aportació municipal que corresponia a l’Ajuntament de Torelló en el
Projecte constructiu de la planta potabilitzadora d’aigües domèstiques, que havia de
treure a licitació el Consell Comarcal d’Osona, en què es preveia una aportació de
l’Ajuntament de Torelló de 125 milions de pessetes, obres que encara a dia d’avui no
s’han dut a terme.
V.- Que per a l’any 2010 el Consell Comarcal d’Osona tenia previst dur a terme el
Projecte de l’Estació de Tractament d’Aigües potables del Voltreganès i Osona Nord, amb
un pressupost de 4.654.943, 62 Euros més IVA, i el Projecte de la Construcció de la
xarxa d’abastament d’aigua potable en alta del Voltreganès i Osona Nord, amb un
pressupost de 3.882.782,58 Euros més IVA, resultant un total de 8.537.726,20 Euros,
més l’IVA corresponent, projectes que van estar aprovats definitivament pel Ple del
Consell Comarcal d’Osona el dia 25 de març de 2010.
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L’Ajuntament de Torelló havia de participar en el Projecte de la Construcció de la xarxa
d’abastament d’aigua potable en alta del Voltreganès i Osona Nord assumint el cost de
1.874.629,93 Euros. L’Ajuntament de Torelló va acordar en sessió celebrada el dia 22 de
febrer de 2010 prorrogar el contracte de 1 d'octubre de 1989 per a la gestió del servei
municipal d’aigua potable per un termini de 20 anys a comptar des de la data actual de
venciment, és a dir, fins el 10 de novembre de 2038, per tal de garantir així la recuperació
íntegra de les inversions del Servei requerides a SOREA, i ampliar l’objecte del contracte
a la gestió del Servei municipal de clavegueram.
VI.-Per acord del plenari municipal en sessió celebrada en data de 27 de desembre de
2010 es va acordar SUSPENDRE la part dels acords adoptats pel plenari municipal en
sessions celebrades en dates de 22 de febrer i 27 de setembre de 2010 en relació a la
modificació del contracte subscrit amb l’empresa SAUR, actual SOREA, en data de 1
d’octubre de 1989, en relació a la previsió d’ampliar el termini de vigència del contracte
per un termini de vint anys i a l’aportació per part de l’empresa SOREA de l’import que
pertocava a l’Ajuntament de Torelló per una quantia de 1.874.629,93 € per finançar el
projecte de l’Estació de tractament d’Aigües potables del Voltreganès i Osona Nord i el
Projecte de la construcció de la xarxa d’abastament d’aigua potable. Així mateix, es deixa
en suspens l’execució per part de Sorea a fons perdut les actuacions proposades per a
l’any 2010 per una quantia de 84.757,34 € més unes altres addicionals fins a una quantia
de 30.000€
Es va acordar que la suspensió de la part d’aquests acords s’aprovava pel termini d’un
any. Transcorregut aquest termini si encara no hi ha previsió de l’execució de les obres
en un termini concret es deixarà sense efecte la part d’aquests acords i, en cas contrari,
es procedirà a modificar el contracte amb l’empresa SOREA en aquest sentit.
Atès que des del Consell Comarcal d’Osona s’ha tornat a activar l’execució del Projecte
de la Construcció de la xarxa d’abastament d’aigua potable en alta del Voltreganès i
Osona Nord, es creu procedent ampliar la suspensió dels acords adoptats en sessions
celebrades en dates de 22 de febrer i 27 de setembre de 2010 per un termini d’un any
més.
És per tot això que, a proposta de Secretaria, 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
unanimitat dels membres assistents, acorda:

PRIMER.- SUSPENDRE la part dels acords adoptats pel plenari municipal en sessions
celebrades en dates de 22 de febrer i 27 de setembre de 2010 en relació a la modificació
del contracte subscrit amb l’empresa SAUR, actual SOREA, en data de 1 d’octubre de
1989, en relació a la previsió d’ampliar el termini de vigència del contracte per un termini
de vint anys i a l’aportació per part de l’empresa SOREA de l’import que pertocava a
l’Ajuntament de Torelló per una quantia de 1.874.629,93 € per finançar el projecte de
l’Estació de tractament d’Aigües potables del Voltreganès i Osona Nord i el Projecte de la
construcció de la xarxa d’abastament d’aigua potable. Així mateix, es deixa en suspens
l’execució per part de Sorea a fons perdut les actuacions proposades per a l’any 2010 per
una quantia de 84.757,34 € més unes altres addicionals fins a una quantia de 30.000€
La suspensió de la part d’aquests acords s’aprova pel termini d’un any. Transcorregut
aquest termini si encara no hi ha previsió de l’execució de les obres en un termini concret
es deixarà sense efecte la part d’aquests acords i, en cas contrari, es procedirà a
modificar el contracte amb l’empresa SOREA en aquest sentit.
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SEGON.- NOTIFICAR el present acord a Sorea i al Departament d’Obres i Serveis pel
seu coneixement i efectes oportuns.
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels quinze membres assistents.
2.1.1.1.2. Aprovació delimitació entre els termes municipals de Torelló i Les Masies
de Voltregà.
ACORD:
RELACIÓ DE FETS:
En data de 10 de desembre de 2010 el Director General d’Administració Local va
trametre escrit a l’Ajuntament de Torelló en el que comunicava que s’havia iniciat
l’elaboració del mapa municipal de Torelló, juntament amb els de Manlleu, Les Masies de
Voltregà, Orís i Santa Maria de Corcó i ens demanava que adoptéssim l’acord d’inici de
l’expedient de delimitació del terme municipal de Torelló, juntament amb el nomenament
de la comissió municipal de delimitació.
Per acord del plenari municipal en sessió celebrada en data de 31 de gener de 2011 es
va acordar nomenar la Comissió de delimitació del terme municipal.
Atès que en data de 22 de maig de 2011 es van celebrar eleccions municipals i es va
constituir el nou consistori en data de 11 de juny de 2.011 fent-se necessari la designació
de nou dels representants de l’Ajuntament de Torelló.
Per acord del plenari municipal en sessió celebrada en data de 25 de juliol es va nomenar
de nou la Comissió que ha de representar l’Ajuntament de Torelló en les actuacions de
delimitació de terme.
Es va notificar a tots els propietaris afectats per la línia de delimitació que els treballs per
delimitar els dos termes municipals es portarien a terme el dia 29 de novembre de 2011.
Els documents oficials de partida utilitzats pel desenvolupament de les operacions de
delimitació entre els municipis de Torelló i Les Masies de Voltregà és l’acta
d’atèrmanament d’11 de juliol de 1.921 elaborada per l’Institut Geogràfic I Estadístic
Espanyol
En base a aquesta documentació, la Direcció General d’Administració Local (DGAL) I
l’Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC) van elaborar el document Replantejament de la
línia de delimitació entre els termes municipals de Les Masies de Voltregà I Torelló Fites
F1 a F2 , de 28 de juliol del 2008 , en què s’han localitzat totes les fites reconegudes en
aquesta acta.

FONAMENTS DE DRET:
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PRIMER.- L’article 31 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la
constitució i demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals
descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya regula que l’acta corresponent a
les operacions de delimitació, amb els documents complementaris, s’han de sotmetre al
ple dels ajuntaments afectats, per tal que n’acordin l’aprovació amb el quòrum de la
majoria absoluta del nombre legal dels seus membres, en el termini màxim de tres mesos
comptadors a partir de la data de les operacions de delimitació. En el cas que tots els
acords siguin favorables a la delimitació proposada en l’acta, el Departament de
Governació i Administració Publiques ha de publicar la delimitació acordada al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya, en el termini de dos mesos comptats des de la
recepció dels acords.
És per tot això que, a proposta de Secretaria, 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
unanimitat dels membres assistents, acorda:

PRIMER.- APROVAR l’acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals
de Les Masies de Voltregà i Torelló aixecada el dia 29 de novembre de 2011.
SEGON.- NOTIFICAR el present acord a la Direcció General d’Administració Local per la
seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
TERCER.- NOTIFICAR el present acord a l’Ajuntament de Les Masies de Voltregà als
efectes oportuns.

VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels quinze membres assistents.
2.1.1.2. HISENDA
2.1.1.2.1. Aprovar les tarifes de la piscina coberta municipal que seran d'aplicació a
partir de l'1 de gener de 2012
ACORD:
RELACIÓ DE FETS
L’empresa Sport Assistance 2000, S.L., és l’adjudicatària de la concessió de la gestió de
la piscina coberta municipal de Torelló per acord del Ple de l’Ajuntament de data 23 de
juliol de 2007.
De conformitat amb l’apartat 5.3.2 del contracte signat entre l’Ajuntament de Torelló i
Sport Assistance 2000, S.L. el 31 d’octubre de 2007, el concessionari va presentar les
tarifes que va estimar oportunes aplicar en el primer exercici d’activitat, en concordança
amb el que s’establia en la clàusula 2.5 del plec de clàusules tècniques i econòmic –
administratives que van regir l’adjudicació de la concessió administrativa del servei
municipal de piscina coberta de Torelló, aprovat pel Ple de l’Ajuntament de data 26 de
febrer de 2007.
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El Ple de l’Ajuntament del dia 23 de febrer de 2009 va aprovar la proposta de tarifes
presentades per Sport Assistance 2000, S.L., que varen ser vigents a partir del 22 de juny
de 2009, data de l’obertura de les noves instal·lacions de la piscina coberta municipal.
El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària de data 25 de maig de 2009 va prendre una
sèrie d’acords per tal de facilitar l’accés d’alguns col·lectius al servei de la piscina coberta
municipal.
El Ple de l’Ajuntament del 28 de desembre de 2009 va modificar, en part, l’acord adoptat
pel Ple de l’Ajuntament del dia 25 de maig de 2009, amb efectes l’1 de febrer de 2010,
sobre les bonificacions establertes exclusivament a l’abonament “tot el dia” del servei de
piscina coberta municipal, a les persones amb minusvalidesa igual o superior al 33%.
El Ple de l’Ajuntament del 25 de gener de 2010 va modificar la data d’efectes de les
noves bonificacions de l’acord del Ple del 28 de desembre de 2009, establint-lo en l’1 de
març de 2010.
El Ple de l’Ajuntament del 22 de febrer de 2010 va aprovar l’establiment d’una bonificació
per l’abonament “tot el dia” del servei de piscina coberta municipal, a les persones en
edats compreses entre els 3 i els 15 anys amb una minusvalidesa igual o superior al 33%.
El Ple de l’Ajuntament del 31 de maig de 2010 va modificar, en part, les tarifes aprovades
per acord del Ple del 23 de febrer de 2009, per adaptar-les als nous tipus impositius de
l’Impost sobre el Valor Afegit, vigents a partir de l’1 de juliol de 2010.
El Ple de l’Ajuntament del 26 d’abril de 2011 es va establir una nova tarifa pels usuaris de
la piscina coberta municipal en situació de baixa temporal, donat que, en cap dels acords
esmentats anteriorment es va establir cap quota diferenciada per aquest tipus d’usuari,
tot i que en la normativa general d’ús de la piscina municipal de Torelló, en el seu apartat
de normativa administrativa es diu literalment: “L’abonat pot acollir-se a la baixa
temporal, per un període mínim de tres mesos i màxim d’un any, abonant l’import de la
quota de manteniment mensual quan per motius de salut, canvi temporal de feina i/o
residència, sigui justificat”.
En data de 2 de juny de 2011, el Sr. Enric Truñó i Lagares, en qualitat d’administrador de
l’empresa Sport Assistance 2000, S.L., va presentar una proposta per tal de modificar les
tarifes de la piscina coberta municipal.
És per tot això que, vist el dictamen de la C. I. d'administració, economia i hisenda,
recursos humans, règim intern i seguretat, el Ple de l’Ajuntament, el Ple de l’Ajuntament,
per unanimitat dels membres assistents, acorda:

Primer.- APROVAR les tarifes de la piscina coberta municipal de Torelló amb efectes a
1 de gener de 2012, que es relacionen a continuació:

QUOTES ABONATS

Quotes tot el dia
QUOTA INFANT

Preu en €
(IVA del 8%
inclòs)
Abonat

24,30
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QUOTA ADOLESCENT
QUOTA ADULT
QUOTA GENT GRAN

26,00
36,00
23,40

Quotes en horaris reduïts
QUOTA MATINADA
QUOTA MATÍ
QUOTA VESPRE

21,60
28,80
30,60

Quotes agrupaments familiars
QUOTA PARELLA +1
QUOTA PARELLA +2

27,00
25,20

CURSOS
DE
EXTRAESCOLAR

Preu en €
NATACIÓ (IVA del 8%
inclòs)
Abonat

Cursos de natació (1 trimestre, 1 dia a la setmana)
50,21
NADONS
48,76
BENJAMINS
48,76
INFANTILS
50,21
NATACIÓ TERAPÈUTICA
Cursos de natació (1 trimestre, 2 dies a la setmana)
67,26
NADONS 2 DIES SETMANA
75,02
BENJAMINS 2 DIA SETMANA
75,02
INFANTILS 2 DIA SETMANA
75,02
ADOLESCENTS 2 DIES SETMANA
86,08
ADULTS 2 DIES SETMANA
75,02
GENT GRAN 2 DIES SETMANA
NATACIÓ
TERAPÈUTICA
2
DIA
77,27
SETMANA
77,27
EMBARASSADES

Preu en €
(IVA del 8%
inclòs)
No abonat

62,77
60,95
60,95
62,77

96,59
93,77
93,77
93,77
107,60
93,77
96,59
96,59

Preu en €
(IVA del 8%
inclòs)
Abonat

Preu en €
(IVA del 8%
inclòs)
No abonat

Activitats complementàries
DANSA VENTRE
BALLS LLATINS
COUNTRY
PILATES
FITKIDS
MASTERCLASSES
RESERVES SORTIDES OUTDOOR

37,43
37,43
37,43
-70,65
3,00
3,00

46,78
46,78
46,78
-87,33
3,00
3,00

Salut
MASSATGE ESPORTIU
MASSATGE TERAPÈUTIC

21,00
21,00

26,00
26,00

SERVEIS
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MASSATGE EXPRESS
MASSATGE RELAXANT
ABONAMENT 5 M.ESPORTIU
ABONAMENT 5 M.TERAPEUTIC
ABONAMENT 5 M.EXPRESS
ABONAMENT 5 M.RELAXANT

12,50
21,00
82,00
82,00
49,50
82,00

16,00
26,00
103,00
103,00
62,00
103,00

Programes d'Entrenament Personalitzats (PEPs)
8,50
1-2 SESSIONS
12,50
3 SESSIONS
16,50
MÉS DE 4 SESSIONS

10,50
16,00
21,00

Entrenaments personals (eo)
1 SESSIÓ INDIVIDUAL
1 SESSIÓ PARELLA
5 SESSIONS INDIVIDUAL
5 SESSIONS PARELLA
10 SESSIONS INDIVIDUAL
10 SESSIONS PARELLA

31,00
52,50
136,00
220,50
257,50
422,00

31,50
64,60
170,00
275,80
322,00
527,50

LLOGUER ARMARIET

7,00

--

ACTIVITATS D'ESTIU

Preu en €
(IVA del 8%
inclòs)
Abonat

Preu en €
(IVA del 8%
inclòs)
No abonat

Campus estiu (matins de 9 a 13 hores, 5 setmanes)
160,00
160,00
BENJAMINS
160,00
160,00
INFANTILS
160,00
160,00
ADOLESCENTS
Campus estiu (matins de 9 a 13 hores, 1 setmana)
41,00
BENJAMINS
41,00
INFANTILS
41,00
ADOLESCENTS

41,00
41,00
41,00

Acollida campus d'estiu
PREU 5 SETMANES
PREU HORA

37,50
1,50

37,50
1,50

Cursos natació estiu (5 setmanes)
NADONS
BENJAMINS
INFANTILS
ADOLESCENTS
ADULTS
GENT GRAN

21,10
32,46
40,59
40,59
40,59
40,59

26,38
40,58
50,73
50,73
50,73
50,73

ARTICLES

Preu en € Preu en €
(IVA
del (IVA
del
18% inclòs) 18% inclòs)
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Venda material
TOVALLOLA GRISA
MICROMOTXILA
CADENAT
GORRA LYCRA
ULLERES JÚNIOR
ULLERES GRAN
SAMARRETA TÈCNICA
BIDONS D'AIGUA

ENTRADES PUNTUALS

Entrades puntuals
ENTRADA PUNTUAL ADULT
ENTRADA PUNTUAL INFANTIL
ENTRADA PUNTUAL BENJAMINS
ENTRADA PUNTUAL ADOLESCENT
ENTRADA PUNTUAL GENT GRAN

DESPESES DE GESTIÓ

Despeses de gestió
DESPESES PER DEVOLUCIÓ
DIPÒSIT TARGETA
REPOSICIÓ TARGETA ACCÉS

Abonat

No abonat

7,42
4,24
7,95
3,82
4,24
5,30
10,30
3,09

7,42
4,24
7,95
3,82
4,24
5,30
10,30
3,09

Preu
Preu en
en €€ Preu
Preu en
en €€
(IVA
(IVAdel 8%
del (IVA
(IVAdel 8%
del
inclòs)
18% inclòs) inclòs)
18% inclòs)
Abonat
Abonat
No
Noabonat
abonat

------

7,20
4,60
4,60
4,60
4,60

Preu en € Preu en €
Preu en € Preu en €
(IVA del 8% (IVA
del
(IVA
del (IVA
del
inclòs)
18% inclòs)
18% inclòs) 18% inclòs)
Abonat/No Abonat/No
Abonat
No abonat
abonat
abonat

3,15
6,30
--

--3,25

Preu en €
(IVA del 8%
inclòs)
Abonat

Preu en €
(IVA del 8%
inclòs)
No abonat

31,00
31,00
31,00
31,00

31,00
31,00
31,00
31,00

Preu nen (1 trimestre, 1 dia setmana)
Horari no escolar
38,27
ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
38,27
ESCOLA D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA

38,27
38,27

CURSOS DE NATACIÓ ESCOLAR

Preu nen (1 trimestre, 1 dia setmana)
Horari escolar
ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
ESCOLA D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA
ESCOLA D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
ESCOLA D'EDUCACIÓ ESPECIAL
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ESCOLA D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
ESCOLA D'EDUCACIÓ ESPECIAL

38,27
38,27

38,27
38,27

Preu nen (1 trimestre, 2 dies setmana)
ESCOLA D’EDUCACIÓ INFANTIL
ESCOLA D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA
ESCOLA D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
ESCOLA D’EDUCACIÓ ESPECIAL

58,88
58,88
58,88
58,88

58,88
58,88
58,88
58,88

Preu mòdul 12 nens (1 trimestre, 1 dia setmana)
459,24
ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
459,24
ESCOLA D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA
459,24
ESCOLA D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
459,24
ESCOLA D'EDUCACIÓ ESPECIAL

459,24
459,24
459,24
459,24

Preu mòdul 12 nens (1 trimestre, 2 dies setmana)
706,62
ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
706,62
ESCOLA D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA
706,62
ESCOLA D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
706,62
ESCOLA D'EDUCACIÓ ESPECIAL

706,62
706,62
706,62
706,62

Preu en €
(IVA del 8%
inclòs)
Abonat

Preu en €
(IVA del 8%
inclòs)
No abonat

Lloguer de carrers piscina
1 HORA
1 HORA SETMANAL AL MES
1 HORA SETMANAL AL TRIMESTRE

16,35
70,80
206,01

16,35
70,80
206,01

Baixa temporal
PER ABONAT I MES

10,00

--

ALTRES

Segon.- Les bonificacions aprovades en les sessions del Ple de l’Ajuntament de data 25
de maig i 28 de desembre de 2009 i 22 de febrer de 2010, seran d’aplicació també a les
tarifes incloses en l’apartat primer d’aquest mateix acord.
Tercer.- NOTIFICAR el present acord a l’empresa Sport Assistance 2000, S.L. i als
departaments d’esports i d’intervenció de l’Ajuntament.

INTERVENCIONS:
SR. JOSEP M. SOLDEVILA:
En aquest increment, nosaltres hi podem estar massa d’acord, però tinc entès que ara els
increments s’aprovaran de desembre a desembre; és cert?
SR. JAUME VIVET:
Aquest període ha estat de juny a desembre i ara hem demanat a l’empresa que sigui de
desembre a desembre i ho han acceptat de paraula.
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SR. MARC FONTSERÈ:
El nostre vot serà favorable, però també fent una observació en aquest tema: que sigui un
6% en un any i mig, surt a una mitjana d’un 4% que s’acosta més a l’IPC. Per tant,
esperem que no sigui només de paraula, si no que realment sigui així.
I també m’agradaria comentar un tema, que ens fa patir una mica: apujar les tarifes un
6%, per als usuaris és un increment que serà important, i més en aquests moments i
esperem que no vagi en contra de la qualitat, si no que cal assegurar que la qualitat
continuï essent òptima i que, per tant, en la piscina hi tinguem un bon equipament. En
aquest sentit, últimament heu rebut i hem rebut gent que es queixa, sobretot per les hores
punta pel tema dels carrils de la piscina. Si a aquests fets hi afegim un increment de la
quota, que no tinguem problemes en aquest sentit.

VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels quinze membres assistents.
2.1.1.2.2. Aprovar les tarifes dels serveis funeraris en el Municipi de Torelló, per a
l'any 2012
ACORD:
El Ple d’aquest Ajuntament, en sessió que va tenir lloc el dia 15 de juny de 1984, va
adjudicar al Sr. Marino Xicoy i Viñas la prestació del servei de Pompes Fúnebres i
conducció de cadàvers al terme municipal de Torelló, pel termini de trenta anys,
mitjançant concessió administrativa. El contracte d’adjudicació es va signar el dia 7 de
juliol del mateix any.
Posteriorment la concessió del servei de Pompes Fúnebres fou cedida pel concessionari
a la companyia Serveis Funeraris Xicoy, S.L., cessió que fou autoritzada pel Ple de
l'Ajuntament en sessió que va tenir lloc el dia 7 d’abril de 1989.
Mitjançant conveni subscrit en data 2 d'abril de 2003, l'Ajuntament va convenir en cedir a
la companyia Serveis Funeraris Xicoy, S.L. un immoble en construcció situat l'Avinguda
del Ter, s/n, d’aquesta vila, per a què podés ser destinat a la prestació dels serveis
objecte de la concessió.
L’any 2007, per tal de millorar la prestació dels serveis objecte de la concessió,
l'Ajuntament ha cregut convenient ampliar la cessió de l'immoble esmentat en
l'antecedent anterior, a fi d'habilitar-hi una nova sala de vetlla, una sala multiconfessional i
un forn crematori.
La companyia concessionària Serveis Funeraris Xicoy, S.L. es va mostrar disposada a
assumir la despesa resultant de l'esmentada ampliació del servei, així com a subministrar
el seu mobiliari, sempre que el termini concessional, fixat inicialment en trenta anys,
s'ampliï fins a cinquanta anys, a fi de mantenir l'equilibri de la concessió i la necessària
amortització de la nova inversió.
El Ple de l’Ajuntament, en sessió de 27 de novembre de 2006, va adoptar l’acord
d’ampliar els serveis funeraris que prestava l’Ajuntament en els termes indicats en
l’apartat d’antecedents que figuren en el mateix acord i, alhora, ampliar i prorrogar, en vint
anys més, la concessió acordada amb Serveis Funeraris Xicoy, S.L. (abans Sr. Marino
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Xicoy i Viñas), mitjançant contractes subscrits en data 7 de juliol de 1984 i 2 d’abril de
2003, en els termes establerts en el conveni que constava en l’acord.
L’empresa Serveis Funeraris Xicoy, S.L., en compliment del que preveu l’article 39 del
Decret 209/1999, de 27 de juliol, pel que s’aprova el Reglament que regula, amb caràcter
supletori, els serveis funeraris municipals, ha presentat la proposta de tarifes dels
diferents serveis funeraris, per a l’any 2012.
És per tot això que, vist el dictamen de la C. I. d'administració, economia i hisenda,
recursos humans, règim intern i seguretat, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels
membres assistents, acorda:

Primer.- APROVAR la proposta de tarifes presentada per Serveis Funeraris Xicoy, S.L.,
dels serveis funeraris per a l’any 2012:
Serveis per a adults:
Núm. servei
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Import en €
512,00
637,00
750,00
924,00
1.134,00
1.385,00
1.737,00
2.121,00
2.476,00
2.862,00
3.355,00

Els serveis d’aquestes tarifes comprenen: El subministrament del fèretre, el seu trasllat al
domicili mortuori, d’introducció del cadàver dins el fèretre, el trasllat del fèretre al lloc de la
cerimònia, i fins el de destinació final, sempre dins el mateix terme municipal.
Serveis per a pàrvuls:
Núm. servei
24
25
26
27
Especial

Import en €
350,00
530,00
812,00
1.394,00
2.115,00

Serveis complementaris:
Descripció del servei
Cotxe fúnebre núm. 3
Cotxe fúnebre núm. 5
Cotxe fúnebre núm. 6
Cotxe per corones
Caixa de zenc
Vàlvula depuradora de gasos

Import en €
82,00
198,00
307,00
61,00
252,50
52,60
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Funda per caixa trasllat avió
Caixa fusta embalatge

156,60
219,50

Urnes trasllat restes:
Núm. d’urna
1
2
3

Import en €
56,00
109,00
179,50

Túmul núm. 2, metall, import: 30,00 €
Tramitació: tarifa del 5% sobre el cost total del servei.
Auto furgó trasllats:
Descripció del servei
a) Furgó per trasllat de capelles, domicilis, residències
b) Suplement sortida carretera dins la província
b.1) Per km. Recorregut a la península
b.2) Per km. Recorregut a l’estranger

Import en €
92,00
56,00
0,87
0,94

Desplaçaments i dietes:
Descripció del servei
Dins la província, per persona
A una altra província dins Catalunya, per persona
Trasllats nacionals, recorregut màxim 600 km. persona/dia
Trasllats a l’estranger, recorregut màxim 600 km. persona/dia

Import en €
18,07
37,30
69,00
110,50

Expedients, trasllat i recepció:
Descripció del servei

Import
en €
Expedient de trasllat amb documentació Sanitat
155,00
Expedient de trasllat a l’estranger Sanitat
211,00
Expedient d’incineració
31,00
Expedient recepció cadàver o restes procedents de la mateixa província i 31,00
sense despatx de documentació a Sanitat
Expedient recepció cadàver o restes procedents d’una altra província amb 88,00
despatx de documentació a Sanitat
Expedient de recepció cadàver o restes de l’estranger
106,20
Materials, taponaments i desinfecció:
Descripció del servei i/o material
Materials absorbents
Funda protectora higiènica de cel·lofana
Taponaments
Desodorants (productes destinats a tal finalitat)
Desinfecció d’habitacions amb aparells i líquids autoritzats
Condicionament sanitari del cadàver i materials

Import en €
37,60
19,00
29,50
8,40
48,00
85,70
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Vestició, llençol i fundes:
Descripció del servei i/o material
Operació de vestició o amortallar un cadàver
Subministrament de llençol per amortallar
Funda sudari amb cremallera
Funda per restes amb cremallera petita
Funda per restes amb cremallera gran
Plàstic per restes

Import en €
40,70
27,00
27,80
10,50
26,50
5,30

Capelles i sales:
Descripció del servei, espai i/o material
Capella amb sala de vetlla, 24 hores, i llibre
Capella, cada fracció de 3 hores d’excés
Llibre de signatures A
Sala multiconfessional

Import en €
290,00
32,00
18,00
154,50

Conservació, embalsamament i materials:
Descripció del servei
Certificat mèdic i impresos
Embalsamament cadàver (minuta metge forense)
Extracció marcapassos per incinerar
Personal ajudant en embalsamament, per persona
Material farmacèutic i prestació d’instrumental
conservacions i embalsamaments
Drets sala embalsamar (si es realitza al tanatori)

quirúrgic

per

Import en €
11,00
Segons
metge
Segons
metge
20,50
a 52,50
62,50

Drets de recepció: S’aplicarà la tarifa del cotxe núm. 3, en concepte de drets de recepció
en aquells casos que el cadàver o les restes procedeixin d’una altra població, import de la
tarifa 82,00 €
Inhumació i incineració:
Descripció del servei
Inhumació i tapiar nínxol nou amb placa de formigó
Inhumació, tapiar i ordenació de nínxol vell
Inhumació a terra (obrir i tapar rasa)
Trasllat de restes dins cementiri (obrir i tapar dos nínxols)
Trasllat de restes a la fossa comú (obrir i tapar un nínxol)
Incineració de cadàver
Incineració de restes
Extreure interior de zenc per incinerar

Import en €
109,00
175,00
198,00
302,00
153,00
423,00
227,00
44,30

A aquestes tarifes caldrà afegir-hi l’IVA que hi correspongui en cada cas.
Segon.- NOTIFICAR el present acord a l’empresa Servei Funeraris Xicoy, S.L. i al
departament de secretaria de l’Ajuntament.
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VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels quinze membres assistents.
2.1.1.3. SECRETARIA
2.1.1.3.1. APROVACIÓ DEL CALENDARI DE SESSIONS ORDINÀRIES PER AL 2012
ACORD:
Per acord del ple de l’ajuntament de data 22 de juny de 2011, es va aprovar la periodicitat
de les sessions ordinàries del ple de l’ajuntament, de les comissions informatives i les de
la Junta de Govern Local.
Per tot això, se sotmet a dictamen de la C. I. d'administració, economia i hisenda,
recursos humans, règim intern i seguretat, l’adopció dels acords que segueixen:
És per tot això que, a proposta de Secretaria, 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
unanimitat dels membres assistents, acorda:

Primer.- APROVAR el calendari de sessions per al 2012, d’acord amb els paràmetres
fixats amb caràcter ordinari i les excepcions, per escaure’s en festiu o en pont, que es
descriuen a continuació:
•

•

•

Sessions ordinàries de la junta de govern local, amb caràcter general:
o Tots els dilluns, excepte els dos últims de cada mes, a les 7 de la tarda.
o Tots els penúltims dilluns de cada mes, a les 5 de la tarda.
o Amb les excepcions que es fan constar a continuació:
Dimarts, 10 d’abril.
Dimecres, 12 de setembre.
Dimarts, 18 de setembre.
Dilluns, 17 de desembre. Se celebrarà en horari de les 17:00 i el 24
no se celebrarà, per escaure’s en vigília del dia de Nadal.
Sessions de les comissions informatives:
o Tots els penúltims dilluns de cada mes, en els horaris habituals.
o Amb les excepcions que es fan constar a continuació:
Dimarts, 18 de setembre.
Dilluns, 17 de desembre: s’avança una setmana, atès que el 24 no
se celebrarà, per escaure’s en vigília del dia de Nadal (Nit de
Nadal).
Sessions del ple de l’ajuntament:
o L’últim dilluns de cada mes, a les 8 del vespre.
o Amb les excepcions que es fan constar a continuació:
Dimecres, 2 de maig.
Dijous, 27 de desembre.

El mes d’agost, no hi haurà sessions ordinàries
Segon.- DONAR la publicitat escaient al present acord.
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VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels quinze membres assistents.
2.1.1.3.2. Aprovació pròrroga del termini d'execució de les obres corresponents al
"Projecte constructiu per a la defensa del marge esquerre del riu Ter a la zona
industrial de Matabosch-Pont de Conanglell
ACORD:
RELACIÓ DE FETS:
Per acord del ple municipal en sessió ordinària del dia 27 de desembre de 2010 es va
aprovar l’expedient de contractació mitjançant procediment obert, oferta econòmicament
més avantatjosa utilitzant diversos criteris d’adjudicació, per a la realització de les obres
corresponents al “Projecte constructiu per a la defensa del marge esquerre del riu Ter a la
zona industrial de Matabosch-Pont de Conanglell” i va aprovar la convocatòria del procés
de licitació, amb un pressupost base de licitació de 1.013.645,19 euros, i 182.456,13
euros en concepte d’IVA. En la mateixa sessió es va aprovar els plecs de clàusules
administratives particulars i de prescripcions tècniques i es va autoritzar la despesa per
un import total de 1.196.101,32 euros amb càrrec a l’operació núm. 220100017522 de la
partida 301-459-6090000 (Projecte 2010-2-301-08-1) del pressupost de despeses.
Per resolució de l’alcaldia de data 20 d’abril de 2011 es va adjudicar el contracte d’obres
corresponents al “Projecte constructiu per a la defensa del marge esquerre del riu Ter a la
zona industrial de Matabosch-Pont de Conanglell” a l’empresa Construccions Icart, S.A.,
amb CIF: A-17200163 per ser la proposició més avantatjosa per un preu de 498.232,38
euros i 89.681,83 euros en concepte d’IVA.
En data 4 de maig de 2011 es va signar el contracte corresponent el qual establia un
termini d’execució de les obres de 6 mesos a comptar des de la signatura de l’Acta de
comprovació del replanteig.
El dia 19 de maig de 2011 es va procedir a la signatura de l’Acta de comprovació del
replanteig i autorització d’inici de les obres començant a comptar el termini per la seva
execució finalitzant el dia 19 de novembre de 2011.
Vista la petició de l’empresa Construccions Icart, S.A., adjudicatària de les obres, de data
18 de novembre de 2011, registre d’entrada núm. 2011/5444 de 25 de novembre de
2011, sol·licitant una ampliació del termini per a l’execució de les obres esmentades,
motivada com a conseqüència que no s’han pogut realitzar els treballs en les dues línies
elèctriques afectades per l’obra atès que ha estat necessari tramitar un nou
assessorament a la companyia elèctrica Endesa perquè el previst en el projecte no és
vàlid així com també pel fet que les pluges de finals d’octubre i principis de novembre han
provocat que durant varis dies no s’hagi pogut treballar a l’obra, fets que han provocat
l’endarreriment en la seva execució.
D’acord amb l’informe favorable emès pels tècnics directors de l’obra de data 18 de
novembre de 2011.
FONAMENTS DE DRET:
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L’article 213.2 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei de contractes del sector públic, preveu que si el retard en la
finalització de les obres s’ha produït per motius no imputables al contractista es
concedirà per l’Administració un termini que serà, com a mínim, igual al temps perdut, si
no és que el contractista en demani un altre d’inferior.
És per tot això que, a proposta de Secretaria, 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
unanimitat dels membres assistents, acorda:
Primer.- Aprovar una pròrroga en el termini d’execució de les obres corresponents al
“Projecte constructiu per a la defensa del marge esquerre del riu Ter a la zona industrial
de Matabosch-Pont de Conanglell” de 3 mesos i deu dies, finalitzant el dia 29 de febrer de
2012.
Segon.- Notificar el present acord a l’empresa Construccions Icart, als directors de l’obra
i al responsable del contracte.

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

2.1.1.4. GRUP MUNICIPAL DE PxC
2.1.1.4.1. Moció del grup municipal de PxC a favor de la dació en el pagament de les
hipoteques i l'eliminació de les clàusules del sòl.
PROPOSTA D’ACORD:
En el darrer cicle econòmic expansiu, l’estancament dels salaris, el vertiginós augment
del preu de l’habitatge, l’escàs mercat de lloguer, uns tipus d’interès a mínims històrics,
una normativa molt laxa vers la responsabilitat dels bancs i caixes davant les condicions
ofertades per a crèdits i hipoteques, així com una deficient supervisió per part del Banc
d’Espanya, han empès desenes de milers de famílies a hipotecar-se fins a 40 anys per
poder fer front a la despesa mensual derivada de l’accés a l’habitatge. Tenir un sostre
familiar ha suposat, en molts casos, un compromís del 50% dels ingressos familiars
dedicats al seu pagament fins a la jubilació del deutor.
L’evolució de l’import de les hipoteques atorgades ha anat de la mà de l’augment dels
preus de l’habitatge. La hipoteca mitjana va passar de ser de 111.000 euros a Catalunya i
de 97.000 euros a Espanya al 2003, a 184.000 euros i 149.000 euros a Catalunya i
Espanya respectivament al 2007, any en què esclata la crisi financera. A partir d’aquest
moment, tant el número d’hipoteques com l’import de les mateixes es redueix
considerablement, fins assolir una mitjana de 125.000 euros a Catalunya i 120.000 euros
a Espanya al juny del 2010.
En total, del 2003 al 2009 s’han signat a l’estat espanyol 1.286.647 hipoteques
d’habitatges. D’altra banda, el 2006 va ser l’any del període en què més hipoteques es
van signar (243.346) i també en què la hipoteca mitjana arribava al seu màxim històric
(184.000 euros a Catalunya), a uns tipus d’interès especialment baixos.
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Però les circumstàncies existents a l’hora de signar el contracte hipotecari han variat per
a la majoria de persones hipotecades, particularment aquelles que es van hipotecar a
partir del 2006, quan els tipus d’interès eren més baixos i els preus de l’habitatge
arribaren al seu màxim. L’esclat de la bombolla immobiliària i la crisi financera i
econòmica han deixat a Catalunya un 20% de població en atur i la impossibilitat de fer
front al deute hipotecari està sent una realitat cada cop major i una de les noves causes
d’exclusió social.
L’execució hipotecària per impagament del crèdit hipotecari provoca la pèrdua de
l’habitatge familiar per a milers de famílies cada any. En aquest procediment l’habitatge
és subhastat, i la Llei d'Enjudiciament Civil (LEC) 1/2000 estableix que, en cas de no
presentar-se postors, el creditor pot adjudicar-se l’habitatge pel 50% del valor de la nova
taxació. El banc no només es queda amb l’habitatge per un preu molt menor pel qual es
va signar la hipoteca, sinó que a més el deute segueix viu descomptant-li el valor del bé
executat.
A diferència d’altres requisits existents a la Unió europea, a Espanya, el préstec té
caràcter personal i garantia real. En cas d’impagament, el patrimoni personal present
queda embargat a través de l’habitatge, resta de béns i salari, deixant-la en un estat de
vulnerabilitat, desprotecció i amb un alt risc de caure en l’exclusió social.
Del primer trimestre de 2007 al primer trimestre de 2010, el número d’execucions
presentades a Catalunya ha augmentat un 485% i un 385% a Espanya. Al 2009 van tenir
lloc 93.319 execucions hipotecàries a l’estat espanyol, de les quals un 20% es van
produir a Catalunya. És a dir, més de 18.000 habitatges embargats i posats a disposició
de l’entitat financera a Catalunya en només un any.
Segons l’Agència Negociadora de Productes bancaris –companyia de refinançament de
deutes-, el 2010 a l’estat espanyol va finalitzar amb més de 118.000 execucions
hipotecàries. De confirmar-se, i sumades a les dades oficials del Consell General del
Poder Judicial fins 2009, més de 270.000 famílies es podrien veure sense sostre en els
anys posteriors a l’esclat de la crisi, del 2008 al 2010. La xifra prevista pel 2010 suposaria
un augment del 500% de les execucions hipotecàries d’aquest any respecte el 2007.
El primer trimestre del 2011 es conten amb mes de 200 execucions diàries, més de
15491 famílies han quedat sense la seva llar.
En bona part de les legislacions del nostre entorn com a França, Bèlgica, Alemanya o els
països anglosaxons es té en compte la situació de sobreendeutament personal i deute
hipotecari de les persones físiques, quan el deutor ho és de bona fe (per causes
sobrevingudes) i el bé hipotecat és l’habitatge habitual, de manera contrària en el cas
espanyol i català.
Als països anglosaxons la dació de l’habitatge en pagament del deute hipotecari, és a dir,
amb el lliurament de l’habitatge, la persona pot saldar el deute amb l’entitat financera i no
se li embarga cap altre patrimoni ni ingrés familiar present i futur. Amb el lliurament de les
claus queda resolt el deute. A la legislació espanyola existeix un buit legal significatiu que
determina la impossibilitat de fer palès una situació sobrevinguda de sobreendeutament
familiar.
Per altra banda, en una part important dels contractes de préstec amb garantia
hipotecaria realitzats en els darrers anys, s’han inclòs de manera generalitzada
condicions que perjudiquen greument als prestataris, com les anomenades “clàusules de
sòl i sostre” per a les hipoteques amb interès variable, per les quals s’estableixen un límit
mínim i màxim pel que fa a l’índex de referència del tipus d’interès. Aquesta clàusula, que
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en un principi hauria de protegir al consumidor davant un augment considerable dels tipus
d’interès, i alhora assegurar a l’entitat financera un tipus d’interès mínim que cobreixi el
risc de l’operació, han estat incloses de tal manera que constitueixen un greu perjudici per
a les famílies amb hipoteca amb interès variable.
La inclusió de les “clàusules de sòl i sostre” ha pres com a referència, de manera
constant, uns límits mínims i màxims del tipus d’interès que, observats des de l’evolució
històrica dels mateixos, són fàcilment superables per als tipus mínims i difícilment
assolibles per als tipus màxims. D’aquesta manera, el que havia de ser una clàusula de
protecció en benefici mutu s’ha convertit en realitat en una assegurança per a entitats
financeres de l’aplicació d’un tipus d’interès més alt que el de l’índex de referència, en
especial en un moment en què aquest no arriba al 2%. D’aquesta manera, les llars
hipotecades no es beneficien de la baixada del tipus d’interès.
Es calcula que el 80% de les hipoteques constituïdes a l’estat espanyol entre el 2006 i el
2009 poden contenir una clàusula d’aquestes característiques, amb perjudicis que poden
oscil·lar entre els 1.200 i 2.300 euros anuals de mitjana.
La consideració com a abusives de les “clàusules de sòl” es basen, d’acord amb la
normativa vigent, en la seva inclusió amb caràcter general, limita els drets de
consumidors i usuaris (en esdevenir a la pràctica un “tipus fix” quan els tipus d’interès són
baixos), situa a les entitats financeres en una posició de privilegi respecte als prestataris i
són desproporcionades pel que fa a la concreció del tipus mínim i màxim.
Per tots els motius exposats fins aquest punt, i com a mesures a prendre atenent les
circumstàncies de crisi econòmica actual,
És per tot això que, a proposta de Secretaria, 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, NO acorda:
1.
Demanar la modificació de la legislació vigent en el sentit d’introduir la dació en
pagament com a forma de liquidació del deute hipotecari en determinats casos.
2.
Declarar abusives les clàusules que en el contracte hipotecari fixin un límit a la
variació a la baixa del tipus d’interès variable contractat.
3.
Fer arribar aquest acord al president del Parlament de Catalunya; als grups
parlamentaris del Parlament de Catalunya, del Congrés dels Diputats i del Senat; als
presidents de l’Associació Catalana de Municipis, i a la Federació de Municipis de
Catalunya.

INTERVENCIONS:
SR. JOSEP M. SOLDEVILA:
Vist que segons les dades del Consell General del Poder Judicial, només entre el 2007 i
el 2010, l’Estat espanyol hauríem produït prop de 300.000 exclusions hipotecàries, i que
les previsions diuen que entre el 2011 i el 2012, podria arribar a la xifra de 500.000, quan
això succeeix, les famílies s’enfronten no només a la pèrdua del seu habitatge, si no
també a una condemna financera per la vida, l’entitat bancària interposa una demanda
que inicia el procés d’exclusió hipotecària, que finalitza amb la subhasta de l’immoble; si
la subhasta queda deserta, cosa que en l’actual context de crisi succeeix en més del 90%

20

dels casos, amb la llei vigent, l’entitat bancària s’adjudica l’habitatge amb el 50% del valor
d’afectació i segueix reclamant el pagament del deute restant, més els interessos, costes
judicials, a les persones amb situació d’insolvència, mitjançant l’embargament de
nòmines, comptes, ... així com embargaments als avaladors. És a dir, a més de perdre
l’habitatge, milers de famílies s’enfronten a una condemna financera per vida, que es
tradueix en una condemna a l’exclusió social i a l’economia submergida. Les transaccions
i el llenguatge de difícil comprensió utilitzat pels contractes que ara es descobreix en
molts casos, s’amagaven molts tipus de clàusules abusives, com és el cas de les
clàusules del sòl; aquesta, considerem inadmissible i total injust que en l’estat social i
democràtic de dret, totes les conseqüències de la crisi recaiguin sobre la part més
vulnerable del contracte hipotecari i, en canvi, a les entitats financeres en bona mesura
responsables de l’actual crisi, reben ajudes milionàries que surten d’impostos sense
haver assumit cap responsabilitat, però que segueixen generant milers de milions de
beneficis anuals. Considerant que tot això que s’ha exposat, vulnera l’actual marc jurídic:
Primer: demanem al govern central que tal com també proposava la plataforma d’afectats
per la hipoteca i altres coorganitzadors socials, s’aprovi una modificació de la regulació
hipotecària que inclogui la figura de la datació en pagament, de manera que, en els casos
de residència habitual, si el banc executa la hipoteca es quedi amb l’habitatge, la totalitat
del deute principal, més interessos i costes judicials, quedi liquidat tal com succeeix en
altres països europeus i Estats Units.
Més que tot, volem dir que tots els problemes que tenim nosaltres normalment és gràcies
a la mala gestió dels bancs; han caigut sobre nosaltres tots els problemes; ja sabem que
a nivell d’Ajuntament, nosaltres no podem fer gran cosa, però si que podem demostrar,
com a mínim, que anem en contra de tot el que està passant en aquest país, com a
mínim, l’únic que volem és que l’Ajuntament de Torelló, s’adhereixi a nosaltres com a
protesta en quant a les clàusules de les hipoteques.
SR. JORDI CASALS:
Aquesta moció que presenta Plataforma per Catalunya, com ja està passant sovint, és
una còpia literal d’una moció presentada per dos grups polítics que públicament, el grup
de Plataforma per Catalunya i el seu líder Anglada, que blasma públicament, com són
Iniciativa per Catalunya-Verds i Esquerra Republicana, que concretament la varen
presentar a Rubí el febrer de 2011, creiem que això, a més, per dir-ho d’alguna manera,
de ser filibusterisme polític de copiar mocions d’altres grups, i a més, quan se’ls situa a
l’altra banda, a l’altre extrem i, com he dit abans, se’ls blasma i si pogués els marginaria,
creiem que també és oportunisme; i, per què dic oportunisme? Perquè en la campanya
electoral que hi va haver –on els grups poden presentar les seves propostes- en el primer
debat, l’única cosa que va dir el candidat de Plataforma per Catalunya en el tema
d’habitatge, és que a Torelló, el que havia fet l’Ajuntament, era facilitar que es construís,
es construís, es construís... i es creés més habitatge, per tal que les immobiliàries
poguessin tenir més creixement econòmic, que és precisament el que ara estan
denunciant, que es va fer una pilota enorme, un globus, que va rebentar i ara cau damunt
nostre.
És a dir: nosaltres ja ens sentim representats pel nostre partit, per Esquerra Republicana
a nivell nacional, com així ho mostra en el Parlament i diferents plataformes i, fins i tot,
diferents partits de tarannà més com nosaltres entenem la democràcia, que no pas per
una moció fruit d’aquest filibusterisme polític i aquest oportunisme que vol mostrar
Plataforma per Catalunya al ple de Torelló. És per això que nosaltres no volem estar
representats per aquesta moció en contra d’una situació que nosaltres, Esquerra
Republicana i Junts per Torelló també hi estem en contra; creiem que és una situació
injusta, però no volem ser representats per aquesta moció presentada per Plataforma. És
a dir, que nosaltres hi votarem que no.
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SR. MARC FONTSERÈ:
Nosaltres també votarem que no, tot i estar bastant, o gairebé al 100% d’acord amb el
text de la moció. Com a grup del Partit Socialista de Catalunya ho portem als estatuts, la
dació en el pagament, en els nous estatuts acabats d’aprovar; com a grup de progrés
municipal PSC de Torelló també estem a favor de la dació en el pagament, però si que
creiem que –jo no coneixia aquesta dada que era una moció plagiada, entenc ara el motiu
pel qual coincideixo gairebé al 100% amb aquesta moció-, però crec sincerament que el
tema s’escapa molt de les competències d’aquest Ajuntament –així ho has explicat,
Josep M: quan ho has exposat- però no només això: va adreçada a la presidenta del
Parlament de Catalunya i als seus diputats; crec que també s’escapa de les
competències del Parlament de Catalunya; és cert que a vegades hem debatut i aprovat
mocions que van més enllà de l’àmbit estrictament municipal, però que afectaven –
creiem- molt més directament els nostres ciutadans i, a més, des de l’Ajuntament hi
podíem incidir una mica més que no pas en aquesta moció de la dació en el pagament.
Per això hi votarem en contra.
SR. MANEL ROMANS:
Nosaltres, com la resta de grups que han manifestat el seu parer, també estaríem d’acord
en el fons de la moció, però com ja hem reiterat altres vegades, no volem entrar en el joc
d’aprovar mocions que no ens representen, que no són de política municipal o política
nacional; hi hauria moltes coses que no ens estarien bé i, per tant, no volem entrar en
aquest joc que coses que no depenen de nosaltres, i com ha dit molt bé en Marc, ni tant
sols del Parlament de Catalunya, si no que depèn del Congrés dels Diputats i no volem
entrar en el joc aquest que cada dos per tres fer manifestacions a favor o en contra, tot i
que creiem que nosaltres i la resta de grups ja tenim representació –ja ho havíeu
manifestat alguna vegada vosaltres, que només teniu representació municipal i que és
aquest el mitjà que heu d’utilitzar per fer sentir la vostra veu-. No volem entrar en aquest
joc; nosaltres venim a fer política municipal; si s’escau farem política nacional, com hem
dit moltes vegades, però no volem entrar en el joc aquest de votar coses en les quals no
podem fer-hi res ni com a poble de Torelló, ni com a poble de Catalunya, perquè és una
cosa estatal.
Per tant, nosaltres, des de Convergència ens abstindrem.
SR. JOSEP M. SOLDEVILA:
Jo us vull dir que aquí ja és la comèdia de sempre; m’estic adonant que tot el que
presenta Plataforma per Catalunya, resulta que és copiat, o volem protagonisme... a
veure! El protagonisme, no és que l’agafem! És que l’hem d’agafar, perquè ens tanqueu
les portes; no us interessa que diguem la veritat, perquè tot el que heu fet els partits
polítics des de fa molts anys en aquest país, em sembla que teniu molt per desitjar.
Nosaltres hem de dir la veritat i hem de demostrar a la gent que vosaltres ens tanqueu les
portes a tot arreu; que ho sapigueu, que les coses que presentem són lògiques, clares,
concises i que la gent vol, excepte vosaltres! Que també les enteneu igual, el que passa
és que no us interessa donar-nos el protagonisme, ho heu dit sempre, però seguirem
lluitant.
Una altra cosa: mocions, també direm el de sempre: no comencem a passar mocions de
fora, que n’heu passat més d’una, vosaltres, i han estat acceptades. A partir d’ara haurem
de començar a mirar una mica, què presentem cada un de nosaltres.

VOTACIÓ:
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La proposta es desestima per majoria absoluta del nombre legal de membres de la
Corporació, atenent el resultat que s’especifica a continuació:
•
•
•

Vots favorables: 3, dels regidors del grup municipal de PxC.
Vots desfavorables: 7, dels regidors i regidora dels grups municipals del PSC-PM i
de JpT-ERC-AM.
Abstencions: 5, dels regidors i regidores del grup municipal de CiU.

2.1.1.4.2. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PxC, PER A LA CREACIÓ D'UN TELÈFON
GRATUÏT DE SUPORT A LA MILLORA I MANTENIMENT DE LA VIA PÚBLICA.

PROPOSTA D’ACORD:
Atès que en diferents reunions amb grups veïnals se’ns ha fet palesa la necessitat de
més agilitat entre l’aparició de problemes a la via pública i la resolució dels mateixos.
Atès que seria d’interès que els ciutadans poguessin comunicar a l’ajuntament d’una
forma ràpida i sense cost els diferents desperfectes o problemes que afectin a la via
pública.
Atès que la instal·lació i creació d’un telèfon gratuït de suport i millora del manteniment de
via pública amb un número senzill de recordar facilitaria que els ciutadans col·laboressin
més amb l’ajuntament en el manteniment de la via pública.
Atès que aquest telèfon hauria de ser gestionat per persones i no a través d’un
contestador automàtic, de forma que el ciutadà constati que la seva col·laboració arribi al
seu destí.

És per tot això que, a proposta de Secretaria, 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, NO acorda:

La creació d’un telèfon gratuït on els ciutadans puguin adreçar-se per informar dels
desperfectes que trobin a efectes que es puguin recollir les observacions i les queixes
dels torellonencs pel que fa a la Via Pública.
Què aquest telèfon tingui un número fàcil de recordar per qualsevol ciutadà (per exemple
el 025). Que sigui un telèfon d’atenció personal i no a través de contestador automàtic.
Què d’aquest número de telèfon, es faci difusió continua en tots els mitjans de
comunicació, públics i privats, de la vila.

INTERVENCIONS:
SR. JOAN MANEL CASTILLO:
Ja sabem que, per a qualsevol queixa, suggeriment, ... es pot fer una instància; nosaltres
ho veiem correcte, però s’hauria de mirar d’aconseguir una mica més de proximitat de
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cara al ciutadà torellonenc per unes raons ben simples: la sol·licitud està bé, però, què
passa? Hi ha molta gent que, en primer lloc, no té temps de baixar a fer-la; en segon lloc,
es pot fer a través del web de l’Ajuntament, a l’oficina virtual d’atenció al ciutadà; en els
temps que estem, cada vegada hi pot haver més persones que no puguin mantenir
internet; llavors, ja impossibilitem la manera de fer arribar la queixa al seu destí. També
hem de pensar en aquesta gent que pot tenir un munt de queixes, però a causa d’una
mobilitat reduïda, no pot fer-hi res i posem pel cas que tenen internet, però són persones
grans i no saben com funciona; un altre punt en contra. I, per acabar, tenim les persones
que ja no creuen que fer una instància arribi a bon port, o que passaran els mesos i res
de res, i podem posar per exemple l’últim cas que ens vàrem trobar –entre molts d’altresparlant amb la gent: un cas bastant curiós: una encarregada de Bon Preu va fer una
trucada a l’Ajuntament demanant si li podrien dir quants habitants viuen al barri de
Montserrat; la persona encarregada en qüestió, va respondre –cosa que no critiquem,
que quedi clar! Ella va fer la seva feina- que havia de fer una instància i la noia va quedar
bastant parada.
Per aquest motiu i molts d’altres que no cal esmentar, demanem el telèfon gratuït.
SR. JORDI CASALS:
Ara m’estava assegurant que la moció parlava d’un telèfon gratuït per suport a la millora i
manteniment de la via pública, si és així.
Aquesta moció, si la d’abans la varen presentar Esquerra Republicana i Iniciativa per
Catalunya Verds a Rubí el febrer de 2011, aquesta moció, des de la primera paraula, fins
a l’última –en l’altra es va saltar algun punt, com per exemple el d’assistència i suport a
les persones desnonades, que aquí, Plataforma ha cregut que no havia de ser un punt
d’acord a la moció anterior-, en aquest cas, des de la primera lletra fins a l’última, està
copiada d’una moció de Convergència i Unió de Vilafranca del Penedès, presentada l’any
2008, fins i tot, si jo truco al 025, sortirà l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès i això és
un dels punts per acordar en aquest ple.
Em reiteraria en el que he dit abans, però és que a més, aquesta solució que s’ha agafat
d’un altre poble, fins i tot és una mica irònic que es digui “atès que en diferents reunions
amb grups veïnals...” grups veïnals de Vilafranca del Penedès i es faci una proposta a
l’Ajuntament de Torelló. Nosaltres creiem, i així ho tenim en el programa electoral, que pel
tema de les incidències a la via pública, ja siguin problemes a les voreres, en el ferm, als
jardins, ... en el que sigui o fins i tot que hi hagi carrers tallats, s’ha de donar resposta i és
un tema important de cara al servei a la ciutadania i nosaltres proposàvem el que en
dèiem “programa d’incidències” que nosaltres ja hem comentat amb l’equip de govern
que se n’ ha de parlar, i s’ha de treballar i s’ha de fer un treball profund, no només a cops
de moció i encara menys, copiades d’un altre municipi i en base als veïns d’un altre
municipi, si no en la realitat de Torelló i, a més, fer un bon servei i anar més enllà, a més
d’informar i donar els canals fàcils per tal que la ciutadania pugui informar, però que
també es pugui informar, és a dir, donar la informació, el seguiment d’aquesta incidència
correctament des de l’Ajuntament.
Nosaltres no donarem suport a una moció plagiada –tal com ha dit abans el portaveu
socialista- com l’anterior, però a més, creiem que és un tema que no s’ha de fer a cop a
moció, si no treballant-ho, fent propostes damunt de la taula i creiem que un simple
telèfon gratuït a més de Vilafranca del Penedès, no creiem que sigui la solució i per això,
nosaltres no hi donarem suport.
SR. MARC FONTSERÈ:
La moció comença dient que “en diferents reunions amb grups veïnals se’ns ha fet palesa
la necessitat de més agilitat”; sincerament, és cert que segurament cal més agilitat a
l’hora de solucionar algunes incidències a la via pública, però la realitat ens demostra que
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no les solucionarem abans, perquè arribin abans, si no que el coll d’ampolla el tenim en
un altre lloc, el tenim a la brigada o en qui hagi de solucionar-ho; per tant, no
aconseguirem més agilitat per donar un telèfon gratuït als torellonencs. A part que Torelló
no és una ciutat milionària, i no parlo de diners, si no que parlo d’habitants; no ens podem
permetre el luxe de tenir un telèfon –sigui gratuït o no, ja no parlo del preu del telèfon- i
una persona al darrere, amb els coneixements per respondre, les vint-i-quatre hores del
dia, o encara que siguin set hores al dia, cinc dies a la setmana, amb vacances i altres;
és car de gestionar –segons el nostre entendre- i de què funcioni.
Des del nostre grup creiem que el sistema actual –pel que fa als avisos, repeteixo que per
a solucionar aquests avisos és un altre tema- que combina el telemàtic amb el presencial
–via sol·licitud- és suficient; segurament, si truquem a la policia, entenc que també ens
han d’atendre i també en prendran nota; per tant, un telèfon que funciona les 24 hores al
dia també ens atendran i en prendran nota.
Repeteixo que l’avís no és el problema i, per això, votarem en contra.
SR. MANEL ROMANS:
Nosaltres, com equip de govern, n’hem parlat i ens ha semblat que els serveis que es
demanen estan solucionats: tenim un web de l’Ajuntament on hom pot fer tots els
suggeriments que es vulgui; si hi ha alguna persona que tingui alguna cosa per dir, pot
presentar-ho a través de sol·licitud a l’Ajuntament i, si no, pot trucar a l’Ajuntament i com
ha dit en Marc, també a la policia local si es tracta d’una incidència que ha de ser
immediata i se soluciona.
El que heu parlat que internet pot ser car, us he de dir que a Torelló hi ha el servei
Guiffi.net, que és un servei gratuït d’accés a internet i, per tant, amb una petita inversió
que pot representar 150 o 200 euros, tots els veïns de Torelló poden tenir accés a
internet gratuït.
Tampoc ens sembla que hagi de ser un servei gratuït; cada vegada ens costarà més als
ajuntaments donar serveis gratuïts; sabem com està el context econòmic i, per tant, el
cost d’una trucada local per a una persona de Torelló, no ens sembla que sigui excessiu.
A part d’això, ens sembla millor que es faci a través del web o que es faci per sol·licitud,
perquè així queda constància de qui ho fa, perquè per telèfon pot trucar qualsevulla
persona i si no s’identifica, no queda constància de la queixa que ha fet i, en canvi, a
través del web o de sol·licitud escrita, queda constància de quina persona ha fet aquesta
queixa.
Per tant, com que a nosaltres ens sembla que aquests serveis estan ben resolts per part
de l’Ajuntament de Torelló, nosaltres tampoc donarem suport a aquesta moció.

SR. JOSEP M. SOLDEVILA:
Un incís al Sr. Casals, perquè veig que avui se l’ha agafat amb nosaltres... perfecte!
Perfecte podrem començar a tenir diàleg i fins ara no dèiem res i ja em començava a
avorrir una miqueta.
També li volia dir que nosaltres no anem de plagi; no crec que vostè, tota la creativitat
que faci el seu partit sigui de vostè, bé que ho deveu copiar d’algú, això d’entrada; quan
una cosa és bona, s’agafa, s’exposa i es posa en un lloc on no existeixi; no em digui que
són plagis quan una cosa interessa; vostè em va sortir l’altre dia amb la democràcia, que
té forma i té context! Expliqui’m quina forma i quin context té vostè, perquè deu tenir una
altra forma de veure-la, m’entén? Hem de començar a parlar una mica clar i dir el que
sentim i no el que no sentim i vostè diu el que li interessa per donar-se protagonisme!
Però nosaltres seguirem lluitant. Vull que la gent de Torelló sàpiga que gràcies a vostè no
s’aproven coses molt importants.
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VOTACIÓ:
La proposta es desestima per majoria absoluta del nombre legal de membres de la
Corporació, atenent el resultat que s’especifica a continuació:
•
•
•

Vots favorables: 3, dels regidors del grup municipal de PxC.
Vots desfavorables: 12, dels regidors i regidores dels grups municipals de CiU, del
PSC-PM i de JpT-ERC-AM.
Abstencions: 0.

2.2. COMISSIÓ INFORMATIVA
ECONÒMICA I MEDI AMBIENT

DE

TERRITORI

I

URBANISME,

PROMOCIÓ

2.2.1. DICTÀMENS
2.2.1.1. PROMOCIÓ ECONÒMICA
2.2.1.1.1. Acord sobre l'encàrrec de gestió de l'Ajuntament de Torelló a favor del
Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura per a temes de comerç
ACORD:
RELACIÓ DE FETS:
Vista la minuta del conveni d’encàrrec de gestió i trobada conforme.
Atès que cal el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres del Ple
per adoptar l’acord per a la transferència de funcions o d’activitats a altres
administracions públiques.
Vist l’expedient tramitat a l’efecte, es proposa a la Comissió Informativa de territori,
urbanisme, promoció econòmica i medi ambient, que dictamini el següent:
Per tot això, d’acord amb el dictamen Favorable de la C. I. de territori i urbanisme,
promoció econòmica i medi ambient, el ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels membres
assistents, acorda:
Primer.- Aprovar la minuta de conveni de col·laboració, entre l’Ajuntament de Torelló i el
Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura, per a l’establiment de l’encàrrec de gestió per
l’execució de temes en matèria de comerç que serà vigent des de la seva signatura fins el
12 de setembre de 2.012, d’acord amb el text que figura al final d’aquest acord.
Segon.- Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari, l’Alcalde de Torelló, per al
més eficaç desenvolupament d’aquest acord, inclusiu la signatura del conveni aprovat.
Tercer.- Notificar aquest acord al Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura.
Quart.- Publicar aquest acord d’encàrrec de gestió al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona i al tauler d’anuncis.

El text del conveni aprovat és el següent:
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CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE TORELLÓ I EL
CONSORCI DE LA VALL DEL GES, ORÍS I BISAURA PEL SERVEI DE COMERÇ
Torelló, x de desembre de 2011
REUNITS
D’una banda l’Alcalde de l’Ajuntament de Torelló, Sr. Jaume Vivet i Soler, actuant en nom
i representació d’aquest i assistit per la secretària de la corporació, Sra. Montserrat Freixa
i Costa.
I de l’altra la Presidenta del Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura, Sra. Rosa Vestit i
Villegas, actuant en nom i representació d’aquest i assistit pel secretari d’aquest, Sr. Jordi
Valls i Aumatell.
Ambdues parts es reconeixen mútuament la representació legal en la qual actuen i la
capacitat jurídica d’obrar necessària per a l’atorgament d’aquest conveni de col·laboració.
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
1.- La legislació de règim local atribueix als municipis diverses competències per
promoure tota mena d’activitats i prestar tots els serveis públics que contribueixin a
satisfer les necessitats i les aspiracions de la comunitat de veïns, entre les quals hi ha la
promoció de la igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes.
El Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC) preveu que el consorci té
personalitat jurídica pròpia per a crear i gestionar serveis i activitats d’interès local o
comú.
2.- L’Ajuntament de Torelló i altres ajuntaments de la comarca d’Osona van constituir el
Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura per una millor gestió i coordinació d’accions i
planificació de programes i accions de desenvolupament local.
3.- El Consorci Vall del Ges, Orís i Bisaura com a ens local supramunicipal que té
atribuïdes funcions de cooperació pot establir convenis amb els municipis per assolir
aquesta funció de cooperació.
De conformitat amb el que disposa l’article 114.3 e) del TRLMRLC cal el vot favorable de
la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació per adoptar l’acord per
a la transferència de funcions o d’activitats a altres administracions públiques.
4.- L’article 15 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, estableix que els ens
locals poden encomanar la realització d’activitats tècniques a òrgans o entitats de la
mateixa o de diferent Administració per raons d’eficàcia administrativa. Quan l’encàrrec
de gestió es faci entre òrgans i entitats d’administracions diferents s’ha de formalitzar per
mitjà de la signatura del conveni corresponent entre elles.

5.- Que el Servei d’Ocupació de Catalunya ha resolt favorablement al Consorci de la Vall
del Ges, Orís i Bisaura la pròrroga de 3r any de l’AODL de desenvolupament econòmic
del sector comerç, de la tècnica Lourdes Clota Barceló fins el dia 12 de setembre de
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2.012. Entre les tasques a desenvolupar per part de la Sra. Lourdes Clota s’hi inclou la
dinamització del sector comercial de Torelló.
6.El pla estratègic del Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura contempla com a
objectius principals l’equilibri ambiental, la cohesió social i el desenvolupament econòmic
del territori.
PACTES
1. Objecte
El present conveni té per objecte establir una relació de col·laboració entre l’Ajuntament
de Torelló i el Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura a través de la qual l’Ajuntament
de Torelló fa una encomana de gestió al Consorci per realitzar les següents actuacions:
-

Disseny, execució i avaluació de campanyes de dinamització del comerç urbà de
Torelló
Suport a l’associacionisme comercial de Torelló
Suport en la realització de campanyes comercials al Mercat Municipal de Torelló
Actualització de la base de dades d’establiments comercials de Torelló
Suport en la realització de fires comercials
Suport a l’Inspector de l’Ajuntament de Torelló per la gestió del Mercat de venda no
sedentària
Suport en l’organització de cursos de formació per al teixit comercial de Torelló
Servei d’assessorament als establiments comercials de Torelló
Redacció d’informes tècnics de comerç
Informar de les subvencions a les que pugui acollir-se l’Ajuntament de Torelló, en
matèria de comerç i promoció del municipi, omplir els formularis per a la seva petició,
gestionar l’execució de les subvencions concedides i la seva justificació.

2. Obligacions de les parts
L’ajuntament de Torelló es compromet a:
-

Donar suport en els tràmits derivats de les actuacions esmentades en aquest conveni.
El finançament de les actuacions anirà a càrrec de l’Ajuntament de Torelló.
Coordinar les tasques que ha de desenvolupar la tècnica del Consorci de la Vall del
Ges, Orís i Bisaura, la Sra. Lourdes Clota, a través del Cap de l’Àrea de Promoció
Econòmica de l’Ajuntament de Torelló.
Designar els representants a la comissió tècnica de seguiment

El Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura es compromet a:
-

A fer-se càrrec de les despeses de personal per executar l’encomana de gestió
objecte del present conveni.
Informar dels treballs realitzats en matèria de comerç a la comissió tècnica de
seguiment
Designar els representants a la comissió tècnica de seguiment

3. Comissió tècnica de seguiment
El seguiment de les actuacions convingudes es farà mitjançant una comissió mixta entre
l’Ajuntament de Torelló i el Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura.
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Aquesta comissió tècnica de seguiment estarà integrada per:
- Un/a representant de l’Ajuntament de Torelló
- Un/a tècnic responsable de l’Ajuntament de Torelló
- La gerència del Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura
- Un/a tècnic responsable del Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura
Seran funcions de la comissió tècnica de seguiment:
- Acordar els criteris de col·laboració
- Fer el seguiment i l’avaluació de les actuacions derivades del conveni i dictar les
especificacions necessàries per al seu correcte desenvolupament.
- La Comissió de Seguiment es reunirà una vegada per semestre i sempre que
qualsevol de les parts ho requereixi.
4. Vigència i extinció del conveni
El present conveni tindrà vigència des del moment de la seva signatura i fins el 12 de
setembre de 2012, i es podrà prorrogar tàcitament si cap de les dues parts el denuncia.
En cas de pròrroga del present conveni, ambdues parts podran introduir les modificacions
que es considerin adients.
Seran causes de resolució del conveni, a més de les clàusules generals aplicables,
l’incompliment de qualsevol dels pactes establerts, amb denúncia prèvia d’una de les
parts.
I en prova de conformitat, se signa per duplicat el present conveni a un sol efecte, en el
lloc i data que s’indica a continuació.

Torelló, x de desembre de 2011

Per l’Ajuntament de Torelló

Pel Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura

L’alcalde,
Jaume Vivet i Soler

La Presidenta,
Rosa Vestit i Villegas

La secretària
Montserrat Freixa i Costa

El secretari
Jordi Valls i Aumatell

INTERVENCIONS:
SR. MARC FONTSERÈ:
Una pregunta: per què el 12 de setembre de 20012? Hi ha algun motiu?
SR. MANEL ROMANS:
Si. Acaba el contracte l’actual tècnic.

VOTACIÓ:
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La proposta s’aprova per unanimitat dels quinze membres assistents.
2.2.1.1.2. Dissolució del Consorci d'Osona per a la gestió de la televisió digital local
pública canal múltiple de Vic
ACORD:
RELACIÓ DE FETS:
Atès que per acord del ple de la Corporació de data 30 de gener de 2.006 es va aprovar
la constitució del Consorci d’Osona per a la gestió de la televisió digital local pública canal
múltiple de Vic i l’aprovació dels seus estatuts, passant-ne a formar part.
Atès que el Ple del Consorci d’Osona per a la gestió de la televisió digital local pública
canal múltiple de Vic, en sessió celebrada el dia 23 de novembre de 2.011, va aprovar la
dissolució del Consorci per unanimitat dels assistents i amb el quòrum necessari.
Vist el que disposa l’article 234.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens
locals, aprovat per Decret 179/1995, de 23 de juny, l’acord de dissolució ha de ser ratificat
pels òrgans competents dels seus membres.
Atès que l’òrgan competent per aprovar la ratificació de l’acord de dissolució del Consorci
d’Osona per a la gestió de la televisió digital local pública canal múltiple de Vic és el Ple
municipal.
És per tot això que, vist el dictamen de la C. I. de territori i urbanisme, promoció
econòmica i medi ambient, el Ple de l’Ajuntament, per Unanimitat dels membres
assistents, acorda:
PRIMER.- RATIFICAR íntegrament i en els mateixos termes l’acord de dissolució del
Consorci d’Osona per a la gestió de la televisió digital local pública canal múltiple de Vic
adoptat pel ple del Consorci en sessió celebrada el dia 23 de novembre de 2.011.
SEGON.- NOTIFICAR l’acord al Consorci d’Osona per a la gestió de la televisió digital
local pública canal múltiple de Vic i al Consell Comarcal d’Osona, pel seu coneixement i
efectes oportuns.

VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels quinze membres assistents.
2.2.1.2. URBANISME
2.2.1.2.1. Acord sobre l’encàrrec de gestió de l’Ajuntament de Torelló a favor del
Consorci de la Vall del Ges, Orís i el Bisaura per a l’execució de temes de medi
ambient.
ACORD:
Vista la minuta del conveni d’encàrrec de gestió i trobada conforme.

30

Atès que cal el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres del Ple
per adoptar l’acord per a la transferència de funcions o d’activitats a altres
administracions públiques.
Per tot això, d’acord amb el dictamen Favorable de la C. I. de territori i urbanisme,
promoció econòmica i medi ambient, el ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels membres
assistents, acorda:
Primer.- Aprovar la minuta de conveni de col·laboració, entre l’Ajuntament de Torelló i el
Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura, per a l’establiment de l’encàrrec de gestió per
l’execució de temes en matèria de medi ambient que serà vigent des de la seva signatura
fins el 7 de setembre de 2.012, d’acord amb el text que figura al final d’aquest acord.
Segon.- Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari, l’Alcalde de Torelló, per al
més eficaç desenvolupament d’aquest acord, inclusiu la signatura del conveni aprovat.
Tercer.- Notificar aquest acord al Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura.
Quart.- Publicar aquest acord d’encàrrec de gestió al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona i al tauler d’anuncis.

El text del conveni aprovat és el següent:
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE TORELLÓ I EL
CONSORCI DE LA VALL DEL GES, ORÍS I BISAURA EN TEMES DE MEDI AMBIENT
Torelló,

de desembre de 2011

REUNITS
D’una banda l’Alcalde de l’Ajuntament de Torelló, Sr. Jaume Vivet i Soler, actuant en nom
i representació d’aquest i assistit per la secretària de la corporació, Sra. Montserrat Freixa
i Costa.
I de l’altra la Presidenta del Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura, Sra. Rosa Vestit i
Villegas, actuant en nom i representació d’aquest i assistit pel secretari d’aquest, Sr. Jordi
Valls i Aumatell.
Ambdues parts es reconeixen mútuament la representació legal en la qual actuen i la
capacitat jurídica d’obrar necessària per a l’atorgament d’aquest conveni de col·laboració.
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
1.- La legislació de règim local atribueix als municipis diverses competències per
promoure tota mena d’activitats i prestar tots els serveis públics que contribueixin a
satisfer les necessitats i les aspiracions de la comunitat de veïns, entre les quals hi ha la
promoció de la igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes.
El Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC) preveu que el consorci té
personalitat jurídica pròpia per a crear i gestionar serveis i activitats d’interès local o
comú.
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2.- L’Ajuntament de Torelló i altres ajuntaments de la comarca d’Osona van constituir el
Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura per una millor gestió i coordinació d’accions i
planificació de programes i accions de desenvolupament local.
3.- El Consorci Vall del Ges, Orís i Bisaura com a ens local supramunicipal que té
atribuïdes funcions de cooperació pot establir convenis amb els municipis per assolir
aquesta funció de cooperació.
De conformitat amb el que disposa l’article 114.3 e) del TRLMRLC cal el vot favorable de
la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació per adoptar l’acord per
a la transferència de funcions o d’activitats a altres administracions públiques.
4.- L’article 15 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, estableix que els ens
locals poden encomanar la realització d’activitats tècniques a òrgans o entitats de la
mateixa o de diferent Administració per raons d’eficàcia administrativa. Quan l’encàrrec
de gestió es faci entre òrgans i entitats d’administracions diferents s’ha de formalitzar per
mitjà de la signatura del conveni corresponent entre elles.

5.- Que el Servei d’Ocupació de Catalunya ha resolt favorablement al Consorci de la Vall
del Ges, Orís i Bisaura la pròrroga de 5è any de l’AODL de desenvolupament rural
sostenible, del tècnic Josep Llach i Casals fins el dia 7 d’octubre de 2.012. Entre les
tasques a desenvolupar per part del Sr. Josep Llach s’hi inclou el servei de medi ambient.
6.El pla estratègic del Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura contempla com a
objectius principals l’equilibri ambiental, la cohesió social i el desenvolupament econòmic
del territori.
PACTES
1. Objecte
El present conveni té per objecte establir una relació de col·laboració entre l’Ajuntament
de Torelló i el Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura a través de la qual l’Ajuntament
de Torelló fa una encomana de gestió al Consorci per realitzar les següents actuacions:
-

Dinamització del programa Escoles Verdes
Realització de projectes de divulgació i sensibilització ambiental.
Assessorament i coordinació en les actuacions de manteniment de zones verdes
Suport i assessorament als tècnics locals en matèria de medi ambient, agricultura i
ramaderia
Coordinació i gestió de plagues urbanes
Suport tècnic en matèria de formació i assessorament als plans d’ocupació
especialitzats en manteniment d’espais verds
Redacció de projectes tècnics de medi ambient i direcció tècnica de projectes.
Gestió, coordinació i control dels horts socials del municipi.
Sessions formatives en matèria de medi ambient per a les diferents àrees de
l’Ajuntament de Torelló.
Gestió de millores de camins rurals del municipi de Torelló adjudicades per part de
l’Ajuntament de Torelló.
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-

Informar de les subvencions a les que pugui acollir-se l’Ajuntament de Torelló en
matèria de medi ambient, omplir els formularis per la seva petició, gestionar l’execució
de les subvencions concedides i la seva justificació.

2. Obligacions de les parts
L’ajuntament de Torelló es compromet a:
-

Donar suport en els tràmits derivats de les actuacions esmentades en aquest conveni.
El finançament de les actuacions que promogui l’Ajuntament de Torelló alienes al
Consorci.
Coordinar les tasques que ha de desenvolupar el tècnic del Consorci de la Vall del
Ges, Orís i Bisaura, el Sr. Josep Llach i Casals, a través del Cap d’Infraestructures i
Manteniment de l’Ajuntament de Torelló.
Designar els representants a la comissió tècnica de seguiment

El Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura es compromet a:
-

A fer-se càrrec de les despeses de personal per executar l’encomana de gestió
objecte del present conveni.
Informar dels treballs realitzats en matèria de medi ambient a la comissió tècnica de
seguiment
Designar els representants a la comissió tècnica de seguiment

3. Comissió tècnica de seguiment
El seguiment de les actuacions convingudes es farà mitjançant una comissió mixta entre
l’Ajuntament de Torelló i el Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura.
Aquesta comissió tècnica de seguiment estarà integrada per:
- Un/a representant de l’Ajuntament de Torelló
- Un/a tècnic responsable de l’Ajuntament de Torelló
- La gerència del Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura
- Un/a tècnic responsable del Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura
Seran funcions de la comissió tècnica de seguiment:
- Acordar els criteris de col·laboració
- Fer el seguiment i l’avaluació de les actuacions derivades del conveni i dictar les
especificacions necessàries per al seu correcte desenvolupament.
- La Comissió de Seguiment es reunirà una vegada per semestre i sempre que
qualsevol de les parts ho requereixi.
4. Vigència i extinció del conveni
El present conveni tindrà vigència des del moment de la seva signatura i fins el 7
d’octubre de 2012, i es podrà prorrogar tàcitament si cap de les dues parts el denuncia.
En cas de pròrroga del present conveni, ambdues parts podran introduir les modificacions
que es considerin adients.
Seran causes de resolució del conveni, a més de les clàusules generals aplicables,
l’incompliment de qualsevol dels pactes establerts, amb denúncia prèvia d’una de les
parts.
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I en prova de conformitat, se signa per duplicat el present conveni a un sol efecte, en el
lloc i data que s’indica a continuació.

INTERVENCIONS:
SR. MARC FONTSERÈ:
La pregunta d’abans va una mica lligada amb la finalització d’aquest conveni, que és el 7
de setembre; en aquest conveni encarreguem al consorci un seguit de feines o
d’actuacions: dinamització d’escoles verdes, realització de projectes de divulgació i
sensibilització ambiental,... no les llegeixo totes, perquè ja estan escrites en el pacte
primer, però crec que són importants per a Torelló, per a l’àmbit del consorci, també, però
sobretot per a Torelló i em fa una mica de por que el 7 de setembre, quan s’acabi el
contracte de l’AODL, que crec que és improrrogable, quedem penjats.
Suposo que si aquest està posada aquesta data és, perquè als pressupostos del consorci
no hi deu constar la part de setembre a desembre i, per tant, no sé si en els propers
pressupostos de l’Ajuntament ho hauríem de tenir en compte; és un incís que faig.
SR. MANEL ROMANS:
Això és una cosa que en principi haurà de decidir el consorci, a veure si vol renovar
aquesta persona, o no, i els ajuntaments implicats; en principi, no ens ho hem plantejat;
sabem que el 7 de setembre és improrrogable; la pròrroga que ens han donat aquest any
ja era extraordinària; per tant, s’haurà de veure què farem i ho haurem de decidir la junta
del consorci, si creiem oportú agafar aquesta mateixa persona i prorrogar-li el contracte,
tot i que no hi hagi l’ajuda del servei d’ocupació.
SR. MARC FONTSERÈ:
Ho entenc, però si la junta del consorci entengués que no contracta ningú, potser
l’Ajuntament hauria de fer un esforç, perquè són tasques prou importants que fa prou
anys que estem portant a terme, com perquè es quedin, al meu entendre, sense una
persona de referència.
SR. MANEL ROMANS:
Jo crec que és una cosa que s’haurà de valorar en el seu moment, no només per la part
de l’equip de govern, si no per tots els grups i veure una mica la disponibilitat econòmica
que hi hagi en aquell moment; tenim nou mesos de coll per veure què fem quan s’acabi
aquest contracte.

VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels quinze membres assistents.
2.2.1.2.2. Aprovació inicial de la 28ena. Modificació Puntual de la Revisió del Pla
General d’Ordenació per incorporar a la normativa urbanística vigent, els usos
previstos per al sòl no urbanitzable, pel decret 1/2010 de 3 d’agost, que desplega el
text Refós de la Llei d’Urbanisme
ACORD:
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RELACIÓ DE FETS:
1. En data 5/10/2011, registre d’entrada núm. 2010/4604, el Departament de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, tramet a l’Ajuntament l’acord adoptat per
la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central, en sessió de 29 de
setembre de 2011, respecte a la suspensió de l’aprovació definitiva del Pla especial
urbanístic del catàleg de masies i cases rurals, de Torelló, promogut i tramès per
l’Ajuntament, fins que, d’una banda, bé es tramiti una modificació el Pla general
d’ordenació per tal d’admetre els usos d’hoteler i restauració-bar, o bé, mitjançant un
text refós que es presentarà per triplicat, verificat per l’òrgan que ha atorgat
l’aprovació provisional de l’expedient, s’eliminin aquests usos de la normativa del Pla
especial.
2. Per tal de complir amb el condicionant fixat en l’informe de la Comissió Territorial
d’Urbanisme, que considera que aquestes actuacions i usos no es poden incloure en
el “Pla especial del Catàleg de Masies i Cases Rurals” si prèviament no estan
reflectides en el planejament general, els serveis tècnics municipals redacten la
28ena. Modificació puntual de la Revisió del Pla General d’Ordenació per incorporar a
la normativa urbanística vigent, els usos previstos per al sòl no urbanitzable, pel
decret 1/2010 de 3 d’agost, que desplega el text Refós de la Llei d’Urbanisme.
3. La proposta, per tant consisteix en ampliar els articles corresponents a la normativa
urbanística
del sòl no urbanitzable, en els punts concrets que la llei i la
sistematització del planejament estableix, i que no formen part del planejament
municipal per ser anterior a la llei.
4. Aquesta modificació pretén complimentar dos requisits, el primer és el d’adequar, en
lo possible, una normativa anterior a la legislació vigent en l’apartat del sòl no
urbanitzable, i el segon, que és el detonant de la modificació, complir amb el
condicionant fixat en l’informe de la Comissió Territorial d’Urbanisme.
FONAMENTS DE DRET:
PRIMER.- L’article 96 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei d’urbanisme, preveu que les modificacions de qualsevol figura de
planejament se subjecta a les mateixes disposicions que en regeixen la formació.
L’aprovació inicial i l’aprovació provisional dels plans d’ordenació urbanística municipal
correspon al plenari municipal que l’ha d’adoptar amb el quòrum de la majoria absoluta
del nombre legal de membres de la Corporació. Un cop adoptat l’acord d’aprovació inicial
s’ha de posar a informació pública pel termini d’un mes a través d’edictes que s’inseriran
al butlletí oficial de la província i a un dels diaris de premsa periòdica de més divulgació
en l’àmbit municipal.
L’aprovació inicial dels instruments de planejament urbanístic obliga l’administració
competent a acordar la suspensió l’atorgament de llicències de parcel.lació de terrenys,
d’edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d’instal.lació o
ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes
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.
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És per tot això que, vist el dictamen de la C. I. de territori i urbanisme, promoció
econòmica i medi ambient, el ple de l’Ajuntament, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat
dels membres assistents, acorda:
Primer.- APROVAR INICIALMENT la 28ena. Modificació Puntual de la Revisió del Pla
General d’Ordenació per incorporar a la normativa urbanística vigent, els usos previstos
per al sòl no urbanitzable, pel decret 1/2010 de 3 d’agost, que desplega el text Refós de
la Llei d’Urbanisme
Segon.- SOTMETRE l’expedient a informació pública pel termini d’un mes, mitjançant
anuncis de l’acord que es publicaran en el Butlletí Oficial de la Província, al Diari El
Periódico, al web de l’ajuntament i al tauler d’edictes de la Corporació Municipal.
Tercer.- D’acord amb l’article 73 i 74 del Decret 1/2010 de 3 d’agost pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei d’urbanisme, suspendre per termini de dos anys, l’atorgament de
llicències de parcel·lació de terrenys d’edificacions, reforma, rehabilitació o
enderrocament de construccions, de la instal.lació o ampliació d’activitats per usos
concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació
sectorial, en l’àmbit de la modificació, que les noves previsions comporten una
modificació del règim urbanístic, en relació a les obres que es vegin afectades per la
present modificació.
Quart.- FACULTAR l’alcalde de l’ajuntament tan àmpliament com en dret sigui necessari
per al més eficaç desenvolupament d’aquest acord.
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels quinze membres assistents.
3. CONTROL DE L'ACCIÓ DE GOVERN
3.1. CONTROL DE L'ACCIÓ DE GOVERN
3.1.1. Donar compte dels decrets de l'Alcaldia
Es dóna compte dels decrets de l’alcaldia dictats des de la data de l’últim ple municipal.
Data
07/11/2011
07/11/2011
07/11/2011
10/11/2011
10/11/2011
11/11/2011
11/11/2011
11/11/2011
14/11/2011
14/11/2011
14/11/2011
14/11/2011

Descripció
46/2011 Proposta sanció
46,1/2011 Acord incoació
62/2011 Denegar
Decret d'intervenció p/2011/230
Decret d'intervenció p/2011/232
Responsabilitat patrimonial – J. P.
Responsabilitat patrimonial - desistiment – D. P.
Responsabilitat patrimonial – D. G.
Concessió nínxol núm. 2354 2a, part nova
Relació ordre de pagament p/2011/227
Ajut econòmic exp. 2003/154
Ajut econòmic exp. 2007/29
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14/11/2011
14/11/2011
14/11/2011
15/11/2011
15/11/2011
15/11/2011
15/11/2011
15/11/2011
15/11/2011
15/11/2011
15/11/2011
15/11/2011
15/11/2011
15/11/2011
15/11/2011
16/11/2011
16/11/2011
16/11/2011
16/11/2011
16/11/2011
16/11/2011
16/11/2011
16/11/2011
17/11/2011
17/11/2011
17/11/2011
17/11/2011
17/11/2011
17/11/2011
17/11/2011
17/11/2011
17/11/2011
17/11/2011
17/11/2011
17/11/2011
17/11/2011
17/11/2011
17/11/2011
17/11/2011
17/11/2011
17/11/2011
17/11/2011
17/11/2011
17/11/2011
17/11/2011
17/11/2011
18/11/2011
18/11/2011
18/11/2011
18/11/2011
18/11/2011

Ajut econòmic exp. 2005/146
Ajut econòmic exp. 2001/205
Ajut econòmic exp. 2009/76
Sol·licitud sala actes la cooperativa - c/ congost, 15
Aprovació del programa de millora municipal per darrer trimestre del 2011
Decret designa direcció facultativa i coordinació seguretat obres
Relació de factures f/2011/432
Relació de factures f/2011/438
Relació de factures f/2011/439
Relació de factures f/2011/445
Relació de factures f/2011/443
Relació de factures f/2011/432
Neteja a la llar. Exp. 2004/71
Neteja a la llar. Exp. 2003/201
Decret àrea admin eco i h rrhh r int i seguretat
Assignació de retribucions salarials en situació d'atur per a l'any 2011
Resposta a diligència d'embargament
Inscripció al registre de sol·licitants d'habitatges amb protecció de
Catalunya
Inscripció al registre de sol·licitants d'habitatges amb protecció de
Catalunya
Inscripció al registre de sol·licitants d'habitatges amb protecció de
Catalunya
Decret àrea admin eco i h rrhh r int i seguretat
Decret àrea admin eco i h rrhh r int i seguretat
Decret àrea admin eco i h rrhh r int i seguretat
Targeta d'aparcament exp. 2004/88
42/2011 Decret baixa ofici sr. M.Q.U. del c. Pins, 3 a 2-2
41/2011 Decret de baixa d'ofici sr. V.L. c. Sant Feliu, 2 2on
Concessió nínxol núm.2364 2a. part nova
Assignació de retribucions activitats locals 2011 promoció econòmica
Decret àrea servei a les persones
Relació ordres de pagament p/2011/233
Relació ordres de pagament p/2011/234
Relació ordres de pagament p/2011/235
Relació ordres de pagament p/2011/236
Relació ordres de pagament p/2011/237
Relació ordres de pagament p/2011/238
Relació ordres de pagament p/2011/235
Relació de factures f/2011/437
Relació de factures f/2011/427
Relació de factures f/2011/435
Relació de factures f/2011/442
Relació de factures f/2011/436
Relació de factures f/2011/434
Sanció 47/11
Targeta d'aparcament exp. 2005/34
Acord incoació 47.1/11
Renovació targeta d'aparcament exp. 2005/24
466/2011-sstt-lomen
Decret àrea admin eco i h rrhh r int i seguretat
Designa direcció facultativa i coordinació seguretat i salut obres
567/2011-sstt-lomen
Relació de factures f/2011/
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18/11/2011
18/11/2011
18/11/2011
21/11/2011
21/11/2011
21/11/2011
21/11/2011
21/11/2011
21/11/2011
21/11/2011
21/11/2011
21/11/2011
21/11/2011
21/11/2011
21/11/2011
21/11/2011
21/11/2011
21/11/2011
21/11/2011
21/11/2011
21/11/2011
21/11/2011
21/11/2011
21/11/2011
21/11/2011
21/11/2011
21/11/2011
22/11/2011
22/11/2011
22/11/2011
22/11/2011
22/11/2011
22/11/2011
22/11/2011
22/11/2011
22/11/2011
22/11/2011
22/11/2011
22/11/2011
22/11/2011
22/11/2011
22/11/2011
22/11/2011
22/11/2011
22/11/2011
23/11/2011
23/11/2011
23/11/2011
23/11/2011
23/11/2011
23/11/2011
23/11/2011

569/2011-sstt-lomen
2011/519-sstt-lpo
Decret àrea prom. econòmica
Decret d'alcaldia renúncia import no justificat, projecte inserim 2010
Ordres de pagament p/2011/241
Neteja a la llar exp. 2006/170
494/11 Desistiment llicència prov. per dur a terme activitat de gestió de
runes
537/2011 Desistiment ocupació via pública per vendre castanyes
Decret aprovació factors de l'específic en la nòmina de novembre de 2011
2011/570-sstt - diversos
Ajut econòmic. Exp. 2001/69
Ajut econòmic. Exp. 2011/65-2
Ajut econòmic. Exp. 2011/65-1
Decret àrea admin eco i h rrhh r int i seguretat
Ajut econòmic. Exp. 2006/210
Decret àrea admin eco i h rrhh r int i seguretat
Ajut econòmic. Exp. 2004/187
Ajut econòmic. Exp. 2010/243
Ajut econòmic. Exp. 2010/213
Ajut econòmic. Exp. 2009/229-1
Ajut econòmic. Exp. 2009/229-2
Ajut econòmic. Exp. 2001/74
Ajut econòmic. Exp. 2006/212
Relació de factures f/2011/391
Relació de factures f/2011/429
Relació baixa de factures a/2011/37
Relació baixa de factures a/2011/39
Dipòsit "la caixa"
Decret àrea admin eco i h rrhh r int i seguretat
Decret àrea admin eco i h rrhh r int i seguretat
Decret àrea admin eco i h rrhh r int i seguretat
Decret àrea admin eco i h rrhh r int i seguretat
Acord incoació 48.1/11
Decret àrea admin eco i h rrhh r int i seguretat
Decret àrea admin eco i h rrhh r int i seguretat
Decret àrea admin eco i h rrhh r int i seguretat
6/09-ii.2 control inicial i autorització sanitària piscina
Decret àrea admin eco i h rrhh r int i seguretat
Inscripció al registre de sol·licitants d'habitatges amb prot. oficial de
Catalunya
Denegar al·legacions R.C.P.
Decret àrea admin eco i h rrhh r int i seguretat
Decret àrea admin eco i h rrhh r int i seguretat
Decret àrea admin eco i h rrhh r int i seguretat
Decret àrea admin eco i h rrhh r int i seguretat
Decret àrea admin eco i h rrhh r int i seguretat
Denegar al·legacions O.D.C.
Denegar al·legacions jardins Ramon, s.l.
Estimar al·legacions A.E.P.
Estimar al·legacions J.G.C.
Servei de transport adaptat. Exp. 2011/183
Denegar al·legacions J.A.B. - 63/11
Estimar al·legacions selecta cut flowers sau - 64/11
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23/11/2011
24/11/2011
24/11/2011
24/11/2011
24/11/2011
24/11/2011
24/11/2011
24/11/2011
24/11/2011
24/11/2011
24/11/2011
24/11/2011
24/11/2011
24/11/2011
24/11/2011
24/11/2011
24/11/2011
24/11/2011
25/11/2011
25/11/2011
25/11/2011
25/11/2011
25/11/2011
28/11/2011
28/11/2011
28/11/2011
28/11/2011
28/11/2011
28/11/2011
28/11/2011
28/11/2011
28/11/2011
28/11/2011
28/11/2011
28/11/2011
28/11/2011
28/11/2011
28/11/2011
28/11/2011
28/11/2011
28/11/2011
28/11/2011
28/11/2011
28/11/2011
28/11/2011
28/11/2011
28/11/2011
28/11/2011
28/11/2011
28/11/2011
28/11/2011

Requeriment llicència municipal obres
Decret àrea s. territorials
24/2011-I devolució taxa activitat innòcua
Decret incoació contracte obres millora teulada nínxols cementiri
Inici expedient de modificació de pressupost núm. 27/2011
Decret àrea s. Territorials
Inici expedient de modificació de pressupost núm. 28/2011
572/2011-sstt-lomen
578/2011-sstt-lomen
59/11 Devolució taxa ocupació via pública
585/2011-sstt-lomen
Servei de transport adaptat. Exp. 2007/82
586/2011-sstt-lomen
583/2011-sstt-lomen
584/2011-sstt-lomen
579/2011-sstt-lomen
2/97-A canvi no substancial
Canvi titularitat nínxol núm. 517 4a. Oest
591/2011-sstt-lomen
592/2011-sstt-lomen
Reversió de nínxol a favor de l'ajuntament
Decret aprovació acta preus contradictoris núm. 1 i núm. 2 obra Matabosch
Relació ordres de pagament p/2011/253
Autoritzar i disposar una despesa a favor de J.S.P.
Targeta d'aparcament per a persones amb mr. Exp. 2006/147
Decret àrea admin eco i h rrhh r int i seguretat
Exp.44/2011 baixa ofici sr. A.R.O. del c. Progrés, 85-87 a 1-2
Sanció 49/11
Acord incoació 49.1/11
Neteja a la llar exp. 2008/197
Neteja a la llar exp. 1997/113
Aprovació pla seguretat i salut obres projecte desplegament xarxa fibra
òptica
Club futbol Torelló sol·licitud carpa
Decret àrea servei a les persones
Resolució 2011/594-sstt - diversos
Ajut econòmic. Exp. 2010/216
Ajut econòmic. Exp. 2006/127
Pla seguretat i salut obres planta baixa hotel entitats per a emissora
municipal
Distribució i consulta de les nòmines dels empleats municipals i càrrecs
electes.
574/11
29/2011-I legitimació comunicació
Ajut econòmic. Exp. 2009/346
598/11 - vp taula d'informació i difusió adfo.
25/09-III.2 control inicial
Ajut econòmic. Exp. 2006/157
Ajut econòmic. Exp. 2011/98
f/2011/468
f/2011/465
f/2011/462
f/2011/450
f/2011/446
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28/11/2011
28/11/2011
28/11/2011
28/11/2011
28/11/2011
28/11/2011
28/11/2011
29/11/2011
29/11/2011
29/11/2011
29/11/2011
29/11/2011
29/11/2011
29/11/2011
29/11/2011
29/11/2011
29/11/2011
29/11/2011
29/11/2011
29/11/2011
29/11/2011
29/11/2011
29/11/2011
29/11/2011
29/11/2011
29/11/2011
29/11/2011
29/11/2011
29/11/2011
29/11/2011
29/11/2011
29/11/2011
30/11/2011
30/11/2011
30/11/2011
30/11/2011
30/11/2011
30/11/2011
30/11/2011
30/11/2011
30/11/2011
30/11/2011
30/11/2011
30/11/2011
30/11/2011
30/11/2011
30/11/2011
30/11/2011
30/11/2011
30/11/2011
30/11/2011
30/11/2011

f/2011/463
f/2011/425
f/2011/451
f/2011/448
f/2011/471
f/2011/456
f/2011/453
Ajut econòmic. Exp. 2007/216
Decret àrea admin eco i h rrhh r int i seguretat
Decret baixa d'ofici padró mpal. Sr. A.M.
Ajut econòmic. Exp. 2004/187
Ajut econòmic. Exp. 2006/210
Aprovar l'ordre de pagament núm. p/2011/254
Aprovar l'ordre de pagament núm. p/2011/255
Denegar al·legacions E.B.B.
Denegar al·legacions A.B.B.
Denegar al·legacions F.B.D.
Denegar al·legacions G.V.R.
Aprovar l'ordre de pagament núm. p/2011/256
Inscripció al registre de sol·licitants d'habitatges protecció oficial de
Catalunya
Decret àrea admin eco i h rrhh r int i seguretat
Aprovar l'ordre de pagament núm. p/2011/257
Aprovar l'ordre de pagament núm. p/2011/258
Nòmina. Deducció retribucions E.B.I.
Aprovar l'ordre de pagament núm. p/2011/259
Denegar J.V.B.
601/11 Requeriment legalització activitat innòcua
Denegar al·legacions G.B.S.
Denegar/anul·lar al·legacions A.S.
Aprovar l'ordre de pagament núm. p/2011/260
Aprovar l'ordre de pagament núm. p/2011/261
Aprovar l'ordre de pagament núm. p/2011/262
Relació de factures f/2011/469
Relació de factures f/2011/458
Relació de factures f/2011/447
Aprovar l'ordre de pagament núm. p/2011/265
Relació de factures f/2011/454
Relació de factures f/2011/472
Relació de factures f/2011/457
Relació de factures f/2011/460
Aprovar l'expedient de modificació de pressupost núm. 27/2011
Nòmina. Deducció retribucions M.G.
576/11 Desistiment vp carnaval - 2012
560/11 Desistiment vp venda pirotècnics
Relació de factures f/2011/449
Relació de factures f/2011/461
Relació de factures f/2011/467
Neteja a la llar exp. 1999/107
Decret àrea servei a les persones
Targeta d'aparcament exp. 2011/188
Aprovació de gratificacions i hores extres en la nòmina de novembre de
2011
Aprovar la certi. 3 obra "rehabilitació de la coberta de la casa Parrella"
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30/11/2011
01/12/2011
01/12/2011
01/12/2011
01/12/2011
01/12/2011
01/12/2011
01/12/2011
01/12/2011
01/12/2011
01/12/2011
01/12/2011
01/12/2011
01/12/2011
01/12/2011
01/12/2011
02/12/2011
02/12/2011
02/12/2011
02/12/2011
02/12/2011
02/12/2011
02/12/2011
02/12/2011
02/12/2011
05/12/2011
05/12/2011
05/12/2011
05/12/2011
05/12/2011
05/12/2011
05/12/2011
05/12/2011
05/12/2011
05/12/2011
05/12/2011
05/12/2011
05/12/2011
05/12/2011
05/12/2011
07/12/2011
07/12/2011
07/12/2011
07/12/2011
07/12/2011
09/12/2011
09/12/2011
09/12/2011
09/12/2011
09/12/2011

Adjudicació contracte obres millora teulades nínxols cementiri municipal
Nòmina. Productivitat mensual policia local novembre 2011
Adjudicació contracte menor sub. mobiliari magatzem-vestuari hotel
d'entitats
Nòmina. Fons social funcionaris 2011
Nòmina. Ajut social laborals 2011
31/2011-I legitimació comunicació
Decret àrea s. Territorials
Desistiment d'inscripció al registre de sol·licitants d'hpo de Catalunya
Nomenament secretària acctal.
Targeta d'aparcament exp. 2007/148
Aprovar l'ordre de pagament núm. p/2011/266
Aprovar l'expedient de modificació de pressupost núm. 28/2011
2/2011-cp legitimació comunicació
Transport adaptat. Exp. 2006/34
Compensació vacances no gaudides del personal pla d'ocupació any 2011
6/2011-cp legitimació comunicació
Relació d'ordres de pagament p/2011/267
599/2011-sstt-lomen
603/2011-sstt-lomen
595/2011-sstt-lomen
3/2011-II llicència ambiental
Sol·licitud d'adjudicació directa d'un habitatge de protecció oficial
Sol·licitud directa d'adjudicació d'un habitatge de protecció oficial
Decret àrea admin eco i h rrhh r int i seguretat
Responsabilitat patrimonial – C.C.B.
Decret ad-77/2011
Decret ad-78/2011
Decret ad-79/2011
Decret ad-80/2011
Ajut econòmic. Exp. 2010/186
Ajut econòmic. Exp. 2008/181-1
Ajut econòmic. Exp. 2010/269
Ajut econòmic. Exp. 2008/1/81
22/2011-I legitimació comunicació
Ajut econòmic. Exp. 2011/142
Amor. anticipada préstec llarg termini 0182-6035-07465721-965721 del
bbva
Aixecar la suspensió dels rebuts de l'impost sobre béns immobles urbans
Relació ordres de pagament p/2011/268
Incoació contracte menor obra civil cementiri travessa aigua potable línia
FFCC
Aprovar cert. 5 "projecte constructiu per a la defensa del marge esqu. del
Ter"
Imputació nòmina M.V. a subvenció raid dels ausetans 2011
Targeta d'aparcament provisional. Exp. 2006/221
Relació ordre de pagament p/2011/269
Relació ordres de pagament p/2011/270
Relació ordres de pagament p/2011/271
Relació ordres de pagament p/2011/272
Relació ordres de pagament p/2011/273
Relació ordres de pagament p/2011/274
Relació ordre de pagament p/2011/275
Autoritzar i disposar una despesa ad-80/2011
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09/12/2011
09/12/2011
09/12/2011
09/12/2011
09/12/2011
09/12/2011
09/12/2011
09/12/2011
09/12/2011
09/12/2011
09/12/2011
09/12/2011
09/12/2011
09/12/2011
09/12/2011
09/12/2011
09/12/2011
09/12/2011
09/12/2011
09/12/2011
09/12/2011
09/12/2011
12/12/2011
12/12/2011
12/12/2011
12/12/2011
12/12/2011
12/12/2011
12/12/2011
12/12/2011
12/12/2011
12/12/2011
12/12/2011
12/12/2011

ad-82/2011
ad-83/2011
ad-84/2011
ad-85/2011
ad-86/2011
ad-87/2011
ad-87/2011
ad-102/2011
ad-81/2011
ad-90/2011
ad-92/2011
ad-94/2011
ad-95/2011
ad-96/2011
ad-98/2011
ad-101/2011
ad-99/2011
ad-100/2011
ad-103/2011
ad-7/2011.1
ad-89/2011
Nomenament comissió de seguretat protecció de dades
Acceptació renúncia reducció jornada
Baixa d'ofici exp. 49/2011
Baixa d'ofici exp. 50/2011
Targeta aparcament prov. exp. 2011/184
Targeta aparcament prov. exp. 2011/166
Finalització contracte nou programa informació i acollida
Incoació exp. menor exp. 2011/5
Aprovació definitiva projecte fibra òptica
Incoació exp. menor exp. 2011/035
Ampliació horari exp. 619/11
Aprovació definitiva projecte nova xemeneia piscines
Aprovació certif. núm. 6 projecte defensa marge esq. riu Ter

El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat dels tràmits que estan relacionats a
la taula que precedeix.

3.1.2. Donar compte expressa de decrets de l'alcaldia
3.1.2.1. Resolució de l’alcaldia de 30 de novembre de 2011, per la qual s’aprova la
modificació de pressupost mitjançant transferències de crèdits entre partides del
capítol I de despeses, expedient núm. 27/2011.
Consignació de despeses amb crèdits en baixa:
Partida

Nom

Consignació
inicial

206-9251310000

Retribucions
3.076,67 €
personal laboral
temporal infància

Proposta
baixa
2.791,35 €

de Consignació
definitiva
285,32 €
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i joventut
Total baixes de crèdits:

2.791,35 €

Consignació de despeses amb crèdits en alta:
Partida

Nom

206-3301310000

Retribucions
22.602,45 €
personal laboral
temporal adm.
gral. cultura

Totals altes de crèdits:

Consignació
inicial

Proposta
d’increment

Diferència

2.791,35 €

25.393,80 €

2.791,35 €

El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat dels tràmits que estan relacionats a
la taula que precedeix.

4. PRECS I PREGUNTES:
SR. LLUÍS SABATÉS:
4.1.
Desitjar una bona entrada d’any a tots els convilatans de Torelló i a tota la gent que hi ha
avui al ple.
SR. JORDI CASALS:
4.2.
Encara que alguns facin vacances, faré una pregunta: a Torelló, ja fa dos mandats que es
va iniciar un projecte molt ambiciós que era el consorci de sòl industrial públic Mas les
Vinyes. En les reunions que es varen mantenir amb el delegat del Govern a la Catalunya
central de l’actual govern de la Generalitat, en què li vàrem posar damunt la taula,
concretament un servidor i després també altres representants d’altres grups s’hi varen
sumar, perquè la Generalitat continués apostant per aquest projecte que havia de formar
part de la solució per Torelló a l’hora de sortir de la crisi; nosaltres continuem pensant que
és un projecte important i estratègic per a Torelló, sobretot de futur, però això no vol dir
que s’hagi de quedar absolutament aparcat.
Des de la presentació pública al foier del teatre Cirvianum, al final, no de l’anterior, si no
de l’altre mandat, en què governava el partit socialista amb majoria absoluta, al costat del
conseller Nadal d’Obres Públiques, també hi havia el que es va escollir i es va contractar
com a gerent. Entenem que aquella contractació era de confiança, era un regidor
socialista de l’Ajuntament de Vic i nosaltres, al llarg d’aquella presentació i els anys
següents, vàrem preguntar a qui portava això directament, que era l’alcalde, informació
sobre la tasca d’aquesta persona, la feina feta, les condicions de contractació, ... però ho
vàrem fer tant en comissions, com en ple i les respostes mai varen ser clares.
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A nosaltres ens agradaria saber, ara, en aquesta situació i pel que va dir el delegat del
Govern en el sentit que aquest projecte potser es frenaria, suposem que per la situació
econòmica de la Generalitat és possible que si i esperem que encara que es freni no
s’aturi i voldríem saber en quina situació està la figura del gerent i del consorci en si
mateix.

Respon el Sr. Jaume Vivet: El Consorci mas les Vinyes, en aquests moments està en
una fase d’anar treballant tot el tema que fa referència a documentació, projecte,... més
endavant reparcel·lació, fins el punt que el que no farà el consorci serà fixar-hi màquines
per treballar fins que no hi hagi una demanda de terreny; diria que adormit no hi quedarà,
però s’hi anirà treballant en la mesura en què no costi diners, més que les factures
petites, per part d’INCASÒL.
Diguem que el projecte té continuació, no està aturat; Mas les Vinyes III quedarà més
endarrerit, aquest si que podem dir que queda més aturat, però les Vinyes II anirà seguint
el seu camí; amb paraules textuals del director general, a mesura que hi hagi una
empresa que faci una demanda, que en poc temps –vull dir més o menys un any- hi pugui
haver una fase feta i cal fer un projecte preveient fases, perquè per una demanda,
tampoc es farà tot el polígon. Això està pensat fer-ho així.
Pel tema de gerència, és un tema que es va posar sobre la taula quan es va parlar de
pressupostos per al 2012, que va ser el 20 de juliol d’aquest any; quan es va arribar al
punt de gerència vàrem ser nosaltres que vàrem dir que pel moviment que hi havia en
aquell moment en el consorci, tenir-hi imputat un sou de gerent ens semblava que era
excessiu; per la feina que hi havia, no era justificat, tot i que en el seu moment, aquesta
persona va decidir rebaixar-se el sou un 30%, cosa que no es va portar a terme, perquè
no es va fer cap consell general per aprovar-ho. A partir d’aquest punt, es va començar a
parlar de les coses; nosaltres no havíem vist documentació i no sabíem què representava
fer aquest pas; hi havia un contracte d’alta direcció, a més amb una clàusula
d’indemnització; se li havia de comunicar amb tres mesos d’antelació i s’havia
d’indemnitzar amb sis mesos i la part proporcional de les pagues extres, que vol dir
aproximadament uns set mesos d’indemnització. Això és el que s’ha portat a terme en
aquest moment; aquesta persona va admetre que es comptés a partir del dia en què se li
va comunicar, des del 20 de juliol, sumant-hi els tres mesos anàvem al 20 d’octubre se li
pagaran 7 mesos més d’indemnització, que ho pagarà el consorci.
La gerència a partir d’ara, vàrem acordar que recauria en la presidència, que en aquests
moments l’ostenta per un any Incasòl i, per tant, és el director general d’Incasòl, que és el
Sr. Joan Anton Grau, fins que es faci un consell l’any vinent.
El tema de pressupostos s’ha reduït molt i més que semblava que s’havia de reduir,
perquè estem parlant de coses que en la seva majoria es poden fer per part d’ells i que
es pot fer a través d’estructura interna que no representi cap cost afegit.
Sr. Jordi Casals:
Dos dubtes: un cop la gerència recau en Incasòl, és provisional?

Sr. Jaume Vivet:
El president ostentarà també el càrrec de gerència.
Sr. Jordi Casals:
Però serà rotatiu?
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Sr. Jaume Vivet:
Si, serà un any cadascun.
Sr. Jordi Casals:
I un tema de procediment que no m’ha quedat clara, perquè com que tota aquesta
informació la tinc de nou, entenc que el càrrec era de confiança i, per tant, no entenc el
tema de la indemnització, perquè teòricament, els càrrecs de confiança cessen amb la
persona que els ha nomenat.

Sr. Jaume Vivet:
Era una clàusula que hi havia al contracte i l’hem respectat; és un tema que estava al
contracte. No era un càrrec de confiança sinó que era un contracte d etreball d’alta
direcció i per aquest motiu hi ha indemnització.

SRA. IRENE HERNÁNDEZ:
4.3.
Des del grup del PSC volem fer un agraïment públic i dos precs a l’equip de govern:
l’agraïment, al grup de participació d’ADFO a Torelló, per convidar-nos als diferents actes
que varen organitzar amb motiu del dia mundial de les persones amb discapacitat,
concretament, ens agradaria fer especial èmfasi en l’acte realitzat el 3 de desembre en
què es va fer un circuit en cadira de rodes o ens vàrem poder adonar, tant l’alcalde, com
els regidors i regidores que hi vàrem assistir, de les dificultats amb què es troben les
persones afectades. És per això, que des del PSC, fem un prec a l’equip de govern i
demanem, tal i com s’estava fent fins ara, que es tinguin en compte aquestes
circumstàncies i, per tant, se segueixin dotant partides pressupostàries destinades a
millorar l’accessibilitat del nostre poble.

Sr. Jaume Vivet:
Pel que fa a la partida pressupostària, com a mínim intentarem mantenir-la.
Sra. Irene Hernàndez:
Entenem que hi estem d’acord, perquè ho vàrem veure, però és tenir-ho present.

Sr. Jaume Vivet:
Seguirà havent-hi una partida, això segur. Ens hem adonat que el que hem d’estar-hi molt
a sobre és amb qui executa l’obra, perquè només dotar partida no és la solució; cal fer les
coses bé; a vegades, per a nosaltres, un centímetre no és res, però ens vàrem adonar
que per a ells pot ser un gran problema.
4.4.
I també fem un segon prec en relació al grup ADFO, perquè des de l’equip de govern es
vetlli la petició que han fet de tenir un espai fix, és a dir, un local de trobada, per poder
tirar endavant la seva tasca d’inclusió de les persones discapacitades del nostre poble.

Respon el Sr. Jaume Vivet:
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Ens varen fer arribar la petició d’un local; estem mirant si en podem aconseguir algun,
però ara mateix no en tenim cap en disposició; sé que de moment es reuneixen al casal
de la gent gran; penso que els hem d’oferir, com a mínim, les condicions amb què estan
allà, tot i que un local per al seu ús exclusiu, ja entenc que d’entrada, tot i que les
condicions siguin una mica pitjor, ja en pots disposar més a totes hores i treballarem en
aquest sentit, però hem de trobar un lloc, com a mínim, digen.
SR. DAVID FORCADA:
4.5.
Volia fer, en relació a l’habitatge públic, que ara és obert el període de sol·licitud, un prec i
una pregunta:
El prec va una mica encaminat en què, en aquesta adjudicació, després de denunciar els
últims anys l’enfarfegament que suposava adjudicar els habitatges, perquè passava molt
temps des que la persona el sol·licitava fins que se li adjudicava, ara amb el pla de xoc
del govern, han fet una mica la llei del pèndul i ens n'hem anat d’una banda a l’altra
banda, de tal manera que una de les coses que creiem que era important en l’adjudicació
i, per tant, puntuava, era el fet de ser residents a Torelló, perquè enteníem que amb els
habitatges de Torelló donàvem compliment al Pla Local d’habitatge i, per tant,
l’Ajuntament havia fet una donació de terrenys, precisament per tal que aquestes
necessitats de Torelló quedessin cobertes i ara, amb les noves adjudicacions, el fet de
ser resident a Torelló o a la Vall del Ges no tindrà cap pes, no en aquesta, si no en les
properes que es facin i s’ompliran els pisos amb un criteri d’antiguitat, per ordre
d’inscripció a les llistes de sol·licitants.
És per això, que entenem que és l’última oportunitat que tenen la gent que necessita
habitatge a Torelló per poder-hi accedir, i com que és l’última oportunitat, el prec va per
demanar a l’equip de govern que en faci la màxima difusió, ja sigui amb informadors o de
la manera que sigui; intentar que aquests 54 habitatges que ara estan buits s’omplin;
també insistir en la possibilitat que permetin fer una altra adjudicació, que no vagin
després al registre públic de sol·licitants, que almenys donin l’oportunitat al setembre o a
l’octubre de fer una altra adjudicació, perquè entenem que tampoc són dates en aquest
moment gaire bones, perquè la gent pugui conèixer i accedir-hi i també en les
possibilitats, entenem, com podria ser que els habitatges no ocupats en la primera
adjudicació passin directament a l’Ajuntament per gestionar-los durant 6-8 o 12 mesos.
Suposo que de possibilitats n’hi ha moltes i el prec va en aquest sentit: insistir en què,
essent l’última oportunitat, fer el possible.

Respon el Sr. Jaume Soler:
Hem lluitat molt, molt, molt, perquè entenem que els habitatges han de ser per a gent de
Torelló. Tal com has dit tu David, et forcen a fer alguna cosa, perquè no segueixin haventhi pisos tancats i arriba un punt que és anar picant contra una paret; ens va costar molt
treure la clàusula –que al final acaba essent-hi, perquè acabes anant al registre únic-.
Ells, una segona adjudicació no la volen fer; varen dir que en farien una i llavors
passaríem al registre; nosaltres, el que hem d’intentar, crec, el que tu has dit molt bé: que
hi hagi molt gent de Torelló a la primera adjudicació; em consta que hi ha gent, que s’està
apuntant gent i que hi ha moltes sol.licituds i hem d’intentar això, que es quedin a Torelló.
Pel tema de cedir els pisos a l’Ajuntament, ens varen comunicar el cost de lloguer i penso
que pagar el lloguer sense tenir-hi gent, encara menys i menys en aquest moment; ens
varen dir que si volem pisos els cedeixen tots a l’Ajuntament, si ho volem, però hem de
pagar el lloguer, estiguin plens o estiguin buits i ens va semblat molt arriscat; és una
caixa tancada que ens va semblar no entrar-hi.
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El que farem, amb tota la força que puguem, és fer-ne difusió i que hi hagi una bona llista
de genet de Torelló.
També hi ha un parell de casos d’urgència que els hem demanat; s’han fet els informes i
s’han enviat, però no ens els han contestat, perquè creiem que un cas d’urgència ens
l’haurien de concedir ràpid; jo personalment hi he trucat i hi he parlat i m’han dit que si,
però no acaben d’arribar i jo, quan em diuen que si i no m’arriba, prefereixo si és que no,
informar que és que no i dir-ne els motius, però entenc que aquests dos casos han de
tirar endavant.
4.6.
I la pregunta, que va relacionada amb això: en aquesta nova adjudicació, els preus són
un 30% inferiors als anteriors. A les persones que ja són adjudicatàries, què se’ls farà?
Se’ls rebaixarà el preu? Se’ls mantindrà? Perquè un habitatge públic, en un mateix bloc,
que hi convisquin rendes diferents, pot ser una mica problemàtic i voldria saber si tenen
previst fer alguna cosa.

Respon el Sr. Jaume Vivet:
Els preus els han fixat ells i l’Ajuntament no hi ha intervingut. Els farem arribar
l'observació per saber què pensen fer amb els altres, si els rebaixen el preu, o a veure
què pensen fer, perquè no té lògica; és una cosa que en aquell moment es varen
adjudicar amb un preu i ara és un tema que va de baixada i ara creuen que és un altre
preu, que ens ho expliquin; ja els ho demanarem.
Sr. David Forcada:
Per exemple, el preu mig dels que es varen adjudicar anteriorment era de 300 euros
mensuals i ara es parla de 190 a 200. En el moment que coexisteixin en el mateix bloc, si
no els igualen, estarem expulsant a la gent de Torelló que ja el tenen adjudicat i seguirem
tenint més pisos buits.
Això per una banda i, per l’altra, el risc de quedar-nos els pisos, per aquesta renda de 200
euros, 10 pisos són 2.000 euros mensuals i crec que pressupostàriament potser es pot
assumir.

Sr. Jaume Vivet:
Pensa que cal afegir-hi l’aigua, el llum i totes les altres despeses.
Sr. David Forcada:
Tot i així, pressupostàriament, sé que és una càrrega, però minimitzar el risc que s’omplin
d’una manera que l’Ajuntament no desitgi, inclús pot resultar barat. Per tant, no sé si
valdria la pena, una vegada adjudicats, abans d’anar a registre, tornar-se a seure amb la
gent d’Adigsa, a veure si hi ha alternatives al fet d’omplir-los des del registre únic.

Sr. Jaume Vivet:
Ho mirarem.

SR. MARC FONTSERÈ:
4.7.
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Amb la inauguració o l’obertura a la ciutadania de la nova plaça Nova, hi ha hagut alguna
conseqüència imprevista, almenys per a nosaltres, pel que fa a la mobilitat al centre de
Torelló: parlant amb veïns –i quan parlo de veïns no parlo només dels que resideixen
estrictament al quadrat de la plaça- ens han fet veure que hi ha un problema de mobilitat,
almenys, pel que fa al trànsit rodat: si bé no arriba a ser greu, al nostre entendre, si que
és un problema molest i al qual caldria donar solució; es dóna la situació que per
travessar el carrer Sant Miquel i el carrer del Pont en direcció al casc antic, es pot fer que
quatre accessos: el carrer de la Pau, el carrer del Pont, la plaça Nova i el carrer Capsavila
i Sant Feliu; en canvi, en sentit contrari, només n’hi ha un, que és la ronda de les
Pollancredes, i encara t’obliga a tirar cap al carrer Sant Miquel.
La nostra proposta, o millor dit, prec, després de parlar amb els veïns, d’haver estudiat
què deia el pla de mobilitat sobre aquest fet i de contrastar-ho a la pràctica, és que creiem
que cal canviar el sentit de la plaça Nova, equilibrant així el trànsit al poble. Creiem que
això no té, perquè afectar de manera important el trànsit al casc antic i que no va en
contra de la implementació de la prioritat inversa a tot el casc. Evidentment, aquest canvi
haurà –o hauria, si l’equip de govern ho creu convenient- d’anar acompanyat de mesures
complementàries que s’han d’estudiar acuradament; n’apuntem alguna, que podria ser la
prohibició del trànsit pel carrer Ges d’Avall, o, si més no, la prohibició del trànsit de la
plaça Vella cap a la plaça Nova; també és important veure com entrarien els camions... hi
ha un seguit d’interrogants que cal anar esmenant, però crec que estaria bé estudiar-ho.
Aquest grup som copartíceps de la plaça Nova i, per tant, també “culpables” de no
preveure aquesta situació, no volem donar-vos la culpa, ni molt menys, però rectificar
crec que és de savis i si ens hem equivocat crec que és el moment de rectificar.

Respon el Sr. Jaume Vivet:
Els camions, entrant des del carrer Sant Miquel, tot i que hi ha un fanal que molesta
bastant, entrant des de l’altra banda, segons quin camió, per exemple el de correus, seria
un problema, és un problema.
Cal fer un replantejament bastant general de la plaça i tot el voltant; de moment, crec que
hem de mirar si queda així per anar-hi jugant, de moment, no és un tema que quedi
tancat –jo diria que no pot quedar tancat-; crec que si que tenim clar que només s’ha de
circular per la banda de baix de la plaça i, per dalt, només com a excepció just per als
veïns que tanquen el cotxe al garatge i serveis com poden ser camions del supermercat i
coses d’aquestes... tenint clar això, la resta hem de veure com acaba d’anar i potser
haurem de fer alguna prova que no serà definitiva; entenc que amb les proves, ningú
s’acaba d’acostumar a res i que és un enrenou que d’aquí a un any potser ningú en
parlarà si tenim clar què fem, però ho hem de tenir molt clar abans de fer-ho.
4.8.
D’altra banda, un parell de preguntes: com està el tema del contenciós de la urbanització
del carrer Giravolt, Sau i Joan Deordal?

Respon el Sr. Jaume Vivet:
Des que sóc l’alcalde de Torelló, d’aquest tema no me’n ha arribat res. Potser la
secretària té altres informacions:

Sra. Montserrat Freixa:
D’aquest tema ja s’ha fet la fase de conclusió i està pendent de sentència. Ja s’ha fet tot
el tràmit del contenciós i ara depèn del jutjat, a veure quan triga a resoldre.
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4.9.
Em preocupa una mica, no sé si parlar de desmantellament –no és la paraula adient- de
l’àrea de promoció econòmica, perquè si no estic mal informat, al servei d’empresa hi ha
moviments; la pregunta és: què ha passat? S’ha tancat, o no s’ha tancat?
I bones festes i on any 2012!

Respon el Sr. Manel Romans:
Com ja saps, perquè havies estat regidor de promoció econòmica, hi havia una persona
adscrita al servei d’empresa que anava lligada a una subvenció del projecte “Inicia”; en
principi ens han dit que per aquest any vinent, gairebé segur que no hi hauria
convocatòria; de la mateixa manera, des del consorci de la Vall del Ges, Orís i el Bisaura,
es varen demanar dos AODL, un que era pel servei de turisme, i l’altre, per dinamització
empresarial. Al final, a primers de desembre van resoldre i ens varen dir que ens donaven
el de servei d’empresa.
Veient això, nosaltres l’any vinent hauríem hagut de pagar pràcticament el 100% del sou
d’aquesta persona, o teníem l’opció que a través del consorci de la Vall del Ges
tinguéssim un AODL en què, l’Ajuntament de Torelló o els ajuntaments que vulguin estarhi acollits, només hauríem de pagar el 20% i es va decidir suprimir aquest servei que
donava l’Ajuntament, però el servei hi serà igual, però serà a través del consorci.
En aquests moments s’ha obert una convocatòria per a la selecció de la persona que el
30 de desembre començarà a donar aquest servei des del consorci.
Sr. Marc Fontserè:
Em sembla molt bé. Només, per aclarir-ho, “Inicia” té pinta que no sortirà, oi?

Sr. Manel Romans:
És el que ens han dit a nosaltres, que pràcticament ja és segur que no sortiria i inclús
aquest any només ens varen donar una petita part del sou de la persona que ara estava
encarregada d’aquest servei. Veient això i tal com estava el tema pressupostari, ens va
semblar a l’equip de govern, donar pas a aquest nou servei que ens oferia el consorci de
la Vall del Ges i ens hi hem acollit.
Esperem que ens comuniquin la persona que el comitè de selecció ha triat.

5. INFORMACIONS:
SR. MANEL ROMANS:
5.1.
A través de pla de barris, es varen demanar uns quaranta plans d’ocupació; es va
resoldre la setmana passada i ens varen dir que ens en donaven 31. En aquest moment
s’està fent la selecció. Com és habitual en aquest servei, cal fer-ho corre cuita, entre mig
de festes s’ha de fer la selecció i començaran el dia 30.
Paral·lelament també se’ns havia notificat, no oficialment, però si oficiosament, que a
través del SOC ens donarien 7 plans d’ocupació, però al cap i a la fi han estat denegats.
La setmana passada ens havien donat l’esperança que si i al final ens han dit que no ens
els donaven; l’alcalde es va posar en contacte amb personal del servei d’ocupació per
veure si hi havia alguna possibilitat de replantejar aquesta decisió; ens han dit que no i
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estem esperant a veure si treuen alguna convocatòria extraordinària per poder tenir més
gent a treballar.
De totes maneres, pensem que 31 persones treballant amb pla de barris és una bona
notícia per a la gent que està a l’atur de Torelló.
5.2.
Desitjar un bon Nadal a tots els membres de la Corporació, als treballadors que hi ha
aquí, al públic assistent i als ciutadans de Torelló.
SR. JAUME VIVET:
5.3.
No tinc res per informar, només que tinguem unes bones festes i que fem una carta als
Reis, que aquest any la necessitarem per passar l’any.
SR. ALBERT PORTÚS:
5.4.
Jo tampoc tinc res per informar, només també desitjar una bona entrada d’any a tothom.

SRA. CARME FRANCOLÍ:
5.5.
El mateix: una bona entrada d’any i també que els Reis ens portin força coses... i una
bona sortida!

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

Torelló, 5 de gener de 2012
Vist i plau,
L’ALCALDE,

LA SECRETÀRIA,

Jaume Vivet Soler

Montserrat Freixa Costa
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