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2.1.1.1. Alcaldia
2.1.1.1.1. Moció de suport per permetre el trànsit de bicicletes a la C-17
ACORD:
Atès que des de l’obertura al trànsit del nou desdoblament de la C-17, no es permet la
circulació de bicicletes, entre els municipis de Les Masies de Voltregà (Vinyoles) i Sant
Quirze de Besora.
Atès que clubs ciclistes d’Osona, conjuntament amb clubs del Ripollès s’han mobilitzat
per reclamar el dret de circular per la C-17, tal com havien fet fins ara.
Atès que hi ha una paradoxa, pel fet que, des del municipi de Sant Quirze de Besora a
Ripoll es pot passar pel nou tram desdoblat de la C-17 i, en canvi, en el tram de Vinyoles
a Sant Quirze de Besora, s’obliga a donar una volta que incrementa el quilometratge i el
temps del trajecte i, a més, cal fer part del recorregut pel nucli urbà d’algunes poblacions,
una d’elles, Torelló, amb totes les dificultats que això representa.

És per tot això que, a proposta d’Alcaldia, i vist el dictamen de la C. I. d'administració,
economia i hisenda, recursos humans, règim intern i seguretat , el Ple de l’Ajuntament,
per unanimitat dels membres assistents, acorda:

1.- Donar suport a les reivindicacions fetes pels clubs ciclistes de la comarca d’Osona i
del Ripollès.
2.- Sol·licitar al Departament de Territori de la Generalitat i al director general de
Carreteres, que es permeti la lliure circulació de ciclistes per la C-17.
3.- Comunicar aquests acords als clubs ciclistes de la comarca d’Osona, al Departament
de Territori de la Generalitat i al director general de Carreteres.
INTERVENCIONS:
SRA. ROSER MAS:
Ens plau que es reculli la proposta que vam fer Iniciativa i que després tots els altres
grups van recolzar, en el sentit que als ciclistes se’ls havia de donar el mateix suport que
a la gent dels tractors. Pensem que és important que tinguin els mateixos drets que altres
usuaris de la via.
De fet, nosaltres, Iniciativa, en el seu moment ja havia defensat que en aquesta carretera
hi hagués una via específica per a ciclistes. No es va tenir en compte en el seu moment i
ara paguem tots plegats aquestes conseqüències; suposo que més que res, els ciclistes,
però tots tenim ara aquests problemes.
I comentar que nosaltres en aquest sentit treballem una mica en tots els àmbits i la
setmana vinent, el grup parlamentari d’Iniciativa es trobarà amb els ciclistes, amb
diverses organitzacions de ciclistes, per veure de quina manera podem fer més força i
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finalment que es doni aquest pas per tal que els ciclistes puguin utilitzar aquesta
carretera.
SR. JOSEP M. SOLDEVILA:
Nosaltres votarem a favor, perquè creiem que és una bona moció, i no precisament
perquè la presenti l’alcaldia, signe inequívoc de la veritat; i, per què? Perquè per
manipulacions internes s’ha canviat de mà; però bé, més endavant la defensarem i així
veurem d’una vegada per totes com es mostren les seves habilitats, com es desacrediten
davant d’aquest consistori, votant en contra, alguns partits polítics que buscaran mil
excuses, molta demagògia i manca de respecte a la democràcia. Ja se’n adonaran.
Gràcies.
SR. JORDI CASALS:
Nosaltres donarem suport a aquesta moció. Ja quan es va aprovar la moció a proposta
del sindicat per tal que es permetés el trànsit dels tractors a la C-17 en aquest tram, us
vam demanar al ple municipal que se’n presentés una que donés resposta també a la
proposta que feien els ciclistes per poder transitar per la C-17, i és per això que des
d’alcaldia, representant a tot el consistori, ha presentat aquesta moció, que és més fàcil
un acord com es va acordar al plenari municipal que es presentaria.
Nosaltres hi donarem suport.

SR. MARC FONTSERÈ:
Donarem suport. No repetiré el mateix. El mes de novembre vam decidir això i així s’ha
fet; potser s’hauria pogut fer el mes de desembre, però ha anat així i hi votarem a favor.

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

2.1.1.1.2. Adhesió, aprovació dels estatuts i nomenament de representant a
l'Associació de Municipis per la independència
ACORD:
Vist el contingut de l’acta de constitució de l’Associació de Municipis per la Independència
i el text dels seus Estatuts, que s’adjunten:

És per tot això que, a proposta d’Alcaldia, i vist el dictamen de la C. I. d'administració,
economia i hisenda, recursos humans, règim intern i seguretat , el Ple de l’Ajuntament,
per majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació del seus membres
assistents, acorda:
Primer.- Adherir-nos a l’Associació de Municipis per la Independència constituïda a Vic
en data 14 de desembre de 2011.
Segon.- Aprovar els Estatuts que regulen l’Associació.
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Tercer.- Facultar el Sr. Alcalde per signar els documents necessaris per a l’efectivitat dels
precedents acords.
Quart.- Delegar en l’Alcalde, Sr. Jaume Vivet i Soler, per representar aquest Ajuntament
davant l’Associació amb totes les facultats previstes en els Estatuts.
Cinquè.- Remetre certificat de l’acord a la presidència de l’Associació de Municipis per la
Independència domiciliada al C. Ciutat, 1, 08500 Vic.

INTERVENCIONS:
SRA. ROSER MAS:
Només dir que nosaltres hi donarem suport; hi estem d’acord i sempre hem defensat una
postura coherent en aquest aspecte. El que trobem curiós és que no només CiU s’apunti
en aquest carro independentista, si no que, a més, ho lideri.
SR. JOSEP M. SOLDEVILA:
Aquí el nostre vot serà en contra, ja que aquest tipus d’autodeterminació està fet a la
seva mida i no a la nostra; els seus partits porten molts anys alternant el poder i la seva
idea d’autodeterminació té un pobre bagatge de principis ètics i morals i fomentada per
l’abús de poder que els atorga tenir la majoria. Portem tant anys al poder, que la forma i
el contingut –com sempre ens comenta el Sr. Casals- és sempre difús i, per tant,
enganyós per al poble català, però fructífer per als seus propis interessos. La veritat
universal no existeix en aquest món; som massa limitats per apercebre-la, però si la
relativa; la seva és una veritat indiscutible, immutable, única; perdoni’m pel que faci que
al·lucini amb vostès! La seva idea de democràcia és feta a mida amb la manca de
respecte total sobre les altres idees, si senyors! Ho han demostrat sempre: al rebutjar
qualsevol símptoma de lucidesa i llibertat d’expressió d’idees, dels que tenim una altra
forma de sentir. Mirin: sóc català, de generacions, i estimo el meu país i veig com una
altra gent que no senten les meves arrels el volen manipular i canviar; com m’he de sentir
després de veure que el meu sentiment de democràcia és apartat, insultat i manipulat?
Per què serà? Per què mostra la veritat? La meva raó és diferent que la seva? Vostès no
que respecten res! La democràcia és llibertat d’idees, llibertat d’expressió, llibertat
d’opinió i llibertat d’elecció; al treure’ns aquesta possibilitat de l’elecció maten la seva
llibertat i, per conseqüència, aquesta democràcia que tant anhelem, però que no
aconseguirem per culpa dels nostres fracassos i les nostres pors de perdre el que tenim.
L’autodeterminació l’aconseguirem mitjançant el vot, el vot popular, sense pressions, per
així poder sorgir la veritat, la veritat que sempre tenim a davant, però quan creiem que la
tenim i és única, és quan no la tenim; la veritat de la qual en som portadors a les nostres
arrels, a la nostra identitat; no volem altres cultures, volem la nostra! Els respectem; els
donem la benvinguda, però volem gent honesta, gent que estimi la nostra cultura, no que
la vulgui canviar! Ha de ser gent que aporti riquesa tant intel·lectual com mundana; no
que s’aprofiti del nostre sistema amb el beneplàcit dels partits actuals. En casos com el
meu, he arribat a ser insultat, no pel que sóc, més aviat per qui sóc i a qui represento; és
en l’únic que comencen a fer-ho bé, per baix, pels fonaments, amb la manipulació,
deixant de banda la meva idea de la democràcia i d’autodeterminació, votar en contra per
no veure un altre tipus d’esclavitud, però, és clar! Aquesta seria més seriosa, perquè seria
des de la base.
SR. JORDI CASALS:
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Nosaltres votarem a favor, perquè quedi clar, de l’aprovació dels estatuts, el nomenament
de representant a l’associació de municipis per a la independència, que crec que és un
moviment que, de moment, crec que es va per aquesta línia i així es va poder veure en
l’assemblea constituent, en què vaig poder assistir acompanyant l’alcalde, que hi va ser
en representació de tots nosaltres, fora dels interessos partidistes. La sensació és que els
que participàvem, representàvem el nostre municipi per treballar per la independència del
nostre país; per donar-li la veu i que la ciutadania pugui escollir lliurement què vol ser, si
vol ser un país independent, o no.
Ja vam dir que crèiem un pas important per a Torelló, per tornar a agafar el tren del dret a
decidir i del procés de la independència; hi som i si s’aproven aquests estatuts –que crec
que si que s’aprovaran- hi serem plenament i podrem treballar-hi per donar la veu al
poble sense que se’l manipuli de cap banda.
SR. MARC FONTSERÈ:
Fa uns mesos que es va presentar al ple de l’Ajuntament per a la seva aprovació, la seva
adhesió a la que, en aquells moments, era una insipient associació de municipis per a la
independència; ara se’ns presenten per a la seva aprovació els estatuts d’aquesta
mateixa associació i el representant que representarà Torelló al plenari de l’associació.
Tot i que hi votarem a favor, al compartir bona part dels objectius de l’associació i que
com no pot ser d’altra manera estarem sempre a favor de les iniciatives que puguin
representar una millora per a les finances municipals, que al cap i a la fi, redundaran en
una millor qualitat de vida dels torellonencs, no em puc estar de comentar algun o altre
clarobscur: perquè quedi ben clar i sense cap ombra de dubte, el grup del partit socialista
de Catalunya Progrés municipal de Torelló, creiem que el dret a decidir és un dret
inalienable a la nació catalana; de fet, creiem que vam utilitzar-lo quan el president del
país, Pasqual Maragall, va demanar als catalans que referendessin el nou –i perquè no
dir-ho- fracassat estatut d’autonomia; aquest fracàs democràtic ha portat que en aquests
últims anys hagin aflorat partits polítics, associació, ... amb una mateixa idea: exercir el
dret a l’autodeterminació o en alguns casos, més directament, a la independència. Ara
neix una altra eina; veurem si es tracta d’una eina eficaç i si els recursos que Torelló
aportarà a aquesta associació sigui de bon profit per al poble i que el naixement de
l’associació no signifiqui un lloc on algun polític busqui un sou, un càrrec o una palanca
per donar-se a conèixer, perquè nosaltres creiem que qui ha de cridar-nos a exercir el
nostre dret a autodeterminar-nos, no és –i amb tots els meus aspectes- el meu alcalde, el
meu company, el meu amic, si no el president del meu país, que en aquests moments
sembla que ara té altres prioritats que deuen ser, al seu entendre, més importants.

VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació,
atenent al resultat que s’especifica a continuació:
•
•
•

Vots favorables: 12, dels regidors i regidores dels grups municipals de CiU, PSCPM. JpT-ERC, PxC i ICV-EuiA-E
Vots desfavorables: 3, dels regidors del grup municipal de PxC
Abstencions: 0

2.1.1.2. Hisenda
2.1.1.2.1. Denegar la sol·licitud de declarar les obres incloses en la llicència
urbanística amb núm. d'expedient 698/2010, d'especial interès.
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ACORD:
RELACIÓ DE FETS
1.Per decret de l’Alcaldia de data 3 de gener de 2.011 es va acordar concedir a
favor de l’empresa Fotovoltaica Vilar Rosanas SCP llicència d’obres per la instal·lació
solar fotovoltaica de 20 Kw al C/ Nou, 22. Com a condicionant per l’inici de les obres es
va aprovar que calia presentar el projecte executiu abans de començar les obres
atorgant-se un termini de 12 mesos per iniciar les obres i un termini de 24 mesos per
l’acabament de les obres. L’objecte de la llicència és la construcció d’una instal·lació solar
fotovoltaica fixa de 20 Kw nominals, de connexió a la xarxa elèctrica.
2.Per decret de l’Alcaldia de data 18 de novembre de 2.011 es va donar conformitat
al projecte executiu presentat per l’empresa Fotovoltaica Vilar Rosanas SCP i es va
donar conformitat per a l’iniciï de les obres.
3.En data de 23 de març de 2011, el Sr. Xavier Vilar Vinyeta, en representació de
l’empresa Fotovoltaica Vilar Rosanas, C.B., va sol·licitar una bonificació de l’Impost sobre
construccions, instal·lacions i obres, segons expedient de llicència urbanística núm.
698/2010, al·legant que és una font de generació d’energia neta i sostenible, crea llocs de
treball, és una font de generació d’ingressos pel Municipi i que, per tant, el projecte està
inclòs en el supòsit establert en l’article 103, apartat 2.a) del Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals.
FONAMENTS DE DRET
1.- Article 103.2 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel
Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, en el que s’estableixen aquelles
bonificacions de caràcter potestatiu que, mitjançant la corresponent ordenança fiscal, es
poden concedir sobre la quota de l’impost sobre construccions instal·lacions i obres.
Entre aquestes bonificacions es recullen, a l’apartat 2.a), les següents:
“2.a) Una bonificación de hasta el 95 por ciento a favor de las construcciones,
instalaciones u obras que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal
por incurrir circunstancias sociales, culturales, histórico artísticas o de fomento
del
empleo que justifiquen tal declaración. Corresponderà dicha
declaración al Pleno de
la Corporación y se acordarà, previa solicitud del sujeto pasivo, por voto favorable de la
mayoria simple de sus miembros.”
2.- La instal·lació d’una planta solar fotovoltaica en un edifici particular per la connexió a
la xarxa elèctrica no es pot entendre com una obra d’especial interès o utilitat municipal
per no concórrer circumstàncies socials, culturals, historicoartístiques o de foment de
l’ocupació i, per tant, no li és d’aplicació l’article 103.2a) del Reial decret legislatiu 2/2.004,
de 5 de març.
3.- L’article 103.2 a) del Decret Legislatiu 2/2004 pel que s’aprova la Llei reguladora de
les Hisendes Locals preveu que per atorgar les bonificacions per especial interès social o
municipal correspon al plenari municipal.
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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 del seus membres assistents, acorda:
Primer.- DENEGAR la petició de declaració de les obres i instal·lacions, sol·licitada per
l’empresa Fotovoltaica Vilar Rosanas, C. B., en relació a la llicència d’obres concedida
per decret de l’alcaldia de data 3 de gener de 2.011 per una instal·lació solar fotovoltaica
de 20 Kw al C/ Nou núm. 22, d’especial interès, en base als fonaments de dret exposats.
Segon.- NOTIFICAR la present resolució a les persones interessades i a l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels membres assistents.
2.1.1.2.2. Denegar la sol·licitud de decalrar les obres incloses en la llicència
urbanística amb núm. d'expedient 243/2010, d'especial interès.
ACORD:
RELACIÓ DE FETS
1.Per decret de l’Alcaldia de data 30 de setembre de 2.011 es va acordar concedir a
favor de l’empresa Adencam Solar, S.L., llicència d’obres per la instal·lació solar
fotovoltaica de 550 Kw a la coberta d’una nau industrial situada en el Carrer del Ter núm.
165, atorgant-se un termini de 12 mesos per a l’execució de les obres. L’objecte de la
llicència és la construcció d’una instal·lació solar fotovoltaica fixa de 550 Kw nominals, de
connexió a la xarxa elèctrica.
2.Per decret de l’Alcaldia de data 13 de desembre de 2.011 es va denegar un
permís per a la col·locació d’una caseta prefabricada de formigó de l’estil de les dues
estacions transformadores existents, que havia d’anar situada a l’exterior de les naus, a
tocar la línia de façana, al carrer del Ter núm. 165, en base a l’informe tècnic de data 23
de novembre de 2010, atenent la sol·licitud presentada per l’empresa Adencam Solar,
S.L. en data de 2 de novembre de 2012.
3.En data de 16 de març de 2011, el Sr. Alfred Puig i Castells, en representació de
l’empresa Adencam Solar, S.L., va sol·licitar una bonificació de l’Impost sobre
construccions, instal·lacions i obres, segons expedient de llicència urbanística núm.
243/2010, al·legant que és una font de generació d’energia neta i sostenible, crea llocs de
treball, és una font de generació d’ingressos pel Municipi i que, per tant, el projecte està
inclòs en el supòsit establert en l’article 103, apartat 2.a) del Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals.
FONAMENTS DE DRET
1.- Article 103.2 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel
Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, en el que s’estableixen aquelles
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bonificacions de caràcter potestatiu que, mitjançant la corresponent ordenança fiscal, es
poden concedir sobre la quota de l’impost sobre construccions instal·lacions i obres.
Entre aquestes bonificacions es recullen, a l’apartat 2.a), les següents:
“2.a) Una bonificación de hasta el 95 por ciento a favor de las construcciones,
instalaciones u obras que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal
por
incurrir circunstancias sociales, culturales, histórico artísticas o de
fomento
del
empleo que justifiquen tal declaración. Corresponderà dicha
declaración al Pleno de
la Corporación y se acordarà, previa solicitud del sujeto pasivo, por voto favorable de la
mayoria simple de sus miembros.”
2.- La instal·lació d’una planta solar fotovoltaica en un edifici particular per la connexió a
la xarxa elèctrica no es pot entendre com una obra d’especial interès o utilitat municipal
per no concórrer circumstàncies socials, culturals, historicoartístiques o de foment de
l’ocupació i, per tant, no li és d’aplicació l’article 103.2a) del Reial decret legislatiu 2/2.004,
de 5 de març.
3.- L’article 103.2 a) del Decret Legislatiu 2/2004 pel que s’aprova la Llei reguladora de
les Hisendes Locals preveu que per atorgar les bonificacions per especial interès social o
municipal correspon al plenari municipal.
Per tot això, se sotmet a dictamen de la Comissió Informativa d’administració, economia i
hisenda, recursos humans, règim intern i seguretat, l’adopció dels acords que segueixen:
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 del seus membres assistents, acorda:

Primer.- DENEGAR la petició de declaració de les obres i instal·lacions, sol·licitada per
l’empresa Adencam Solar, S.L., en relació a la llicència d’obres concedida per decret de
l’alcaldia de data 30 de setembre de 2.011 per una instal·lació solar fotovoltaica de 550
Kw a la coberta d’una nau industrial situada en el Carrer del Ter núm. 165, d’especial
interès, en base als fonaments de dret exposats.
Segon.- NOTIFICAR la present resolució a les persones interessades i a l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
INTERVENCIONS:
SRA. ROSER MAS:
Jo voldria fer una intervenció que serveixi una mica per les dues mocions, perquè totes
dues tenen a veure amb temes fotovoltaics.
Nosaltres estem d’acord, evidentment, que no es concedeixi la bonificació a aquesta
empresa, perquè no ho considerem, tal com es va veure des del govern, que no era una
obra d’especial interès, però de totes maneres, penso que malgrat que en aquest moment
això sigui correcte i sigui així, si que és veritat que hauríem de treballar per tal que aquest
tipus d’instal·lacions fotovoltaiques de particulars, sigui més fàcil i no hi hagi tantes traves
a nivell legal com per poder-les fer i, poder-ne utilitzar l’ús directe sense haver de passar
per altres companyies i que sigui més fàcil i en aquest camí avançaríem en les energies
renovables i sostenibles i seria més fàcil.

VOTACIÓ:
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La proposta s’aprova per unanimitat dels membres assistents.
2.1.1.3. Grup municipal de PxC
2.1.1.3.1. Moció en defensa de les reivindicacions dels ciclistes d'Osona i el
Ripollès
PROPOSTA D’ACORD:
La inauguració del desdoblament de la C-17 ha suposat que centenar de ciclistes no
puguin circular amb bicicleta per la C-17 com ho venien fent fins ara.
La mesura adoptada impossibilita als aficionats d’aquest esport d'Osona fer les seves
tradicionals sortides a la comarca veïna del Ripollès ja que per arribar-hi s'han de fer més
de 100 km per les carreteres del Lluçanès.
15 Clubs ciclistes d’Osona el Ripollès i la Garrotxa han organitzat dues marxes lentes per
reclamar el dret de circular per la C-17. Una el passat 6 de novembre i l’altre el 4 de
desembre.
Atès que aquesta mesura la trobem injusta i al mateix temps impossibilita a tots els
aficionats d’aquest esport, tant de la comarca d’Osona com del Ripollès a circular per la
C-17.
Atès que l’article 38.1 del Reglamento General de Circulación (aprovat pel Real Decret
1428/2003) empara i regula l’ús d’aquest esport per les vies i autovies de l’Estat.

Per tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament, l’adopció dels acords que segueixen:
1.- Solidaritzar-nos amb les reivindicacions fetes pels clubs ciclistes de la comarca
d’Osona del Ripollès i la Garrotxa.
2.- Sol·licitar al Departament de Territori de la Generalitat i al director general de
Carreteres la lliure circulació de ciclistes per la C-17.
3.- Comunicar aquests acords als clubs ciclistes de la comarca d’Osona, del Ripollès i la
Garrotxa, al Departament de territori de la Generalitat, al director general de Carreteres, a
la Federació Catalana de Ciclisme i a la Secretaria General de l’Esport.

INTERVENCIONS:
SR. JOSEP M. SOLDEVILA:
La moció ja sabem que és copiada, però... bé!
Les vies de comunicació han facilitat la mobilitat i la comunicació entre les persones i cal
tenir en compte la realitat del territori. La nostra realitat és aquí; existeix aquesta
sensibilitat; sensibilitat per facilitar les coses als ciclistes del nostre poble i dels voltants,
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per tal que puguin moure’s per la C-17. Repeteixo! També dels voltants, perquè nosaltres
també incorporem els de la Garrotxa, perquè considerem que també els podem recolzar,
cosa que pel que veig la desestimen i no perquè no els vulguin, si no perquè no volen
copiar literalment la moció que plataforma per Catalunya va presentar en diversos
ajuntaments i que va ser aprovada; el senyor Casals ho sap i la senyora Mas ho sap.
Després ens tracten de plagiar a nosaltres! Vaja morro!
Tornem al de sempre: mai donar protagonisme; sempre utilitzar el poder del qual són
portadors per tal de poder manipular la realitat al seu aire; el més trist és que sigui amb el
beneplàcit de l’equip de govern; trist, molt trist: aquesta moció va ser presentada per
plataforma per Catalunya al darrer ple i va ser retirada abans d’hora, abans del ple; saben
per què? Suposo que per pressions; pressions, perquè hi haurà un nou equip de govern,
hi ha gent que no li agrada i més que tot, les seves exigències deuen haver estat que
plataforma per Catalunya no pinti res aquí. Però poden estar segurs que això és l’estat
democràtic que desitgen els de Torelló? O és el seu propi?
Es dirà que en el ple de novembre es va dir que ho estudiarien, però no és veritat; només
es va enumerar i aquí tinc la ressenya que us puc llegir què va dir cadascú; i com ja he
dit, se’ns va retirar el ple passat; només se’ns va veure la realitat: no ho veuen? Mirin! Si
de veritat ens volen apartar, hi ha dues formes i els les diré: una és actuant com sempre;
actuant injustament i apartar-nos; i l’altra, ajuntar-se amb nosaltres i treballar junts i així
pujarem el nivell d’aquest consistori.
Moltes gràcies.
SRA. ROSER MAS:
Jo... dubtava una mica amb l’adjectiu per utilitzar en aquests moments; jo penso que és
“patètic” directament patètic, que arribin al ple dues mocions sobre el mateix tema, i més
quan vam acordar a la comissió de dilluns passat, ara fa una setmana, que prevaldria la
que va presentar l’alcaldia en representació de tots els grups d’aquest consistori. L’hem
votat fa una estona i trobo –ho torno a dir- molt patètic, que passin aquestes coses.
Per altra banda, nosaltres ja sabeu que hem manifestat en diverses ocasions que
nosaltres no donarem suport a la proposta d’un grup que no respecta la pluralitat de la
nostra societat, perquè tenim una societat plural, malauradament, malauradament ho dic
per vosaltres, perquè no us agrada, sembla ser! I els principis bàsics de la democràcia, i
és curiós, perquè aleshores hi deuen haver moltes lectures de la democràcia, perquè la
nostra lectura no és la seva. Per tant, ens abstindrem.
SR. JORDI CASALS:
El qualificatiu que segurament podríem acceptar tots és que com a mínim és sorprenent
que es presenti la mateixa moció... bé! No és la mateixa, perquè parlant de la C-17,
aquesta parla de la Garrotxa que no hi passa la C-17, però per la resta és el mateix; el
que són els acords i segurament fins i tot el plantejament que es fa. És una llàstima
sobretot per una qüestió de manca de respecte institucional, a una institució que som tots
i que representa el poble. El fet que una moció la presenti alcaldia, no vol dir que la
presenti l’alcalde i prou; no és que la presenti un grup i prou, el que té l’alcaldia, si no que
la presenta en representació del consistori; si no, convergència i Unió la presentaria en
nom de convergència i unió.
La moció que es va presentar i s’ha aprovat per tots els grups i que diu bàsicament això,
excepte el tema de la Garrotxa, és per un compromís que es va adoptar en aquest ple:
tots els grups vam anar dient que s’hi hauria de sumar el tema dels ciclistes i... bé...
l’alcalde va dir que si i que la presentaria; l’ha presentat i l’hem aprovat tots; que ara es
presenti aquesta moció és com a mínim sorprenent. Nosaltres no hi donarem suport,
bàsicament, perquè és una qüestió redundant amb el que hem aprovat i, a més, amb els
seus vots! No ho sé... és com si ara hi hagués una tercera moció presentada per
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esquerra i després una quarta presentada pel PSC i així anar fent; jo crec que el ple
municipal serveix per a altres coses.
SR. MARC FONTSERÈ:
Nosaltres no podem votar a favor quan aquí mateix, jo mateix vaig defensar que fos
l’alcalde el que presentés una moció ara fa dos mesos. Per tant, no té cap sentit recolzar
dues mocions, siguin idèntiques o lleugerament diferents. La moció presentada i
aprovada per l’alcaldia s’adapta al que es demana i, per tant, no hi podem donar suport.
SR. JAUME VIVET:
Nosaltres tampoc hi donarem suport, perquè entenem que plataforma no ha acatat un
acord adoptat per tots els grups representats al ple de l’ajuntament el mes de novembre. I
pera quest motiu, només per aquest motiu, no hi donarem suport.

SR. JOSEP M. SOLDEVILA:
Nosaltres l’hem presentat, com comprendreu, i és clar que ja estava presentada, però
l’hem presentat per una raó molt significativa: perquè en aquest consistori hi ha una sèrie
de gent que no té ganes de treballar amb nosaltres de cap manera i ho estan dient
constantment. Si nosaltres presentem aquesta moció tal com diuen vostès que es va
presentar i es va parlar, jo tinc aquí les dades de l’acta del dia 28 de novembre, que és
com es va parlar; va parlar el senyor Casals, va parlar el senyor Fontserè. El senyor
Casals va dir: “a més, esquerra, ens sumem al comentari de la petició d’iniciativa per
Catalunya els verds i alternativa, per tal que també hi hagi sensibilitat per facilitar les
coses als ciclistes que puguin passar o moure’s per la C-17”. L’únic que s’hi va posar una
mica més seriós, va ser el senyor Fontserè, que va dir: “creiem que estaria bé que de
cara el proper ple ESTUDIÉSSIM la possibilitat d’aprovar-ne UNA ALTRA de suport als
ciclistes del nostre poble, que des de sempre han pogut practicar de forma amateur la
majoria d’ells aquest saludable esport i que ara se’ls impedeix practicar-lo com sempre”.
A mi ningú em va comunicar res d’això, que ho faríem; es va dir que es comentaria. Jo
vaig presentar això a l’altre ple i resulta que s’ha presentat dos plens més tard. Se’m va
tirar enrere i ni se’m va comentar que això ho faríem en conjunt; a mi ningú em va dir res
i, tenen els nassos de dir-me que jo la presento dues vegades? Si la presento és dir a
tota la gent que realment no se’m ha informat i que se’m té apartat! A mi no se’m va dir
que la presentaria l’alcaldia; se’m va presentar el dia de la comissió informativa; no se’m
va dir ni el mes passat quan la vaig presentar, ni se’m va dir durant tot el mes anterior a la
comissió informativa. Per tant, jo em veia amb el dret, i tot el meu grup i el partit que l’han
presentat en altres municipis, de presentar-la! I com a mínim, se’m hauria pogut
comentar.
Per tant, tot el que em puguin dir vostès, em sembla molt bé, però no s’ha portat bé i jo
l’he de presentar, perquè la gent sàpiga que jo presento coses, perquè realment, per què
s’ha presentat a nivell de l’alcaldia? molt significativament: perquè si la presentem a nivell
de plataforma per Catalunya, no s’aprova i d’aquesta manera s’ha aprovat i així ha quedat
bé tothom. Tampoc es tracta d’això! Es tracta que siguem una mica més concisos, més
clars, i una mica d’humilitat! Una mica d’humilitat i no ens trobarem amb aquests casos ni
amb aquests problemes.
SRA. ROSER MAS:
Només un aclariment: abans que he parlat d’abstenció, no és abstenció; és un no donarhi suport.
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Això per una banda; per l’altra banda, el resum que té el company deu ser una mica
esbiaixat, perquè inicialment, qui va fer una proposta i un prec a l’alcaldia, perquè es
recollís i es digués que en aquesta moció dels tractors s’incloguessin els ciclistes, va ser
iniciativa per Catalunya; vaig ser jo mateixa i els altres grups van argumentar l’adhesió,
per dir-ho d’alguna manera, a aquest prec.

SR. JORDI CASALS:
Queda clar, perquè jo feia referència a Iniciativa i òbviament, abans, Iniciativa havia dit
alguna cosa en concret del que parlàvem.

VOTACIÓ:
La proposta NO s’aprova per majoria absoluta del nombre legal de membres de la
corporació, atenent al resultat que s’especifica a continuació:
•
•
•

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

2.1.1.4. Grup municipal d'ICV-EUiA-E
2.1.1.4.1. Moció del grup municipal d'ICV-EUiA-E, per mantenir el desplegament de
la llei de barris
ACORD:
Atès que La Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que
requereixen una atenció especial ha permès emprendre molts projectes d’intervenció
integral al nostre país que han servit i serveixen per lluitar de forma transversal contra els
efectes de la concentració de la problemàtica social en els barris amb majors dèficits i
millorar les condicions de vida de la població.
Atès que en aquesta Llei es va crear un fons financer a disposició dels ajuntaments que
presentessin projectes de rehabilitació integral de barris, àrees urbanes i viles, amb
aportacions de la Generalitat de més del 50% del pressupost global de l’actuació.
Atès que des de l'any 2004 s'han resolt 7 convocatòries d'ajuts derivades de la Llei de
Barris, s’ha aprovat el suport a 143 barris amb projectes de regeneració integral en marxa
i s'arriba prop dels 1.330 MEUR d'inversió pública compromesa per a la millora integral
dels barris d'arreu de Catalunya.
Atès que el desplegament de la Llei de Barris ha posat de manifest la importància d’una
actuació pública integral en àrees amb necessitats especials per tal de garantir uns
mínims de qualitat urbana, ambiental i de cohesió social.
Atès que l’article 63 de la Llei 7/2011, de mesures fiscals i financeres altera la Llei de
Barris i condiciona la convocatòria d'ajuts de la Llei de Barris a la disponibilitat de fons.
Atès que el Govern de la Generalitat de Catalunya no va aprovar la convocatòria anual ni
la dotació necessària durant l’any 2011.
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Atès que el Parlament de Catalunya, el passat 14 d’abril de 2011 va aprovar per
unanimitat la moció pel desplegament de la Llei 2/2004, de millora de barris, àrees
urbanes i viles que requereixen una atenció especial per tal de garantir l'execució, la
continuïtat i el desenvolupament de la Llei de Barris.
Atès que Torelló va ser un dels municipis afavorits en la convocatòria de Pla de Barris de
2009, amb un projecte d’intervenció integral del casc antic valorat en 8,26 milions d’euros,
projecte que preveu per aquest 2012 diverses actuacions com és ara la rehabilitació dels
espais comuns en edificis antics, condicionament dels carrers Rocaprevera, Nou i
Bonsuccés, actuacions relacionades amb la gent gran, entre d’altres.
Atès que les retallades pressupostàries del Programa de Barris que presenta el
Pressupost 2012 del Govern de la Generalitat significaria una revisió completa del
programa i posaria en perill les convocatòries anuals i la continuïtat del desplegament de
la Llei de Barris de cara el futur.

És per tot això que, a proposta d’ICV-EUiA-E, 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 del seus membres
assistents, acorda:

PRIMER. Reclamar la supressió de l’article 63 de la llei 7/2011 de mesures fiscals i
financeres, per tal de garantir la continuïtat de l’aplicació i el desplegament de la Llei
2/2004, del 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una
atenció especial, per mitjà de convocatòries anuals per a l’any 2012 i successius.
SEGON. Instar al Govern de la Generalitat a modificar el Pressupost 2012 per incloure la
dotació necessària per garantir plenament tant l’execució dels projectes en marxa, com el
desenvolupament dels projectes que s’incorporin a partir de la nova convocatòria.
TERCER. Traslladar aquests acords al Departament de Territori i Sostenibilitat, al
Departament d’Economia i Universitats, als diferents grups polítics del Parlament de
Catalunya.

INTERVENCIONS:
SRA. ROSER MAS:
La moció aquesta és ben clara; de fet, defensa la bondat dels plans de barris arreu i
especialment a Torelló, ara que el govern ha decidit, no sé si aturar-los, però si que ha
decidit no fer-hi més inversions; nosaltres, des d’iniciativa ja vam proposar dies enrere fer
una esmena al Parlament; hi vam convidar els altres grups; no sé exactament com està el
tema, però si que us puc dir que nosaltres hem presentat també aquesta esmena al
Parlament de fer les retallades que afecten al pla de barris, perquè no es facin.
Nosaltres pensem que per a Torelló, per al nostre poble, les inversions que representen
aquest pla de barris són importantíssimes, perquè generen feina, perquè arreglen carrers
que en aquests moments són perillosos i representen un risc important per a la població,
tenint en compte que s’ha concentrat en una zona concreta del poble els serveis per a la
gent gran i ara els serveis socials, o sigui que és important poder tot aquest tema. I una
altra cosa que també pensem que és molt important i per això, s’ha d’instar, perquè no hi
hagi aquestes retallades: si ens mirem els pressuposts d’inversions per aquest any, de la
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Generalitat, a Torelló, pràcticament no hi ha cap mena de partida pressupostària
destinada i, per tant, pensem que les que ja hi estaven destinades no podem permetre
que es retallin. A vegades el conformisme o a vegades el dir “no hi ha res més a fer” o dir
“no podem fer res més que el que ens han dit que havíem de fer”, a vegades arriba a fer
una immobilitat i aturen les coses de tal manera que pot anar molt en detriment dels
ciutadans d’aquest poble, i per això nosaltres pensem que com a exercici de
responsabilitat i de coherència de tots els grups que en el seu moment van estar d’acord
en tirar endavant la sol·licitud de pla de barris, pensem que us hauríeu d’adherir a
aquesta moció, perquè és bàsic i és vital per a Torelló que les coses es tirin endavant.
Sobretot que el tema de la resignació i de la conformitat, que en un moment donat hi
podem caure, perquè els missatges que ens arriben reiteradament sobre aquest tema
econòmic són molt contundents i arriba un punt en què si que poden arribar a
immobilitzar, però nosaltres estem convençuts que la resignació crea precisament
immobilitat i la immobilitat no porta en lloc, no resol res.
SR. DAVID OLIVARES:
Nosaltres no donarem suport a aquesta moció. En primer lloc, perquè creiem que amb el
que està caient, en retallades a la sanitat, seguretat, educació, benestar social, ... i crec
que la gent de Torelló ara té coses més importants que el pla de barris; creiem que no és
el més important ara mateix, si no que els recursos que tenim, cal dedicar-los directament
a coses més importants que el pla de barris.
Des de l’equip de govern sempre se’ns ha manifestat que aquest tipus de moció no és el
ple el lloc on discutir-les, si no que ja tenen representants a la Generalitat i nosaltres
anem amb el que l’equip de govern ha dit: que des d’aquí no hi podem fer pas res.
SR. JORDI CASALS:
Des de l’inici d’aquest mandant, s’ha començat a treballar amb tots els grups el pla de
barris, i tots els seus portaveus, inclòs plataforma per Catalunya ens han mostrat la
importància que el pla de barris té per a Torelló, com a motor de mandat, ja no només per
les inversions, si no també pel treball que es fa en els programes socials, i s’ha mostrat
clarament la importància i que serà un eix central i bàsic d’aquest mandat i creiem que la
implicació de l’ajuntament també hi ha de ser quan les coses no pinten gaire bé i amb els
anuncis que s’han fet, la cosa no pinta gaire bé i així ho hem debatut tots els portaveus
dels grups amb les dificultats a l’hora de finançar i de pagar, i que ens arribin els recursos
econòmics per part de la Generalitat; no sé si s’acabarà aprovant aquesta moció;
nosaltres si que hi donarem suport amb una visió de poble; el que demanaríem i suposo
que serà així, no cal pas que ho diguem nosaltres, és que l’alcalde i l’equip de govern, al
marge que s’aprovi o no aquesta moció, que facin tot el possible amb la Generalitat per
tal que arribin els recursos i la situació millori.
Nosaltres, per això, dinarem suport a aquesta moció amb la visió de poble.

SR. MARC FONTSERÈ:
Quan parlem de la llei de barris, del pla de barris, no cal oblidar que estem parlant de la
subvenció més gran que ha arribat mai al nostre poble; estem parlant de cinc milions
d’euros que l’equip de govern anterior es va guanyar fent molta feina i, sincerament, crec
que molt ben feta.
Com que estem aquí, almenys el nostre grup, per defensar el nostre municipi i per vetllar
que es compleixi allò que s’ha acordat i en aquesta subvenció en concret, guanyat,
donarem suport a aquesta moció, a part de referendar pràcticament to el que ha dit la
Roser.
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M’agradaria destacar, també, que el fet de no poder o no voler executar el plàning d’obres
incloses en el projecte de remodelació del casc antic de Torelló, perjudicarà no només a
totes aquelles famílies i persones que es beneficiaven, per exemple, perquè se li
arreglava el carrer i, per tant, podien anar amb el cotxet, o la gent gran podia passejar
sense problemes de caure i fer-se mal; a aquesta gent de l’ajudava directament, però
també perjudiquem a tot un seguit de teixit productiu local que en aquests moments prou
tocat està.
SR. JAUME VIVET:
Nosaltres també hi donarem suport, perquè creiem que ens afecta, i molt –al revés del
que comentàveu vosaltres-, degut a què pel sol fet de rebre una carta que deia que tot el
que no estigui justificat el mes de maig de 2011 ja representava que no ho pagarien fins
pràcticament, el 2013, i no sabem quan del 2013. Això sol ja ens va fer replantejar a tots
els grups reduir d’una manera important el pressupost d’inversions en el que era la llei de
barris, per no acabar molt endeutats. Jo crec que, tal com he dit, ens afecta, i molt i, per
tant, nosaltres hi donarem suport.

VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació,
atenent al resultat que s’especifica a continuació:
•
•
•

Vots favorables: 12, dels regidors i regidores dels grups municipals de CiU, PSCPM. JpT-ERC, PxC i ICV-EuiA-E
Vots desfavorables: 3, dels regidors del grup municipal de PxC
Abstencions: 0

2.2. COMISSIÓ INFORMATIVA
ECONÒMICA I MEDI AMBIENT

DE

TERRITORI

I

URBANISME,

PROMOCIÓ

2.2.1. DICTÀMENS
2.2.1.1. Urbanisme
2.2.1.1.1. Minuta de conveni entre l’Ajuntament de Torelló i la Sra Palmira Torra
Segarra per arribar a un acord extrajudicial en relació al judici ordinari
núm.151/2010 L tramitat al Jutjat de Primera Instància núm. 5 de Vic.
ACORD:
RELACIÓ DE FETS:
Per acord del plenari municipal en sessió celebrada en data de 28 desembre de 2.009 es
va acordar interposar judici ordinari contra la Sra. Palmira Torra Segarra per reclamar la
propietat de l’Ajuntament de les finques ubicades al C/ Sant Roc, 48 i 50 i C/ Matagalls, 2
que actualment figuren al Registre de la Propietat com a titulars de la Sra. Palmira Torra
Segarra.
Es va interposar la corresponent demanda que es va admetre a tràmit al Jutjat de Primera
Instància núm. 5 de Vic en el procediment ordinari núm. 151/2.010 L.
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S’ha arribat a un acord amb la Sra. Palmira Torra per tal d’arribar a un pacte extrajudicial
de la matèria objecte de judici.
FONAMENTS DE DRET:
Vist el que disposa l’article 22.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local, en concordança amb l’article 52.2k) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i del règim local de Catalunya
el plenari municipal és l’òrgan competent per aprovar el conveni que regula el pacte
extrajudicial entre l’Ajuntament de Torelló i la Sra. Palmira Torra Segarra.
És per tot això que, a proposta de Secretaria, i vist el dictamen de la C. I. de territori i
urbanisme, promoció econòmica i medi ambient, el Ple de l’Ajuntament, per majoria
absoluta del nombre legal de membres de la Corporació del seus membres assistents,
acorda:

PRIMER.- APROVAR la minuta de conveni que regula el pacte extrajudicial entre
l’Ajuntament de Torelló i la Sra. Palmira Torra Segarra en relació al procediment ordinari
núm. 151/2010 L interposat davant del Jutjat de Primera Instància núm. 5 de Vic la
transcripció literal del qual és la que consta com Annex al present acord.
SEGON.- NOTIFICAR el present acord a l’advocat que defensa l’Ajuntament Sr. Javier
Coromina Baxedas, a la Sra. Palmira Torra i Segarra i al Jutjat de Primera Instància núm.
5 de Vic.
ANNEX.- MINUTA DE CONVENI A APROVAR
A la vil·la de Torelló, el…………
Es reuneixen,
D’una banda el Sr…………, amb DNI nº……………..Alcalde- President del municipi de
Torelló.
D’una altra, la Sra. MARIA JOSEFA BLANCH TORRA, professora mercantil, amb domicili
a aquests efectes a Sabadell, Cr. Fernando Casablancas, 9. Té DNI nº. 39.005.937-F.
Intervé en nom i representació de la seva mare, la Sra. Palmira Torra Segarra, amb el
mateix domicili senyalat y de DNI 38.914.071, mitjançant poder general atorgat el dia 13
de febrer de 1.986 davant el Notari de Sabadell, Sr. Ramon Ramoneda Viver.
Les parts comparegudes es reconeixen prou capacitat per a la firma d’aquest document, i
MANIFESTEN
I.- Que l’Ajuntament de Torelló va instar demanda de judici civil ordinari contra la Sra.
Torra, en reivindicació de la propietat de tres terrenys. De la qual demanda n’està
coneixent el Jutjat de primera instància 5 dels de Vic, actes 151/10.
II.- Ambdues parts litigants han arribat a un acord amistós que resol tots i cada un dels
punts en litigi.
III.- A l’acord en qüestió se li vol donar el caràcter transaccional que preveu l’article 19,
punts 1 i 2, de la Llei de Procediment Civil.
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Als anteriors efectes, doncs, s’han subscrit els pactes que segueixen, els quals
reflecteixen la voluntat de les parts i conformen l’acord en qüestió.
IV.- El pacte serà presentat davant l’autoritat judicial i se’n demanarà l’homologació.
V.- El Ple de la Corporació municipal haurà de ratificar íntegrament els pactes, segons
que al respecte preveuen les lleis. L’esmentada aprovació té caràcter de condició
suspensiva.
L’alcalde aquí present es compromet a recavar-la amb la major urgència.
VI.- Els pactes de constant referència són els següents:
1er.-La Sra. Palmira Torra i Segarra reconeix la titularitat dominical a favor de
l’Ajuntament de Torelló, de la parcel·la situada al C/ Sant Roc, 50 de 455 m² (segons
cadastre) amb referència cadastral 9849004DG3594N0001XS, per títol d'usucapió. I es
compromet a fer el que sigui necessari, signar els documents que calguin i, en general, a
coadjuvar també en tot el que convingui per possibilitar la inscripció de la parcel·la a favor
de l’Ajuntament, prèvia la segregació. La totalitat de les eventuals despeses que generi la
instrumentalització legal de la titularitat municipal, inclosa la segregació, seran de càrrec
de l’Ajuntament.
La finca s’haurà de descriure de la següent manera:
“Tros de terreny ubicat al municipi de Torelló, amb front al Carrer Sant Roc, on hi té el
número 50. Amb forma rectangular, retranqueja una mica al llindar Sud. Llinda, Nord-Est,
amb l'esmentat Carrer Sant Roc. Nord-Oest amb finca assenyalada del número 48 del
mateix carrer. Sud-Oest amb la mateixa i Sud-Est amb la que té el número 48, i part amb
la finca del C/ Manlleu, 107 interior; i esquerra entrant (sud-est) part amb finca del C/ Sant
Roc, 52 i part amb la finca del C/ de la Creu, 107 interior. Se li atorga al cadastre una
superfície total de 455 m2. Al seu interior hi ha construït un aljub, de 138 m² de base i
forma circular” i la referència cadastral és 9849004DG3594N0001XS.
Prové de la finca registral 235, Tom 112, Llibre 6 de Torelló, d’on s’haurà de segregar.
2on.-L’Ajuntament de Torelló reconeix la titularitat a favor de la Sra. Palmira Torra
Segarra de la parcel·la situada al C/ Sant Roc, 48 de 650 m². (segons cadastre) amb
referència cadastral 9849003DG3594N0001DS.
La finca s’haurà de descriure de la següent manera:
“ Solar de forma irregular situat en el C/ Sant Roc, 48 d’uns 650 m². de superfície, segons
consta en el cadastre, els límits del qual són els següents:
Davant (nord-est) part amb el C/ Sant Roc i part amb la finca del C/ Sant Roc 50, dreta
entrant (nord-oest) part amb la finca del C/ Sant Roc, 46 i part amb la finca del C/
Manlleu, 101; fons (sud-oest) amb les finques del C/ Manlleu, 99, 101, 103 ; i esquerra
entrant (sud-est) part amb la finca del C/ Sant Roc, 50, part amb la finca del C/ de la
Creu,107 interior i part amb la finca del C/ Manlleu, 103. La referència cadastral és
9849003DG3594N0001DS.
Prové de la finca registral 235, Tom 112, Llibre 6 de Torelló, d’on s’haurà de segregar.
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3er.-L’Ajuntament de Torelló reconeix la titularitat a favor de la Sra. Palmira Torra i
Segarra de la parcel·la situada al C/ Matagalls, 2 de 6.065 m². (segons cadastre), amb
referència cadastral 9851023DG3595S0001LF i que forma part de la registral 235, Tom
112, Llibre 6 de Torelló.
4 art.-Modificació puntual PGO de Torelló –modificació puntual 23 de la revisió del Pla
General que preveu el canvi de qualificació de dues parcel·les del C/ Sant Roc, 48-50 de
residencial a equipament públic del terme municipal de Torelló.
1.i.- En data de 12 de març de 2010 la Sra. Palmira Torra i Segarra va sol·licitar llicència
de parcel·lació per transformar en dues finques independents dues porcions de terreny a
segregar de la finca Registral 235, i que es corresponen amb les finques situades al C/
Sant Roc 48 i 50 amb referències cadastrals 989003DG3594N0001 DS i
9849004DG3594N0001XS respectivament.
2.i.- Per acord del plenari municipal en sessió celebrada en data de 29 de març de 2010
es va acordar aprovar inicialment la Modificació Puntual núm. 23 de la Revisió del Pla
General de Torelló que preveu el canvi de qualificació de les parcel·les ubicades al C/
Sant Roc, 48-50 que passen d’ésser qualificades com a sòl residencial “E illa de pati
Interior” a equipament públic. D’acord amb l’article 71 i 72 del TRLUC, es va 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 ja que les noves
previsions comporten una modificació del règim urbanístic.
3.i.- Per decret de l’Alcaldia de data 9 d’abril de 2010 es va acordar suspendre
l’atorgament de la llicència de parcel·lació sol·licitada per la Sra. Palmira Torra en data de
12 de març fins a l’aprovació definitiva de la modificació puntual núm. 23 del Pla General
d’Ordenació de Torelló i amb un termini màxim de dos anys.
4.iEl ple de l’Ajuntament de Torelló en sessió celebrada en data de 28 de juny de
2010 va acordar aprovar provisionalment la 23 ena modificació puntual de la revisió del
Pla General d’Ordenació de Torelló que preveu el canvi de qualificació de dues parcel·les
ubicades al C/ Sant Roc, 48-50 que passen d’ésser qualificades de sòl residencial ”E illa
de pati interior” a equipament públic. La Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya
Central, en sessió de 23 de novembre de 2010, va acordar suspendre la resolució fins
que l’Ajuntament presentés documentació complementària.
5.i- L’Ajuntament de Torelló es compromet a adoptar un acord plenari renunciant a la
tramitació de la modificació núm. 23 puntual del Pla General d’Ordenació urbana de
Torelló. De manera que les dues parcel·les cadastrals mantindran la seva actual
qualificació urbanística de residencial. Posteriorment l’Ajuntament de Torelló concedirà la
llicència de parcel·lació sol·licitada per part de la Sra. Palmira Torra en el sentit de
segregar dues finques independents de la parcel·la registral 235 , la que es correspon
amb la parcel·la situada al C/ Sant Roc 48 de 650 m². amb referència cadastral
9849003DG3594N0001DS i la parcel·la cadastral, que es correspon amb la parcel·la
situada al C/ Sant Roc, 50 de 455 m².
amb referència cadastral
9849004DG3594N0001XS .
5è.- Modificació puntual PGO Torelló núm. 26 per l’ampliació de l’àmbit de la U.A.U
Tramuntana per incorporar-hi un segon àmbit situat al C/ Matagalls, 2 establint un sector
discontinu de sòl urbà no consolidat.
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1.ii. En data de 12 de març de 2010, Registre d’entrada núm. 1715/2010, la Sra. Palmira
Torra va presentar un escrit en el que demanava l'inici de l’expedient d’expropiació de la
finca situada al C/ Matagalls, 2, amb referència cadastral 9851023DG3595S0001LF,
qualificada de zona verda i que no es troba inclosa en cap àmbit d’actuació.
2.ii. Per acord del plenari municipal en sessió celebrada en data de 25 d’octubre de 2010
es va acordar aprovar inicialment la 26 ena. Modificació puntual de la Revisió del Pla
General, per l’ampliació de l’àmbit de la Unitat d’Actuació Urbanística Tramuntana, per
afegir-hi un segon àmbit, el comprès pels terrenys situats al C/ Matagalls, 2 i qualificats
de zona verda, establint un sector discontinu de sòl urbà no consolidat.
3.ii. Per acord del plenari municipal en sessió celebrada en data de 26 d’abril de 2011 es
va acordar desestimar les al·legacions presentades per part de la Sra. Palmira Torra
Segarra i aprovar provisionalment la 26 ena Modificació puntual de la Revisió del Pla
General, per l’ampliació de l’àmbit de la Unitat d’Actuació Urbanística Tramuntana per
afegir-hi un segon àmbit, el comprès pels terrenys situats al C/ Matagalls, 2 i qualificats
de zona verda, establint un sector discontinu de sòl urbà no consolidat.
4.ii. La Sra. Palmira Torra Segarra manifesta que està d’acord amb l’aprovació definitiva
de la 26ena. Modificació puntual de la Revisió del Pla General, tal com resulti de
l’aprovació definitiva de la Comissió Territorial d’urbanisme de la Catalunya Central.
5.ii. La Sra. Palmira Torra renuncia a reclamar l’expropiació dels terrenys situats al C/
Matagalls, 2, amb referència cadastral 9851023DG3595S0001LF sol·licitada en data de
12 de març de 2.010, Registre d’entrada núm. 1715/2010. Si bé aquesta renúncia està
afecta a una condició resolutòria, de manera que si en el termini de cinc anys a comptar
d’avui no s’hagués aprovat definitivament la modificació urbanística que ha donat peu a la
present transacció, la renúncia quedarà sense efecte.
6è.- Retorn Caució.
S’acorda el retorn a favor de l’Ajuntament de Torelló del dipòsit efectuat per un import de
5.000 € per l’anotació preventiva de la demanda. Totes les despeses que generin la
cancel·lació de la mesura cautelar, és a dir, l’anotació preventiva de demanda, seran de
càrrec de l’Ajuntament de Torelló.
7è.-Costes Judicials.
Cada part cada part es farà càrrec de les costes generades a la seva instància en tota la
tramitació judicial del plet ressenyat a l’antecedent I. Les comunes, d’haver-n’hi, per
meitat. Si s’hagués produït alguna resolució de condemna en costes en alguna qüestió
incidental, es deixa sense efecte de manera que el que aquí es pacta en sigui preferent.
8è.- Ratificació municipal.
Aquest document serà referendat íntegrament per part del Ple del Consistori, sense la
qual aprovació no tindrà cap efecte. El Sr. Alcalde-President es compromet a tramitar-la
amb la major diligència.
Tant bon punt s’hagi produït aquella ratificació, amb testimoni suficient que s’hi
incorporarà, serà presentat davant l’autoritat judicial per a la seva aprovació i
homologació.
I no tenint més que manifestar, subscriuen el present document, al lloc i data esmentats.
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INTERVENCIONS:

SRA. ROSER MAS:
Només volia comentar que jo no hi era quan va començar tot aquest procés, però si que
és veritat que porta molta cua. Esperem que finalment es pugui resoldre satisfactòriament
i que no se’n hagi de tornar a parlar en aquest ple, perquè les errades que cometem com
a Ajuntament, tenen un preu molt alt, perquè repercuteixen en tots els ciutadans.
SR. JOAN MANEL CASTILLO:
Com que no sabem amb exactitud com s’ha dut a terme tot aquest procés, per arribar on
s’ha arribat, nosaltres ens abstindrem. I com que per alguna banda hi ha hagut bastants
errors, fins el punt d’arribar a la via judicial, creiem que ens manca informació per poder
prendre una decisió per veure si el que es fa és correcte o no és correcte.
SR. JAUME VIVET:
Quan vulgueu, us la donarem tota, la informació!

SR. JOAN MANEL CASTILLO:
De moment ens abstenim.
SR. JORDI CASALS:
Després de la informació que se’ns va donar després de demanar-la, tant a l’alcalde com
a la secretària de serveis jurídics de l’Ajuntament, hem vist que tot el procés de
negociació ha estat reeixit i crec que s’ha portat, i fins i tot s’ha reconduït prou bé i que
ara l’Ajuntament de Torelló i els ciutadans no tindran un pes que haurien pogut tenir i que
altres casos que van sorgir en el mandat passat no es repetiran i amb això, el
reconeixement a les negociacions per arribar a aquesta solució.
SR. MARC FONTSERÈ:
Nosaltres hi votarem a favor. De totes maneres, vull dir que els errors que s’han produït
en tot aquest tema, daten de l’any 1950 i escaig i, només deixar-ho clar i per escrit.
SRA. ROSER MAS:
Si que porta molta cua, doncs...

SR. JAUME VIVET:
Crec que és un tema que em sembla que hem tocat fons o hem sortit del pou, perquè
com molt bé ha dit en Marc fa molt temps que pujava i jo entenc que aquí, a part d’un
error, en el seu moment, de no inscriure-ho al registre –l’error va ser aquest-, hi ha hagut
un propietari que ho ha reclamat en el seu moment que també s’ho podia haver estalviat,
per dir-ho d’alguna manera! La bona notícia és que venen divendres a signar i esperem
que divendres quedi totalment tancat.

VOTACIÓ:
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La proposta s’aprova per majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació,
atenent al resultat que s’especifica a continuació:
•
•
•

Vots favorables: 12, dels regidors i regidores dels grups municipals de CiU, PSCPM. JpT-ERC, PxC i ICV-EuiA-E
Vots desfavorables: 0
Abstencions: 3, dels regidors del grup municipal de PxC

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
3.1.1.1. Donar compte al Ple dels Decrets
Donar compte dels decrets de l’alcalde dictats des de l’última sessió del
Ple

29/11/11
29/11/11
02/12/11
02/12/11
05/12/11
09/12/11
09/12/11
09/12/11
09/12/11
12/12/11
12/12/11
12/12/11
12/12/11
12/12/11
13/12/11
13/12/11
13/12/11
13/12/11
13/12/11
13/12/11
14/12/11
14/12/11
14/12/11
15/12/11
15/12/11
15/12/11
15/12/11

TGSS. Error en deducció pagament delegat A.T.
Relació ordre de pagament P/2011/264
Informe comissió serveis per ocupar plaça interventora
Aprovació memòria valorada 2011/35
Relació ordres de pagament P/2011/268
Posada en producció procediments administratius
Relació ordres de pagament P/2011/274
Relació ordre de pagament P/2011/275
Autoritzar i disposar una despesa AD-80/2011
686/2011-SSTT-LOMEN
609/2011-SSTT-LOMEN
Aprovar relació de factures F/2011/441
Decret incoació contracte menor obres exteriors. Tanatori municipal
Decret incoació contracte menor obres sistemes seguretat Museu Torneria
Relació ordres de pagament P/2011/277
Lloguer per 2 anys del nínxol núm. 755 1a. Oest
DECRET BAIXA D'OFICI EXP.46/2011 SRS. Z. Y. I J.E. M. N. DEL C.
MANLLEU, 24 2-3
DECRET BAIXA D'OFICI EXP. 47/2011 SRS. R. L. I K. B. DEL C. COLOMER,
3 1ER-2A
DECRET BAIXA D'OFICI EXP. 48/2011 Sr.. P. V. M. DEL C. SANT ROC, 66
3ER-3A
Canvi titularitat nínxol núm. 75 5a. Est-Central
Formalitzar contracte de treball amb Emili Jané Tor
Decret Exp. 623/11 alta gual
Inici expedient de modificació de pressupost núm. 30/2011, per transferències
de crèdits del mateix grup de funció
Relació ordres de pagament P/2011/278
Decret P/2011/279
Decret P/2011/280
Decret P/2011/281
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15/12/11
15/12/11
15/12/11
15/12/11
15/12/11
15/12/11
15/12/11
15/12/11
15/12/11
15/12/11
15/12/11
15/12/11
15/12/11
15/12/11
15/12/11
15/12/11
16/12/11
16/12/11
16/12/11
16/12/11
16/12/11
16/12/11
16/12/11
16/12/11
16/12/11
16/12/11
19/12/11
19/12/11
19/12/11
19/12/11
19/12/11
19/12/11
19/12/11
19/12/11
19/12/11
19/12/11
19/12/11
19/12/11
19/12/11
19/12/11
19/12/11
19/12/11
19/12/11
19/12/11
19/12/11
19/12/11
19/12/11
19/12/11

Decret P/2011/282
Decret P/2011/283
Decret P/2011/284
Decret P/2011/285
Decret P/2011/286
Decret P/2011/287
Decret P/2011/288
622/2011-SSTT-LOMEN
616/2011-SSTT-LOMEN
615/2011-SSTT-LOMEN
611/2011-SSTT-LOMEN
613/2011-SSTT-LOMEN
Autorització de la sala núm. 2 de l'edifici de la Cooperativa
Alta al Registre Gral. de Parelles de Fet
Decret incoació contracte menor obres xemeneia exterior piscina
Decret Àrea ADMIN ECO I H RRHH R INT I SEGURETAT
625/2011-SSTT-LOMEN
Aprovar l'expedient de modificació de pressupost núm. 30/2011, per
transferències de crèdit
Aprovació actes "Campanya Cagu’m el Pare Noel
Posada en producció de procediments al sistema informàtic de Gestió
d'Expedients
Decret adjudicació contracte menor obra civil travessa aigua potable línia
FFCC
Nòmina. Aprovació factors de l'específic
Arranjament error en data inici contracte
Nòmina. Aprovació de gratificacions i hores extres
Aprovar la despesa complementària de la indemnització per amortització
anticipada del préstec núm. 0182-6035-07465721-965721
Aprovar l'ordre de pagament núm. P/2011/291
Decret aprovació expedient contractació subministrament mobiliari Hotel
d'Entitats
Decret AD-107/2011
Decret AD-108/2011
Decret AD-109/2011
Decret AD-110/2011
Decret AD-111/2011
Decret AD-112/2011
Decret AD-113/2011
Decret AD-114/2011
Decret AD-115/2011
Decret AD-116/2011
Decret AD-117/2011
Decret AD-118/2011
Decret AD-119/2011
Targeta d'aparcament exp. 2011/154
Acord incoació 50.1/11
26/07-III baixa activitats
Ajut econòmic. Exp. 2010/18
Ajut econòmic. 2001/205
Acord incoació 51.1/11
Ajut econòmic. Exp. 2011/156
Acord incoació 52.1/11
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19/12/11 Sanció 52/11
19/12/11 Canvi titularitat nínxol núm. 318 fila 4a. Est
20/12/11 Ajut econòmic exp. 2010/282
DECRET DEIXAR SENSE EFECTES BAIXA OFICI Sr.. O. DE LA PL. Joanot
20/12/11 MARTORELL, 9 2ON
20/12/11 Decret Àrea SERVEI A LES PERSONES
Iniciar l'expedient de modificació de pressupost núm. 31/2011, per
20/12/11 transferències de crèdits entre partides del mateix capítol i grup de funció
20/12/11 Denegar al·legacions R.M. L. C.
20/12/11 Estimar al·legacions Bridgestone Firestone
Decret adjudicació contracte menor obres xarxa baixa tensió Portal de la
20/12/11 Carrera
20/12/11 Decret P/2011/300
20/12/11 Decret F/2011/474
20/12/11 Decret F/2011/480
20/12/11 Decret Relació de factures
20/12/11 Decret AD-89/2011.1
21/12/11 Denegar al·legacions S. P. S.
21/12/11 Denegar al·legacions E.I. M.
Aprovar la certificació núm. 1 de l'obra "Projecte de desplegament d'una xarxa
21/12/11 de fibra òptica"
21/12/11 Decret P/2011/292
21/12/11 Decret P/2011/293
21/12/11 Decret P-2011-294
21/12/11 Decret P-2011-295
21/12/11 Decret P/2011/296
21/12/11 Decret P/2011/297
21/12/11 Decret P/2011/298
21/12/11 Decret P/2011/299
Aprovar la certificació núm. 1 de l'obra "Projecte d’instal·lacions per adequar la
planta baixa de l'hotel d'entitats de la Plaça Nova núm. 11, per a emissora de
21/12/11 ràdio municipal"
Aprovar la certificació núm. 5 de l'obra "Projecte de rehabilitació de la Casa de
21/12/11 la Vila, coberta i façanes"
21/12/11 Resposta a diligència d'embargament
Aprovar la certificació núm. 8 de l'obra "Projecte executiu per a la reordenació
21/12/11 d'espais lliures urbans a la Plaça Nova de Torelló"
21/12/11 Aprovació d'una memòria valorada
21/12/11 Decret F/2011/499
21/12/11 Decret AD-120/2011
21/12/11 Concessió ´nínxol núm. 2355 3a. Part Nova
21/12/11 Decret P/2011/303
Decret adjudicació contracte menor obres instal·lació sistemes seguretat
21/12/11 Museu de la Torneria
22/12/11 Decret no subjecció IBI
22/12/11 Ajut econòmic exp. 2009/39
22/12/11 Ajut econòmic exp. 2007/216
22/12/11 30/2011-i canvi titular i adequació Llei 20/2009
22/12/11 32/2011-i Legitimació comunicació
Decret incoació contracte menor subministrament equip videovigilància Policia
22/12/11 Local
22/12/11 Decret F/2011/486
22/12/11 Decret incoació contracte menor obres sistema control accés Hotel Entitats
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22/12/11
22/12/11
22/12/11
22/12/11
22/12/11
22/12/11
22/12/11
22/12/11
22/12/11
22/12/11
22/12/11
22/12/11
22/12/11
22/12/11
22/12/11
22/12/11
22/12/11
22/12/11
22/12/11
23/12/11
23/12/11
23/12/11
23/12/11
23/12/11
23/12/11
23/12/11
23/12/11
23/12/11
23/12/11
23/12/11
23/12/11
27/12/11
27/12/11
27/12/11
27/12/11
27/12/11
27/12/11
27/12/11
27/12/11
27/12/11
27/12/11
27/12/11
27/12/11

Decret F/2011/492
Decret F/2011/491
Decret Relació F/2011/489
Decret Relació de factures
Decret AD-121/2011
Decret AD-122/2011
Decret AD-123/2011
Decret AD-124/2011
Decret AD-125/2011
Decret AD-126/2011
Decret AD-127/2011
Decret AD-128/2011
Decret AD-129/2011
Decret AD-130/2011
Nòmina. Productivitat mensual Policia Local desembre 2011
Aprovació actes Reis 2011-2012
Aprovar l'expedient de modificació de pressupost núm. 31/2011, per
transferències de crèdits entre partides del mateix capítol i grup de funció
Aprovar la certificació núm. 2 de l'obra "Projecte de desplegament d'una xarxa
de fibra òptica"
Decret incoació contracte menor subministrament PC per Pla de Barris
Ajut econòmic exp. 2011/156
Decret incoació expedient sancionador horaris comercials basar Xin Xin 1/2011
Decret incoació expedient sancionador horaris comercials basar Xin Xin 2/2011
Decret incoació expedient sancionador horaris comercials establiment "Coses
de casa"
Decret F/2011/490
Decret F/2011/503
Ajut econòmic exp. 2004/105
Decret adjudicació contracte menor subministrament 12 PC
Decret adjudicació contracte menor subministrament equip videovigilància
policia local
Decret adjudicació contracte menor obres xemeneia exterior
Decret adjudicació contracte menor serveis producció procediments
administratius
Decret adjudicació contracte menor obres exteriors tanatori municipal
630/2011-SSTT-LOMEN
Nòmina. Devolució ingressos indeguts paga extraordinària
Nòmina. Devolució ingressos indeguts paga extraordinària
531/2011-SSTT-LOMEN RENUNCIA
Nòmina. Error import paga extraordinària
Aprovar l'ordre de pagament núm. P/2011/304, que inclou les factures
registrades d'entrada el dia 14/11/2011, amb venciment el 02/01/2012
Nomenament secretària acctal.
Nòmina. Error import paga extraordinària
Aprovar l'ordre d pagament núm. P/2011/305, que inclou les factures
registrades d'entrada el dia 15/11/2011, amb venciment el dia 3/01/2012
Aprovar l'ordre de pagament núm. P/2011/306, que inclou les factures
registrades d'entrada el dia 16/11/2011, amb venciment el dia 4/01/2012
Aprovar l'ordre de pagament núm. P/2011/307, que inclou les factures
registrades d'entrada el dia 18/11/2011, amb venciment el dia 6/01/2012
Aprovar l'ordre de pagament núm. P/2011/308, que inclou la dotació als partits
polítics amb representativitat a l'Ajuntament, del mes de desembre de 2011

25

27/12/11
27/12/11
27/12/11
28/12/11
28/12/11
28/12/11
28/12/11

28/12/11
28/12/11
28/12/11
28/12/11
28/12/11
28/12/11
28/12/11
28/12/11
29/12/11
29/12/11
29/12/11
29/12/11
29/12/11
29/12/11
29/12/11
29/12/11
29/12/11
29/12/11
29/12/11

29/12/11

Aprovar l'ordre de pagament núm. P/2011/309, que inclou els pagaments
previstos en els contractes de diverses concessions administratives, del mes de
desembre de 2011
Aprovar l'ordre de pagament núm. P/2011/310, d'ajuts a famílies
Canvi titularitat nínxol 418 4a. Est
Aprovar l'ordre de pagament núm. P/2011/311, que inclou les dietes per
assistències dels càrrecs electes, del mes de desembre de 2011
Aprovar l'ordre de pagament núm. P/2011/312, que inclou les aportacions als
Patronats Municipals del mes de desembre de 2011
Aprovar l'ordre de pagament núm. P/2011/313, que inclou les aportacions als
plans de pensions del personal funcionari i laboral de l'any 2011
Aprovar l'ordre de pagament núm. P/2011/314, que inclou les quotes d ela
seguretat social del personal i càrrecs electes, del mes de novembre de 2011
Aprovar l'ordre de pagament núm. P/2011/315, que inclou el pagament a Sorea
de la taxa per subministrament d'aigua potable de la Generalitat de Catalunya
de l'any 2011
Aprovar l'ordre de pagament núm. P/2011/316, que inclou les certificacions
d'obra del projecte "Desplegament d'una xarxa de fibra òptica a Torelló"
Aprovar l'ordre de pagament núm. P/2011/317, que inclou les subvencions
justificades o de les que se'n ha sol·licitat bestreta
Aprovar l'ordre de pagament núm. P/2011/318, que inclou la devolució de
diverses taxes per pagament indegut
Renovació targeta d'aparcament per a persones amb M.R. exp. 1998/84
Assignació complement de productivitat en base al programa de millora de
l'Administració municipal per l'últim trimestre de l'any 2011
Ajut econòmic. Exp. 2009/219
Concedir l’increment en 6m3/mes, del 1er. Tram de consum de la taxa per
subministrament d'aigua potable, s/contracte 1070009584
R/P-33-34 MERCAT MPAL. TANCADES
R/P-30 MERCAT MPAL. TANCADES
R/P-28-29-31-32 MERCAT MPAL. CANVI TITULAR I DESTÍ
R/P-17-18-19 MERCAT MPAL. CANVI TITULAR I DESTÍ
R/P-3-4-5-6 MERCAT MPAL. CANVI DESTÍ
R/P-20 MERCAT MPAL. TANCADA
Transport adaptat. Exp. 2007/58
R/P-38-39 MERCAT MPAL. CANVI DESTÍ
R/P-10-11 MERCAT MPAL. CANVI TITULAR
R/P- 7-8-9 MERCAT MUNICIPAL CANVI TITULAR
Transport adaptat. Exp. 2010/184
Aprovar l'ordre de pagament núm. P/2011/319, que inclou les retribucions i
quitances del personal temporal que finalitza el seu contracte laboral en el mes
de desembre de 2011

29/12/11 Contractació plans d’ocupació Pla de Barris 2011-12 i AOLD Pla de Barris
30/12/11 Transport adaptat. Exp. 2007/161
Iniciar l'expedient de modificació de pressupost núm. 32/2011, per
30/12/11 transferències de crèdits entre partides del capítol I de despeses
Aprovar la modificació de pressupost núm. 32/2011, per transferències de
30/12/11 crèdits entre partides del capítol I de despeses
30/12/11 Relació ordres de pagament P/2011/239
30/12/11 Relació ordres de pagament P/2011/289
30/12/11 Relació ordres de pagament P/2011/290
30/12/11 Relació ordres de pagament P/2011/302
30/12/11 Relació ordres de pagament P/2011/320
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30/12/11
30/12/11
02/01/12
02/01/12
02/01/12
02/01/12
02/01/12
02/01/12
02/01/12
02/01/12
02/01/12
02/01/12
02/01/12
02/01/12

02/01/12
02/01/12
03/01/12
04/01/12
04/01/12
04/01/12
04/01/12
04/01/12
04/01/12
04/01/12
04/01/12
04/01/12
05/01/12
05/01/12
05/01/12
05/01/12
09/01/12
09/01/12
09/01/12
09/01/12
09/01/12
09/01/12
09/01/12
09/01/12
09/01/12
09/01/12
09/01/12
09/01/12
09/01/12
09/01/12
09/01/12
09/01/12
09/01/12
09/01/12
09/01/12

Relació ordres de pagament P/2011/321
Relació ordres de pagament P/2011/326
608-2011-SSTT-LOMAJ
Transport adaptat. Exp. 2010/17
Neteja a la llar exp. 2007/68
Neteja a la llar exp. 2003/72
Ajut econòmic. Exp. 2001/69
Neteja a la llar exp. 1999/107
Neteja a la llar exp. 2004/232
Ajut econòmic. Exp. 2010/91
Neteja a la llar exp. 2007/52
Ajut econòmic. Exp. 2008/181
Ajut econòmic. Exp. 2004/124
2011/428-SSTT-LOMAJ
Primer. REQUERIR la Sra. MARIA LLUÏSA CREUS POU, per tal que
procedeixi a indemnitzar l’Ajuntament de Torelló amb l’import corresponent a la
reparació dels danys ocasionats al senyal de cediu el pas, com a conseqüència
de l'accident de trànsit que v
Responsabilitat patrimonial. Danys a una roda del vehicle en un forat a la via
pública. Reclamació d'acreditació de la titularitat i ubicació
Targeta d'aparcament exp. 2006/36
Decret AD negatiu Interoad, SL
Contractació plans d'ocupació Pla de Barris 2011-12 i AODL Pla de Barris
Decret P/2012/1
Decret P/2012/2
Decret P/2012/3
Decret P/2012/4
Decret P/2012/5
Decret P/2012/6
Decret P/2012/7
Decret aprovació certificat final i de liquidació obres Casa Parrella
Decret baixa autorització despesa obres casa Parrella
Decret Àrea S. TERRITORIALS
Decret Àrea S. TERRITORIALS
Nòmina. Bestreta reintegrable
Ajut econòmic exp. 2010/18
Nòmina. Regularització de diferències salarials
636/2011-SSTT-LOMEN
639/2011-SSTT-LOMEN
03/2012-SSTT-LOMEN
Ajut econòmic exp. 2011/65
Acord incoació 1.1/12
Decret Àrea SERVEI A LES PERSONES
Ajut econòmic exp. 2006/210
Ajut econòmic exp. 210/142
Ajut econòmic exp. 2010/91
Ajut econòmic 2011/89
Sanció 2/12
Acord incoació 2.1/12
Decret incoació expedient execució grua carrer Matagalls
Incoació 2.2/12
Sanció 3/12
Acord incoació 3.1/12
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10/01/12 Neteja a la llar exp. 2000/19
DECRET RESOLUCIÓ BAIXA OFICI EXP. 38/2011 SRS. SOKOL-GALETKA I
10/01/12 ALTRES
10/01/12 Canvi titularitat nínxol núm. 234 fila 3a. Oest
10/01/12 31/07-III - baixa activitat
10/01/12 31/07-III - baixa activitat
10/01/12 Canvi titularitat nínxol núm. 544 fila 5a. Est
10/01/12 Canvi titularitat nínxol núm. 2246 fila 2a. Part Nova
10/01/12 11/10-III - control inicial
11/01/12 Decret incoació contractació servei manteniment sistemes informàtics
11/01/12 2011/638-SSTT-LPO
Aprovar la certificació núm. 9 de l'obra "Projecte de reordenació d'espais lliures
11/01/12 urbans de la Plaça Nova de Torelló"
11/01/12 Modificació de clauers
12/01/12 22/96-A Baixa Activitat
12/01/12 Decret resolució baixa ofici exp. 37/2011 Srs. F. C., K. S. i B. E.M.
12/01/12 Decret resolució baixa ofici exp. 36/2011 Srs. H. L. i N. G.
12/01/12 Decret resolució baixa ofici exp. 35/2011 Sr. J.L. M.
12/01/12 Decret resolució baixa ofici exp. 34/2011 Srs. O. – B.
12/01/12 Decret resolució baixa ofici exp. 32/2011 Sr. J. R.
12/01/12 Renovació targeta d'aparcament provisional. Exp. 2011/54
12/01/12 Autorització per l'ús de la sala de plens - Presentació del Carnaval 2012
12/01/12 Targeta d'aparcament provisional EXP. 2007/48
13/01/12 Delegació d'un casament civil al regidor Xavier Lozano
13/01/12 Decret Àrea S. TERRITORIALS
13/01/12 Resolució Exp.- 11/2012 alta parada 28 mercat setmanal
13/01/12 2010/675-SSTT-LOMAJ. CADUCITAT EXP. 769/2008
13/01/12 2010/675-SSTT-LOMAJ - 2a. Pròrroga
13/01/12 Nòmina. Aixecament embargament retribucions
13/01/12 Contractació pla d'ocupació Pla de Barris 2011-12
13/01/12 Contractació pla d'ocupació Pla de Barris 2011-12
13/01/12 Contractació pla d'ocupació Pla de Barris 2011-12
13/01/12 Contractació pla d'ocupació Pla de Barris 2011-12
13/01/12 Nòmina. Diferències salarials factor de promoció en el lloc de treball
13/01/12 Nòmina. Regularització diferències salarials
13/01/12 Nòmina. Regularització diferències salarials
13/01/12 Arxivar ordre d'execució obres C. Manlleu, 85
16/01/12 Decret arxiu expedient disciplina urbanística
16/01/12 Atorgament llicència sense retribuir per assumptes propis
16/01/12 Ajut econòmic. Exp. 2009/195
16/01/12 Ajut econòmic. Exp. 2010/152
16/01/12 Ajut econòmic. Exp. 1998/90
16/01/12 Ajut econòmic. Exp. 2009/229
16/01/12 Decret Àrea SERVEI A LES PERSONES
16/01/12 Arxivar ordre execució pati en males condicions sanitàries
16/01/12 Ordre execució d'obres, advertir treballs i multa coercitiva
16/01/12 Arxivar ordre execució pati en males condicions sanitàries
16/01/12 Desestimant i arxiu de l'expedient de responsabilitat patrimonial
16/01/12 Desistiment i arxiu de l'expedient de responsabilitat patrimonial
16/01/12 Desistiment i arxiu de l'expedient de responsabilitat patrimonial
17/01/12 Decret compareixença per invalidesa permanent per accident laboral
17/01/12 575/11 Desistiment sol·licitud
17/01/12 Canvi titularitat nínxol núm. 536 3a. Est
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Aprovar la suspensió de la liquidació de l'IBI dels anys del 2008 al 2011 del
17/01/12 Col·legi Sagrats Cors de Torelló
17/01/12 Targeta d'aparcament provisional. Exp. 2007/58
Responsabilitat patrimonial. Ruptura del vidre de les ulleres treballant a la
17/01/12 brigada
El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat dels tràmits que estan relacionats a
la taula que precedeix.
3.1.2. Donar compte de les actes de la Junta de govern local
3.1.2.1. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local del mes de gener de
2012
Es dóna compte de les actes de la junta de govern local del mes de gener de 2012:
•
•
•

Sessió ordinària del dia 9 de gener de 2012.
Sessió ordinària del dia 16 de gener de 2012.
Sessió ordinària del dia 23 de gener de 2012.

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

3.1.3. Donar compte expressa de decrets de l'alcaldia
3.1.3.1. Donar compte de les modificacions de pressupost aprovades per Resolució
de l'Alcaldia.
1. Resolució de l’alcaldia de 16 de desembre de 2011, per la qual s’aprova la
modificació de pressupost per a la incorporació de romanents de crèdit,
procedents d’exercicis anteriors, expedient núm. 29/2011.
L’import total dels crèdits a incorporar que emparen projectes finançats amb ingressos
afectats és de 5.800.911,71 euros, que es financen de la forma següent:
- Romanent afectat...........................................
- Romanent general..........................................
- Compromisos d’ingressos.............................

699.794,72 €
1.289.902,56 €
3.811.214,43 €

2. Resolució de l’alcaldia de 16 de desembre de 2011, per la qual s’aprova la
modificació de pressupost per transferències de crèdits entre partides de despeses
entre el mateix capítol i grup de funció, expedient núm. 30/2011.
Consignació de despeses amb crèdits en baixa:
Partida

Nom

Consignació
inicial

Proposta
d’increment

Consignació
definitiva
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101-3302120000

Manteniment
150,00 €
locals adm. gral.
cultura

140,00 €

10,00 €

101-3342220000

Comunicacions
telefòniques
hotel entitats

1.500,00 €

0,00 €

101-3342270000

Servei
neteja 703,70 €
hotel entitats

500,00 €

203,70 €

102-3422219900

Material fungible 400,00 €
instal·lacions
esportives

152,26 €

247,74 €

108-3202260300

Publicitat
en 250,00 €
diaris
oficials
adm.
gral.
educació

250,00 €

0,00 €

108-3212130000

Manteniment
calefacció
edificis
ensenyament
infantil i primària

600,00 €

3.410,84 €

108-3212270000

Servei de neteja 152.882,60 €
ensenyament
infantil i primària

900,00 €

151.982,60 €

108-3232269900

Activitats
promoció
educativa

2.000,00 €

19.005,05 €

108-3232269901

Pla
d’acció 9.200,00 €
educativa

1.000,00 €

8.200,00 €

108-3242120000

Manteniment
2.500,00 €
edifici
escola
d’arts plàstiques

1.000,00 €

1.500,00 €

209-1322130001

Manteniment
1.147,00 €
emissores
seguretat
ciutadana i ordre
públic

600,00 €

547,00 €

206-1302312000

Locomoció
200,00 €
personal
adm.
gral. seguretat
ciutadana

200,00 €

0,00 €

206-1712312000

Locomoció
100,00 €
personal parcs i
jardins

100,00 €

0,00 €

209-1342140000

Manteniment de 1.050,00 €
vehicles
de
protecció civil

220,00 €

830,00 €

209-134-

Subministrament 500,00 €

150,00 €

350,00 €

1.500,00 €

4.010,84 €

21.005,05 €

30

2210300

de carburants de
vehicles
protecció civil

404-9122260100

Atencions
22.752,00 €
protocol·làries i
representatives

Total baixes de crèdits :

25,00 €

22.727,00 €

9.337,26 €

Consignació de despeses amb crèdits en alta:
Partida

Nom

Consignació
inicial

Recaptat

Diferència

101-3302020001

Lloguer
casal 10.158,80 €
parroquial

140,00 €

10.298,80 €

101-3342260900

Activitats
11.000,00 €
promoció cultural

2.000,00 €

13.000,00 €

102-3422260300

Publicacions en 150,00 €
diaris
oficials.
Instal·lacions
esportives

152,26 €

302,26 €

108-3202220001

Comunicacions 600,00 €
telefòniques
adm.
gral.
educació

150,00 €

750,00 €

108-3212210000

Subministrament 36.936,28 €
electricitat
edificis
preescolar
i
primària

5.250,00 €

42.186,28 €

108-3242220000

Comunicacions 2.100,00 €
telefòniques
escola
d’arts
plàstiques

350,00 €

2.450,00 €

206-1322312000

Locomoció
3.300,00 €
personal
seguretat
ciutadana i ordre
públic

300,00 €

3.600,00 €

209-1322140000

Manteniment de 6.400,00 €
vehicles
seguretat
ciutadana i ordre
públic

600,00 €

7.000,00 €

209-1342130000

Manteniment
emissores

370,00 €

1.320,00 €

950,00 €
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protecció civil
404-9122220000

Comunicacions
telefòniques
càrrecs electes

250,00 €

Total altes de crèdits:

25,00 €

275,00 €

9.337,26 €

3. Resolució de l’alcaldia de 22 de desembre de 2011, per la qual s’aprova la
modificació de pressupost per transferències de crèdits entre partides de despeses
del mateix capítol i grup de funció, expedient núm. 31/2011.
Consignació de despeses amb crèdits en baixa:
Partida

Nom

Consignació
inicial

Proposta
baixa

de Consignació
definitiva

208-9202150000

Manteniment
d’equips
d’oficina

300,00 €

130,00 €

170,00 €

208-9202200000

Material d’oficina 11.000,00 €

500,00 €

10.500,00 €

208-9202200200

Material
3.000,00 €
informàtic
no
inventariable

500,00 €

2.500,00 €

208-9202210000

Subministrament 18.892,00 €
elèctric

1.500,00 €

17.392,00 €

208-9202210400

Subministrament 400,00 €
de vestuari

260,00 €

140,00 €

208-9202260300

Publicacions en 1.650,00 €
diaris oficials

500,00 €

1.150,00 €

208-9206250000

Mobiliari i estris. 15.000,00 €
Serveis generals

5.700,00 €

9.300,00 €

Total baixes de crèdits :

9.090,00 €

Consignació de despeses amb crèdits en alta:
Partida

Nom

Consignació
inicial

208-9202140000

Reparació
vehicles

208-9202220000

Comunicacions
telefòniques

208-920-

de 500,00 €

Proposta
baixa

de Consignació
definitiva

30,00 €

530,00 €

16.965,00 €

1.330,00 €

18.295,00 €

Manteniment del 67.698,90 €

2.030,00 €

69.728,90 €
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2270603

soft

208-9206260000

Equips per
processos
d’informació

a 15.838,79 €

Totals altes de crèdits:

5.700,00 €

21.538,79 €

9.090,00 €

4. Resolució de l’alcaldia de 30 de desembre de 2011, per la qual s’aprova la
modificació de pressupost per transferències de crèdits entre partides de despeses
del capítol I, expedient núm. 32/2011.
Consignació de despeses amb crèdits en baixa:
Partida

Nom

Consignació
inicial

Proposta
baixa

de Consignació
definitiva

206-4591600000

Assegurança
66.169,49 €
social personal
infraestructures

825,55 €

65.343,94 €

206-9251600000

Assegurança
886,08 €
social personal
joventut
i
infància

886,08 €

0,00 €

206-9291430000

Imprevistos

1.570,24 €

0,00 €

1.570,24 €

Total baixes de crèdits:

3.281,87 €

Consignació de despeses amb crèdits en alta:
Partida

Nom

206-1511600000

Consignació
inicial

Proposta
d’increment

Diferència

Assegurança
44.709,83 €
social personal
urbanisme

385,00 €

45.094,83 €

206-1531600000

Assegurança
12.592,49 €
social personal
oficina habitatge

162,21 €

12.754,70 €

206-3401600000

Assegurança
8.653,37 €
social personal
adm.
gral.
esports

345,97 €

8.999,34 €

206-4331310000

Retribucions
42.433,11 €
personal laboral
temporal
promoció

1.525,36 €

43.958,47 €
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econòmica
206-4331600000

Assegurança
24.127,05 €
social personal
promoció
econòmica

498,14 €

24.625,19 €

206-4911600000

Assegurança
9.216,55 €
social personal
societat d ela
informació

358,64 €

9.575,19 €

206-9341600000

Assegurança
10.707,29 €
social personal
gestió tresoreria

6,55 €

10.713,84 €

Totals altes de crèdits:

3.281,87 €

5. Resolució de l’alcaldia de 22 de desembre de 2011, per la qual s’aprova la
modificació de pressupost per transferències de crèdits entre partides de despeses
del mateix capítol i grup de funció, expedient núm. 33/2011.
Consignació de despeses amb crèdits en baixa:
Partida

Nom

203-9242220100

Comunicacions
postals.
Ciutadania
activa

203-9242260200

Publicitat
propaganda.
Ciutadania
activa

206-9122310000

Consignació
inicial
900,00 €

Crèdits en baixa Consignació
definitiva
429,18 €

470,82 €

1.000,00 €

1.000,00 €

Locomoció
10.000,00 €
personal òrgans
de govern

4.238,54 €

5.761,46 €

206-9122312000

Locomoció
196,43 €
personal
eventual òrgans
de govern

196,43 €

0,00 €

206-9202269900

Assessoria
laboral

1.608,83 €

4.391,17 €

206-9202270600

Pla
riscos 13.159,21 €
laborals
i
vigilància de la
salut

4.328,00 €

8.831,21 €

206-9202310000

Locomoció
650,00 €
personal extern

569,95 €

80,05 €

i 2.000,00 €

6.000,00 €
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de tribunals
206-9202330000

Indemnitzacions 1.500,00 €
per assistència
personal extern
de tribunals

1.221,54 €

278,46 €

206-9202331000

Indemnitzacions
assistència
tribunals
personal intern

1.000,00 €

0,00 €

206-9312312000

Locomoció
562,85 €
personal política
econòmica
i
fiscal

514,45 €

48,40 €

206-9342312000

Locomoció
200,00 €
personal gestió
tresoreria

127,35 €

72,65 €

208-9202120000

Manteniment
6.000,00 €
edificis
adm.
general

22,82 €

5.977,18 €

208-9202130201

Manteniment
extintors

121,17 €

3.078,83 €

208-9202150000

Manteniment
170,00 €
equips d’oficina
adm. general

7,88 €

162,12 €

208-9202200000

Material fungible 10.500,00 €
d’oficina
adm.
general

370,01 €

10.129,99 €

208-9202200100

Premsa,
revistes,
llibres,...
general

2.000,00 €

93,75 €

1.906,25 €

208-9202200200

Material
2.500,00 €
informàtic
no
inventariable
adm. general

94,24 €

2.405,76 €

208-9202210000

Subministrament 17.392,00 €
electricitat
edificis
adm.general

1.562,81 €

15.829,19 €

208-9202230000

Missatgeria adm. 670,00 €
general

251,77 €

418,23 €

208-9202240003

Assegurança
responsabilitat
civil

11,66 €

20.258,34 €

208-9202260300

Publicacions en 1.150,00 €
diaris
oficials
adm. general

25,73 €

1.124,27 €

1.000,00 €

3.200,00 €

adm.

20.270,00 €
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208-9202270601

Control
legionel·losi
edificis

4.925,00 €

208-9202270602

Assessoraments 40.000,00 €
professionals
adm. general

Total baixes de crèdits :

264,00 €

4.661,00 €

123,02 €

39.876,98 €

18.183,13 €

Consignació de despeses amb crèdits en alta:
Partida

Nom

502-9322270800

Servei
de 149.055,28 €
recaptació
Organisme
de
Gestió Tributària
de Diputació de
Barcelona

Totals altes de crèdits:

Consignació
inicial

Crèdits en alta

Consignació
definitiva

18.183,13 €

167.238,41€

18.183,13 €

El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat dels tràmits que estan relacionats a
la taula que precedeix.
3.1.4. Donar compte d’un informe de la intervenció municipal
3.1.4.1. Informe d'intervenció, en relació al compliment de l'article tres i quatre de
la Llei 5/2010 de modificació de la Llei 3/2004 de 29 de desembre per la que
s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.
INFORME D’INTERVENCIÓ
ISABEL VILÀ i CENTRICH, Interventora de l'Ajuntament de Torelló, en relació al
compliment de l'article tres i quatre de la Llei 5/2010 de modificació de la Llei 3/2004 de
29 de desembre per la que s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les
operacions comercials emet el següent INFORME:
FONAMENTS DE DRET
En data 5 de juliol del 2010 es va aprovar la Llei 15/2010 que modificava parcialment la
Llei de mesures de lluita contra la morositat Llei 3/2004. Aquesta norma ha inclòs en el
seu article 4, l’obligació de posar en coneixement del Ple, per part de la intervenció
municipal, un informe on es relacionin aquelles factures o documents justificatius que faci
més de tres mesos que hagin estats entrats al Registre General de Factures i no s’hagi
reconegut la corresponent obligació comptable, o no s’hagi justificat per l’organisme
gestor la seva manca de tramitació.
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Alhora cal remetre la informació d’aquelles obligacions pendents que estiguin incomplint
el termini fixat en la disposició transitòria octava de la Llei 5/2010 que es fixa en un
termini de 50 dies.
La norma entra en vigor el dia 7 de juliol del 2010, i fa referència a tots aquells contractes
i subministres, concretats després d’aquesta data,. No obstant, atesa la impossibilitat
tècnica de poder especificar-los, en la informació annexa s’inclou la totalitat de les
obligacions encara que siguin anteriors a la data. Per tant, es dóna una informació més
àmplia.
La normativa alhora estableix l’obligació de què el Ple, passats 15 dies des del dia de què
hagi tingut coneixement de l'informe, l’ha de publicar detallat, separat per factures
registrades i recepcionades sense aprovació de l’obligació i les recepcionades i
excedides de termini pagament.
INFORMO
De l’informe emès per la Tresorera en data 20 de gener, hi ha un total de 3 obligacions
pendents que incompleixen els terminis per un import total de 13.913.76 euros.
Que no hi ha cap factura anotada al Registre de Factures i que en la data del present faci
mes de tres mesos que hagi quedat pendent de tramitació.
La qual cosa s’informa als efectes oportuns, i per la seva remissió al Plenari
El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat dels tràmits que estan relacionats a
la taula que precedeix.

4. PRECS I PREGUNTES:
SR. JAUME VIVET:
4.1.
Demana per començar ell parlant en aquest torn de precs i preguntes, perquè fa uns dies
ens va deixar un exregidor; el proppassat dia 7 de gener, va morir en Ramon Solà,
víctima d’una malaltia i voldria fer un recordatori:
En Ramon era un home vital i actiu que va deixar empremta en totes les activitats que va
portar a terme al llarg de la seva vida. Una empremta que també va deixar a l’Ajuntament
els anys que hi va exercir com a regidor.
En nom de tot el consistori, voldria testimoniar el nostre condol a la família d’en Ramon
Solà i manifestar el nostre agraïment a qui va dedicar alguns dels seus millors anys de la
seva vida a tasques públiques i al poble de Torelló.
Descansi en pau en Ramon Solà i Pujolràs.
SRA. ROSER MAS:
4.2.
Des d’Iniciativa tenim tres punts per comentar.
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Des d’Iniciativa, nosaltres havíem demanat en diverses ocasions, què passava amb els
àrids o amb les possibles extraccions d’àrids a la zona on s’està fent el mur de contenció
del polígon Matabosch; si no ho recordo malament, ho vam demanar en dues ocasions i
en les dues ocasions se’ns va explicar, fins i tot per part dels tècnics, que era normal que
hi hagués aquell tipus d’extracció i que hi hagués aquells pilots de terra i de pedra,
perquè per a fer els fonaments de la rasa era així com havia de ser. Pocs dies després,
ho vam tornar a demanar, perquè semblava –gent de Torelló ens ho havia comentat- que
el volum era excessiu pel que era purament els fonaments i la resposta va tornar a ser la
mateixa, que semblava que només es corresponia als fonaments.
Finalment, sembla que no és dels fonaments, si no que hi ha una certa extracció irregular
d’àrids i una mica la pregunta és en aquest sentit, saber com hem deixat entre tots
plegats, que passi això, si no hi ha control, o saber quin tipus de control es fa des de
l’Ajuntament en les obres municipals, per evitar que passin aquestes coses, poder-les
evitar abans, i més, tenint en compte que hi havia gent de la població que ho havien
referit en un parell o tres d’ocasions.

Respon el Sr. Jaume Vivet: Jo diria que no ha estat una extracció, perquè els àrids
s’han quedat a la mateixa zona. Si que hi ha hagut un moviment de terres, que s’han
posat al darrere el mur i el que ens havia arribat als serveis tècnics és que ho feien per
poder-se moure més còmodament al treballar.
Sembla, jo no ho he vist i quan ho vegi ho podré afirmar, que hi ha un propietari que s’ha
queixat, perquè li han fet un forat i li han extret àrids i s’han tirat al darrere del mur; s’han
utilitzat per quedar-se al mateix mur, per a reomplir.
La direcció d’obra no es fa des de l’Ajuntament; la fa una empresa externa. El que si que
és cosa de l’Ajuntament és la contractació de l’obra. En aquest moment, nosaltres estem
en contacte tant amb la persona que fa l’obra, com amb la persona afectada i avui encara
he fet una trucada, responent a la seva trucada de divendres, i no he localitzat la persona
afectada.
Entenem que és un problema particular entre la persona afectada i l’empresa que fa
l’obra.
Sra. Roser Mas: Però, de totes maneres, malgrat que la direcció d’obra no la porti
l’Ajuntament, si no que la porti l’empresa, no tenim cap competència, com a municipi, per
a supervisar, si més no?

Sr. Jaume Vivet: Si. El dia de visita d’obres s’hi va, però si en aquell moment el forat no
hi és o està tapat, no l’has vist i no podem tenir una persona allà vigilant...
Sra. Roser Mas: És a dir, que habitualment no es fa? Es fa un dia, o dos...

Sr. Jaume Vivet: Les visites d’obres estan programades.
Sra. Roser Mas: Aleshores és molt fàcil fer aquestes coses, tapar i destapar, oi? En
aquest sentit.

Sr. Jaume Vivet: Esperem acabar de veure com s’acaba.
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4.3.
Hem vist en alguns mitjans de comunicació comarcal, que sembla que s’està tancant, o
s’està en negociació per tancar un acord amb el M.I.T. de Manlleu per poder fer alguna
cosa conjunta amb el museu de la torneria de manera mancomunada i probablement
també per treure sortides; nosaltres ens n'alegrem molt, perquè pensem que el turisme,
per exemple, és un filó que es podria explotar i més un turisme de qualitat i d’aquest
tipus, industrial i més cultural.
Ens agradaria que ens pugueu explicar en quin punt estan aquestes negociacions i veure
si finalment podem posar el nostre museu en funcionament.

Sr. Jaume Vivet: Amb el M.I.T. ens hi hem reunit un parell de vegades, una d’elles amb
el director del museu de Manlleu, el director del museu de Torelló, els dos alcaldes, la
Núria, la Tamen,.. Vam anar a Manlleu, vam parlar i es va posar sobre la taula dues
possibles opcions, una era que en moments puntuals hi hagués acords comuns,
compartir i mancomunar serveis, i l’altra era fusionar-nos directament.
Nosaltres, en aquest moment, encara no hem parlat a nivell de consorci i hem de tenir en
compte que afecta a dos altres ajuntaments; si que s’ha pres la decisió, que he pres com
a president, en el sentit de dir a Manlleu que facin, perquè nosaltres estem en un punt
diferent; ells tenen obert, tenen un museu que funciona, tenen els seus problemes
econòmics, també, per què no dir-ho? I a nosaltres ens sembla que fusionar-nos en
aquest moment, que no hem obert, que estem treballant en el cost que representaria
tenir-lo obert, amb la inversió que hem de fer per obrir, perquè recordem que hi ha una
subvenció que penja de 360.000 euros i tenim els temors que si nosaltres museïtzem de
manera senzilla i digna, què pot passar amb aquesta subvenció? Pot ser que ens diguin
que com que ja ho hem fet, de la manera que estan totes les coses, potser ja no arriba
cap ajuda; estem pendents d’una visita a cultura, que farem el 12 de març. Dir que si o
que no ara a Manlleu era precipitar-nos molt i per això els hem dit que facin ells, que
prenguin les decisions que hagin de prendre; nosaltres tenim clar que si s’arriba a obrir
hem de mancomunar serveis amb ells; el museu de la torneria de Torelló sol no pot
anar...
Sra. Roser Mas: El que passa és que precisament aquesta estirada de poder fer un
turisme...

Sr. Jaume Vivet: Fusionar-nos també vol dir altres coses; vol dir perdre el control total
del museu de la torneria.
Sra. Roser Mas: Total? Suposo que es deu poder negociar i arribar a acords, no? Reca
tenir un equipament que és un museu tancat.

Sr. Jaume Vivet: Nosaltres no diem que no es vulgui obrir; diem que estem estudiant bé
la situació i hem de valorar pros i contres juntament amb un consorci amb qui no s’ha
parlat, encara; tinguem clar que tot el que estic dient encara no s’ha plantejat al consorci i
a nivell de consorci, qui hi aporta més diners és l’Ajuntament de Torelló i hem de veure
aquest consorci si els altres ajuntaments estan disposats a posar-hi diners. O no, perquè
si ens ho hem de menjar tot Torelló, potser tampoc podrem i en el moment que estem, jo
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entenc i dic que la voluntat és d’obrir, però també hem d’entendre que s’ha de prioritzar;
tenim el que tenim, no tenim mes!
.
Sra. Roser Mas: Si, però potser es pot obrir amb altres expectatives o altres
perspectives, no només purament tenir el museu obert, si no que es pot mirar altres
possibilitats. Nosaltres ho diem en aquest sentit, que en aquest territori no està massa
explotat el tema del turisme i precisament un eix de dos o tres zones d’aquestes, podria
ser afegir tot el tema dels meandres del Ter, podria ser un punt d’interès important i
aquest equipament podria ser un dels punts, juntament amb el M.I.T. i amb Borgonyà, per
exemple.
Això és el que pensem que valdria la pena aprofitar aquesta sinergia una mica, d’aquest
moviment.

Sr. Jaume Vivet: També estem on estem econòmicament parlant; és un tema molt
delicat: estem pendents d’obrir l’hotel d’entitats, estem pendents del museu... no sé si es
podrà amb tot! Nosaltres entenem que en el moment que estem, la inversió que ja s’hi ha
fet, no acabar-hi d’arribar per poc, s’hi ha d’arribar, però si falta per arribar-hi, potser no hi
hem d’arribar.

Sra. Roser Mas: Però igualment seguirà generant despeses, perquè s’ha de fer el
manteniment, ... Suposo que és posar-ho a la balança.

Sr. Jaume Vivet: Cal veure quines despeses genera si no s’obre, és clar!.

4.4.
Què passa amb l’accés per a vianants de l’aparcament Vitri, pel carrer de Sant Antoni?
Possiblement si es pogués obrir aquell pas hi hauria més utilització d’aquell aparcament.

Respon el Sr. Jaume Vivet: Aquest accés no fa massa encara ens vam reunir amb el
propietari i ens va prometre que s’obriria a no tardar massa; l’haurem de tornar a
empènyer, perquè entenem que és fonamental per comunicar-se bé amb el carrer Sant
Antoni, poder aparcar el cotxe i anar a comprar.
Sra. Roser Mas: És clar, seria més fàcil. Així, està pendent d’una altra reunió amb el
propietari?

Sr. Jaume Vivet: Està pendent que executi l’obra, que no li queda gaire per fer, perquè
inclús ens va dir que estava a punt d’acabar.
Sra. Roser Mas: Però no va posar termini?

Sr. Jaume Vivet: No, però li vam dir que havia de ser imminent.
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SR. DAVID OLIVARES:
4.5.
El tema dels basars xinesos que es varen denunciar, saber en quin estat està, si han
rebut alguna notificació o en quin moment del tràmit està.

Respon el Sr. Albert Portús: Respecte d’aquests dos locals o basars xinesos, un d’ells,
ubicat al carrer Enric Prat de la Riba, i l’altre, a la ronda de les Pollancredes, com bé
sabeu es van obrir dues denúncies, es va obrir expedient sancionador i s’està tramitant el
procediment. Són temes lents, però evidentment s’està seguint el curs per l’incompliment
d’horaris reiterat que han tingut els locals.
4.6.
Voldríem demanar per la possibilitat de posar policia local a les hores d’entrada i sortida
de les escoles, especialment a l’escola Vall del Ges; hem rebut alguna queixa d’algun veí,
perquè tanquen l’accés al carrer amb cons, però hi ha cotxes que passen pel mig, que
aparquen malament i estaria bé una mica més de seguretat.

Respon el Sr. Albert Portús: Aquest és un tema que estem tractant des de fa un mes i
mig; des que se’ns van concedir els sis agents cívics de pla de barris, estem coordinant
que una de les accions importants per fer, és que intentin regular el trànsit en
determinades escoles, per poder descol·lapsar una mica la feina de la policia local.
Precisament el col·legi Vall del Ges és un dels que està afectat i en breu –però costa
coordinar i tot ha estat molt ràpid, perquè se’ns van atorgar a finals d’any i hem tingut un
mes per preparar les funcions i els horaris- però ajudarà a l’hora de descol·lapsar i regular
el trànsit.
Sr. David Olivares: Els agents cívics només hi seran sis mesos i després hi tornarà a ser
el problema.

Sr. Albert Portús: En principi, és clar! Agents de la policia local per estar a totes les
escoles no hi són. Llavors, hem de buscar vies alternatives com és aquesta; si amb això
tirem sis mesos, perfecte! Quan s’acabi el pla d’ocupació serà qüestió de buscar altres
vies i buscar altres solucions.
4.7.
Un veí em va comentar un tema i voldria saber com va anar: un ciutadà que es va adonar
que estaven robant a casa seva, es va queixar a la policia local i li van manifestar que no
hi havia cap patrulla disponible en aquell moment i ell mateix va haver d’anar a casa seva
a perseguir els lladres, fins que va poder comunicar als Mossos que estaven robant a
casa seva i els Mossos els van atrapar a Centelles.

Respon el Sr. Albert Portús: En relació a aquest tema, jo vaig estar parlant amb la
policia. No és que hi hagués una manca d’efectius en el moment del robatori, si no que
per la ubicació de l’habitatge, als afores del poble, es va fer una coordinació amb mossos
d’esquadra i es va creure que –coses internes a nivell policial- que fossin els mossos
d’esquadra els que es fessin càrrec d’aquesta actuació; potser si que amb aquesta
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coordinació va passar un lapsus de temps que desconec quin va ser, i potser va ser el
que va generar la queixa que heu tingut del ciutadà...
Sr. David Olivares: No és ben bé així; el ciutadà va anar a la policia local i li van dir que
en aquells moments no tenia efectius per poder-hi anar i el propi interessat va haver
d’anar fins a casa seva, on estaven robant; el lladre va marxar i el va seguir i va ser quan
van trucar els mossos d’esquadra.

Sr. Albert Portús: Jo diria que per la ubicació de l’habitatge hi va haver la intervenció de
mossos.
4.8.
L’altre dia ja ho vaig comentar i torno a preguntar si seria viable que la policia local
pogués treballar torns de dotze hores per poder suplir la mancança d’efectius.

Respon el Sr. Albert Portús: Aquest és un tema, com podeu comprendre molt complex:
Sé que hi ha converses i negociació de conveni, però és un tema que no afecta només a
la policia local, si no que aquest tema afecta a tot el funcionariat i a tot el personal laboral
i evidentment no és una cosa que es pugui resoldre d’un dia per l’altre i sé que s’està
negociant des de recursos humans.

Sr. Jaume Vivet: I dir també que un policia ha de fer les hores que li toquen el cap de
setmana; 36 hores te les pot fer en tres dies, i llavors en farà quatre de festa; no és una
solució per dir que en tenim quatre i podem cobrir tot el mes, si no que ells tenen la seva
jornada.
Sr. David Olivares: Potser hi podria haver algun mecanisme per tal que conjuntament
amb els agents cívics mirar de fer alguna cosa.

Sr. Jaume Vivet: Les mancances continuen essent les mateixes, perquè les hores han
de fer les que els toca; una altra cosa seria dir que en lloc de 36 hores en puguin fer 60 i
així si que es podria cobrir moltes més hores, però cobreixes les que cobreixes fent torns
de 8 hores, de set i mitja o de dotze, això si que és clar.
SR. JORDI CASALS:
4.9.
El mes vinent hi haurà el carnaval de Torelló, amb un gran moviment de gent, implicació
de gent del poble i també molta gent de fora; hi ha un gran moviment de gent als nostres
carrers i en unes hores concentrades.
El dia de la presentació del carnaval, ja es va explicar i creiem que seria bo que
s’expliqués al ple quin seria el dispositiu de seguretat que hi hauria al carnaval –perquè
tots ens ho puguem passar bé tranquil·lament- i una mica el plantejament de campanyes
de prevenció en temes de consum, perquè també ens ho puguem passar bé d’una forma
responsable nosaltres mateixos i amb la resta.
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Respon el Sr. Albert Portús: Se segueix bastant en la línia del dispositiu que s’ha portat
a terme en els últims anys, amb alguna puntualització i novetat de cara a aquest any; una
d’elles és l’increment d’efectius de mossos d’esquadra; vam estar parlant amb l’alcalde i
amb el comissari de la Catalunya central, perquè dèiem que en els últims anys fèiem curt
pel que fa als efectius policials. Es va estar estudiant el tema i pel nombre de fets delictius
i pel nombre d’actuacions que hi ha a la nit de carnaval, es va veure oportú i convenient
que hi hagués un increment dels agents de mossos d’esquadra.
Una altra de les novetats és que el centre d’atenció, o centre telefònic d’urgències i de
servei policial, fins ara estava ubicat a Vic, i aquest any s’ubicarà a Torelló, no només per
carnaval, si no que també el dijous per al pullassu, el divendres per senyoretes i el
dissabte per carnaval; el que permetrà això és una millor coordinació entre els agents de
la policia local i els mossos d’esquadra i que totes les trucades ja arribin derivades
directament a Torelló, que no hagin de trucar a Vic, i des d’allà passar la trucada a
Torelló,... i per tant hi haurà una millor coordinació ena quest sentit.
Un altre dels temes que està annex amb el tema de la seguretat, és el tema dels trens; no
sé si ho sabeu, però vam tenir unes reunions ja fa un parell de mesos, tant amb Adif.,
com amb Renfe., per veure si era possible posar un nou tren a la matinada de dissabte a
diumenge, que sortís un tren més d’hora en sentit cap a Vic i Barcelona, perquè el primer
que sortia, si no recordo malament, era cap a les 7 del matí i llavors el que passava és
que des que tancaven les carpes fins que sortia el primer tren, s’acumulava molta gent a
l’estació del tren i molts anys hi havia hagut aldarulls; per evitar que hi hagi aquest lapsus
de temps tan gran, es va creure oportú posar un nou tren sobre les... sobre les 7 i fins
ara, el primer sortia a les 8!

Sra. Núria Güell: Des de Vic surten quatre trens cap a les 8, que surten de Vic, i un el
deixaran venir fins a Torelló i tornarà a anar cap a Vic.

Sr. Albert Portús: El dispositiu no només avarca el que és el municipi de Torelló, si no
que també es faran controls, amb coordinació amb la policia local de Manlleu i amb la
policia local de Vic, pel tema del tren.
Campanyes de prevenció pel consum d’alcohol? També s’ha estat treballant des de fa
mesos en aquest tema; seguint la mateixa campanya de l’any passat “per carnaval tot s’hi
val; passa-t'ho bé sense passar-te” i s’ha treballat a nivell d’AMPA., a nivell
d’associacions de comerços en el mateix sentit que s’ha estat fent en els últims anys.
També s’han portat a terme novetats en aquest sentit. Una és que aquest any s’incorpora
la nit de carnaval un estand d’energi control al pavelló, a nivell d’informació, no només pel
consum d’alcohol, si no també per al consum de drogues i altres substàncies.
Bàsicament són les novetats.

Sra. Núria Güell: La setmana del sis de carnaval, hi ha una carta que s’enviava sempre
als bars, restaurants i supermercats; als bars i restaurants hi haurà els agents cívics que
l’entregaran personalment, per donar-se a conèixer i que vegin una mica la cara de les
persones que porten aquest tema.
I des d'AMPA. i ensenyament, s’ha preparat una xerrada de la M. Jesús Comella, el
dijous, 9 de febrer, a les 8 del vespre, a la biblioteca; encara no té tema, però es parlarà
dels joves menors d’edat i com s’han d’enfocar les festes des de casa, normes,
comunicació i estratègies.
I el que s’ha comentat de l’estand, el dia de senyoretes, de la barra que tenen, com que
només n’hi ha una, una part de la barra serà sense alcohol –i també hi haurà el cartell de
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la campanya- i el dia de carnaval, hi haurà una barra sencera sense alcohol; a part
d’aigües, intentaran fer coctails i coses d’aquestes, però sense alcohol.
Als carrossaires també se’ls ha fet arribar una carta explicant una mica totes les normes,
intentant que es continuï una mica la línia de l’any passat.
El dia que vam estar parlant amb el de prevenció, com deien ells, també ens va comentar
que seria molt important que també féssim una mica més durant tot l’any i que no ens
limitem a moments puntuals, ara per carnaval, després per festus, per festa major... si no
que en tot l’any no es deixés i també ens apuntava un programa de la “Q” de qualitat, que
vindria a ser com una estrella Michelin, més o menys, de les sales nocturnes d’oci i se li
va dir que des de la regidoria de joventut ja s’hi està treballant fa un temps, i que la sala
d’oci de Torelló, el Moscou, hi estan molt interessats i s’intentaran que puguin tenir la “Q”
de qualitat; aquesta “Q” de qualitat demana un seguit de normes i de coses que cal
complir, com per exemple que hi hagi aigua potable gratuïta, que hi hagi alcoholímetres i
un seguit de normes que si es compleixen, permeten accedir a la “Q” de qualitat que
atorga la Generalitat.

SR. DAVID FORCADA:
4.10.
Tres preguntes respecte a habitatge públic: voldria saber una mica com va l’evolució de
les sol·licituds; hem vist que s’han allargat fins el 15 de febrer. Saber com van i, per altra
banda, saber si heu demanat a Adigsa la possibilitat de fer una altra convocatòria per tal
que si en aquesta primera fins el 15 de febrer no hi ha la demanda suficient de gent de
Torelló, tinguin una segona oportunitat els habitants de Torelló per poder accedir amb
situació més favorable que la que tindrien anant a la llista única de sol·licitants

Respon el Sr. Jaume Vivet: Sens va comunicar que no hi podria haver una segona
convocatòria; que n’hi hauria una i després ja aniríem al registre únic tal com s’havia dit a
l’anterior ple; es va fer la trucada, es va intentar aconseguir-ho i el que si que es va
demanar és poder obtenir una pròrroga en la presentació d’inscripcions; ens han concedit
quinze dies més, perquè les peticions no són les que voldríem; ara mateix devem estar
cap a les cinquanta, encara en van arribant i pensem que aquesta pròrroga serà bona,
perquè hi haurà gent que degut a què els primers quinze dies eren festes de Nadal i van
ser dies dolents tot i que ells volien tancar ja a finals de gener.
4.11.
I per últim, seguim veient que els preus dels nous adjudicataris són diferents dels que ja
hi havia; la pregunta és sobre si s’ha fet alguna gestió o es modificarà el conveni per tal
que els llogaters ja existents puguin gaudir de les condicions noves de lloguer.

Respon el Sr. Jaume Vivet: Ens han contestat que és un tema de mercat; que des que
es van adjudicar els primers, fins ara, els preus de lloguer han baixat; no oblidem que és
un pla de xoc: ells volen adjudicar si o si i per desgràcia està com està, Incasòl té els
seus problemes i nosaltres no és que ens hi posem bé, si no que tirem les cosses que
podem, perquè els pisos es quedin per a gent de Torelló; hi ha alguna petició de Sant
Vicenç de Torelló i no n’he vist cap altra, provinent dels pobles del consorci.
És el que ens està arribant i és el que et puc explicar. De les cinquanta i escaig
sol·licituds que s’han presentat, no sé quantes compleixen els requisits, tècnicament se’m
escapa.
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4.12.
I finalment, més que un prec o una pregunta, un agraïment i una benvinguda: donar la
benvinguda a la nova interventora i fer un agraïment a la Carme, perquè creiem que
durant aquests anys ha fet, amb el compromís, una tasca amb rigor i això ha permès tenir
–per la part tècnica- una situació envejable, comparada amb molt ajuntaments i, per tant,
crec, Isabel, que tècnicament tindràs la feina fàcil; una altra cosa serà la feina política de
fer el pressupost, que ja el tenim a dos dies i ara ve la pregunta: com està el pressupost?
Creiem que és important fer-lo el més aviat possible, a veure si pot estar al febrer; sabem
dels suports polítics que pugueu tenir per tirar-lo endavant, però si nosaltres us podem
ajudar, estem oberts al que sigui i us instem a què el més aviat possible el tingueu llest.

Respon el Sr. Jaume Vivet: En relació a l’agraïment a la Carme, nosaltres també ens
apuntem a l’agraïment.
El pressupost, com està? Està en una fase d’anar-lo pentinant, perquè ens costa molt de
quadrar; no oblidem que els ingressos, tot i que hi va haver l’increment de l’IBI, tant en
despesa corrent com en inversió estem raspatllant tot el que podem, perquè hi ha un
endeutament que hem de complir; ara està en una fase en què es tornarà a cada
regidoria, per tal que els tècnics i els regidors corresponents diguin el que han de dir.
La intenció és que la propera setmana, com a màxim el divendres, tenir-lo bastant clar i el
dilluns poder-vos-el entregar, perquè la idea és que s’aprovi al febrer; pensem que una
vegada haguem quadrat el pressupost, que puguem decidir què fem, però mentre
tinguem els ingressos que no ens quadren amb les despeses, hi ha una feina per fer i
l’hem de quadrar.
SR. MARC FONTSERÈ:
4.13.
En el ple del 26 de setembre, i coincidint amb l’inici del nou curs escolar, vam presentar
en aquest ple una moció a favor de la sisena hora, on a més, es reflectia l’interès per
aquesta sisena hora per part de professionals de les escoles públiques i de les AMPA. En
aquest mateix ple, tots els regidors i regidores que estem a l’oposició, de diferents partits
polítics aquí presents, vam votar a favor d’aquesta sisena hora. Per tant, tenim per una
banda la comunitat educativa, les AMPA. i el ple municipal, que recolzem treballar per
aconseguir que les escoles públiques de Torelló i, per tant, els seus alumnes, tinguin les
mateixes oportunitats que els de l’escola concertada del poble, però també tinguin les
mateixes oportunitats que les escoles públiques de Vic i Manlleu; per tant, no volem que
els nostres nens de l’escola pública estiguin amb desavantatge.
Per això demanem a la regidora d’educació, i atenent que és a partir d’ara quan es
programa el curs 2012-2013, què s’ha fet per, tal com es va demanar en aquest ple,
treballar, perquè Torelló tingui la sisena hora el curs vinent.

Respon la Sra. Concepció Villena: Aquests últims quinze dies ens hem trobat les
diverses direccions de les escoles i inspecció, per parlar del tema de les preinscripcions i
per parlar de la jornada de portes obertes, que tots els centres educatius ens hem posat
d’acord.
Pel que fa a la sisena hora, el departament no ens ha dit res de cara al curs vinent;
tampoc si es podrà mantenir l’ampliació horària que fan dos dels centres educatius; per
tant, des d’inspecció tampoc ens ha pogut informar de res; de seguida que sapiguem
alguna cosa ens haurem de posar a treballar per veure si aquests centres volen continuar
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amb aquesta ampliació, fer-hi el que puguem, com a mínim, continuar amb aquesta
ampliació que no és el mateix que una sisena hora, que seria el més òptim.
De seguida que sapiguem alguna cosa us n'informarem.
4.14.
El proppassat mes de desembre, el grup socialista al Parlament de Catalunya, va fer
diverses preguntes al conseller d’Obres públiques i sostenibilitat, sobre l’estat del pou
contaminat de la zona esportiva: les seves conseqüències sobre la salut de les persones,
la programació de la solució i la garantia d’abastament d’aigua per als ciutadans de
Torelló. Les respostes van ser que això és competència municipal i, per tant, la
conselleria es va treure tota la responsabilitat de sobre, posant-la únicament sobre
l’alcalde de Torelló i el seu equip de govern. Tindria dues preguntes sobre aquest tema,
que ens preocupa i atenent que estem a finals de gener d’una tardor molt seca i d’un
hivern, que de moment, esperant les nevades d’aquesta setmana, també és bastant sec, i
atenent que el temps passa i passa i que no tenim constància de com està el tema i el
juny, maig i juliol estan a tocar, faria aquestes dues preguntes:
La primera: com està el tema?
La segona: saber si està d’acord amb les respostes que va donar el govern del nostre
país, i si entén que l’ACA., en aquests moments estigui pagant les obres d’abastament
als municipis d’Ascó, Mora d’Ebre, Tivenys, Tortosa, la Pobla de Massaluca, Vilalba dels
Arcs i Batea i que no es pugui fer càrrec de les obres d’abastament de Torelló per un
tema de contaminació, semblant, si més no, no en l’extensió, però si en la filosofia en tots
els casos.

Respon el Sr. Jaume Vivet: El tema de l’aigua, jo sóc el primer que em preocupa molt.
Em demanes si estic d’acord amb el conseller: no hi estic d’acord, perquè entenc que
descontaminar els toca a ells.
El que s’ha fet, entenem que l’estiu passat ja vam passar pel forat de la clau; vam passar
molt justos i sort que el juliol va ploure; en aquests moments estem com estàvem, però
estem treballant; entenem que des de l’equip de govern hem de donar una garantia i una
qualitat d’aigua que ens ve donada per normativa i l’hem de complir; se’ns han dit coses,
que per sort, no hem fet res! Se’ns va dir que podíem barrejar; bàsicament ens ho deia
tothom; no ho hem fet mai, vull deixar molt clar que no s’ha barrejat mai aigua del pou de
les piscines amb aigua que ja trèiem dels pous nous, perquè per escrit no ens ho
autoritzava ningú i sense tenir autorització escrita, era molt fàcil carregar-nos el mort si
se’t escapava en un moment donat.
A partir d’aquí, què estem fent? Doncs davant que se’ns nega qualsevol tipus d’ajut;
inclús se’ns ha dit que hi ha unes analítiques que l’aigua està bé, però nosaltres entenem
que no està bé i estem treballant amb SOREA: en l’aigua tenim dos problemes: el primer
és que en tenim poca i en aquest sentit estem treballant en veure quin cost té –ens van
dir que ens ho dirien a finals de gener, cost d’inversió i cost de manteniment- per tornar a
engegar l’estació, que seria una garantia. S’està treballant, per altra banda, en trobar una
nova captació; aquesta potser seria la més barata, tot i que hi ha una inversió de
canonades i demés i tenim un altre problema que, per mi, és tan greu com aquest, que és
el tema de la cloració, que des de sanitat se’ns demana un dipòsit per tal que l’aigua
estigui 30 minuts en contacte amb el clor i ara tampoc ho complim.
En el tema de l’aigua ens hi hem de posar i ens hi hem de posar tots... bé, jo penso que
ens hi estem posant, però estem pendents bàsicament de pressupostos i de cost i se’ls
ha dit que el mes de juny hem de tenir la resposta per donar aigua de qualitat suficient.
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Sr. Marc Fontserè: Ho sé que estàs preocupat, perquè n’hem parlat en altres moments!
De totes maneres, quan t’adones que a la Catalunya sud, a la Ribera de l’Ebre, si que
estan fent les tasques que els pertoca, et preguntes, per què aquí no? M’agradaria si
poguessis investigar el motiu d’aquestes diferències.

Sr. Jaume Vivet: Et prometo que ho faré, perquè ens convé a tots.
També hi ha el tema de la potabilitzadora, que sembla que es torna a moure i en Manel
en sap més que jo, perquè està al Consell comarcal i el tema es porta des del consell.

Sr. Manel Romans: Ja ho vaig comentar algun dia, que des del consell volem tornar a
activar el tema de la potabilitzadora; aquest mes de febrer ja tindrem alguna reunió amb
els alcaldes per tal de plantejar-los el que volem fer des del consell, perquè com sempre
he dit, és un tema en què els alcaldes ens han de donar el seu vistiplau.
El febrer buscarem un dia per trobar-nos amb els alcaldes afectats per la potabilitzadora,
per a presentar-los el projecte que tenim des del consell comarcal i mirar a veure si
podem començar ràpidament les obres i abans d’un any ja poguéssim tenir la
potabilitzadora en marxa.
Sra. Roser Mas: En relació a la potabilitzadora, seguirem amb el projecte inicial que era
proveir d’aigua també el Lluçanès?

Sr. Manel Romans: No. No perquè el problema era que l’ACA. havia d’aportar el 50% de
la inversió; ACA. ja va dir que no tenia diners per aportar-hi i els que hem fet és buscar
finançament per altres administracions, hem mirat de reduir el projecte i només donaríem
aigua a Torelló, Sant Vicenç, Sant Pere, els dos Voltregà i Orís i, de moment, el Lluçanès
quedaria fora d’aquesta potabilitzadora, però ja estaria preparada per fer una ampliació,
perquè ara només faríem la meitat del que s’hauria de fer, però ja es deixaria preparada
per tal que en un futur, quan les circumstàncies es tornin a posar una mica a to, poder
ampliar la potabilitzadora que ja estarà feta i canalitzar l’aigua cap al Lluçanès.
Sra. Roser Mas: I l’emplaçament és l’original, també?

Sr. Manel Romans: Si. De fet són uns terrenys que ja s’havien cedit a Conanglell.
5. INFORMACIONS:
SR. JAUME VIVET:
5.1.
Només volia dir, que ja s’ha dit, que s’ampliava el termini d’inscripcions per optar a
habitatge protegit a Torelló, fins el 15 de febrer; només recordar-ho, ja que n’hem parlat
abastament.

SR. ALBERT PORTÚS:
5.2.
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Desitjar un bon Carnaval a tothom.

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

Vist i plau,
L’ALCALDE,

LA SECRETÀRIA,

Jaume Vivet Soler

Montserrat Freixa Costa
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