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2.1.1.1.3. Modificació dels representants de l'Ajuntament als Organismes i Entitats en què
participa
2.1.1.1.4. Moció de l'Alcaldia instant l'A.C.A. a fer-se càrrec de la descontaminació de
l'aqüífer del riu Ges de la zona esportiva de Torelló
2.1.1.2. HISENDA
2.1.1.2.1. Ajornament del cànon de la piscina.
2.1.1.2.2. Increment preus de les tarifes del servei urbà de taxi any 2012
2.1.1.2.3. Ratificar el decret de l'alcaldia de data 12 de març de 2012.
2.1.1.2.4. Aprovar l'expedient de modificació de pressupost núm. 1/2012, per
transferències de crèdits que s'estimen deduïbles
2.1.1.3. SECRETARIA
2.1.1.3.1. Modificació i supressió de fitxers de dades de caràcter personal de l'Ajuntament
de Torelló
2.1.1.4. SEGURETAT CIUTADANA I MOBILITAT
2.1.1.4.1. Aprovació definitiva del Pla de Mobilitat Urbana (PMU) del municipi de Torelló
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5. PRECS I PREGUNTES
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Desenvolupament de la sessió:

1. ACTES PENDENTS D'APROVAR
1.1. PLE2012/2 Ordinària 27/02/2012: s’aprova per unanimitat dels disset membres de la
Corporació, amb l’esmena que s’introdueix a petició de la Sra. Roser Mas:
A la pàgina 27 de l’esborrany, on deia: “...per tant, els podré deixar de banda; això, en
primer lloc.”, ha de dir: “...per tant, no els podré deixar de banda; això, en primer lloc.”
2. PROPOSTES
2.1. COMISSIÓ INFORMATIVA D’ADMINISTRACIÓ,
RECURSOS HUMANS, RÈGIM INTERIOR I SEGURETAT

ECONOMIA

I

HISENDA,

2.1.1. DICTÀMENS
2.1.1.1. ALCALDIA
2.1.1.1.1. Modificació acord d'indemnitzacions i retribucions als Regidors amb
funcions delegades.
ACORD:
RELACIÓ DE FETS:
Un cop celebrades les eleccions municipals convocades mitjançant Reial Decret
424/2011, de 28 de març (BOE 75 de 29-3-11), el passat 22 de maig de 2011 és
constituït el nou Ajuntament en sessió plenària del dia 11 de juny de 2011.
Inicialment el grup de CIU que va obtenir un major nombre de vots en els comicis abans
esmentats, va assumir íntegrament les tasques de govern, de la qual se’n va donar
compte al ple, en sessió extraordinària celebrada el 22 de juny de 2.011 i en aquesta
sessió es va acordar el règim retributiu en base a l’organització municipal aprovada.
Posteriorment el govern municipal ha arribat a un acord amb el grup de JpT-ERC-AM,
per tal d’establir un pacte de govern per la qual cosa cal procedir a establir un nou acord
referent a la regulació de les retribucions dels regidors
Fonaments de dret
De conformitat amb el que disposa l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora
de les bases del règim Local, i l’article 13 del Reglament d’Organització, Funcionament i
règim Jurídic de les entitats Locals, aprovat per Decret 2568/1986, de 28 de novembre,
els membres de les corporacions locals tenen dret a percebre retribucions per l’exercici
del seu càrrec, quan el desenvolupin amb règim de dedicació exclusiva, així com a
percebes indemnitzacions per import i condicions que estableixi el Ple de la Corporació,
en concepte d’assistència per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans
col·legiats dels quals formin part, inclosos els Organismes Autònoms.
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És per tot això que, a proposta de Secretaria, i vist el dictamen de la C. I. d'administració,
economia i hisenda, recursos humans, règim intern i seguretat, el Ple de l’Ajuntament, per
majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, acorda:
PRIMER.- revocar el punt segon de l’acord del plenari municipal adoptat en sessió
plenària celebrada el dia 22 de juny de 2.011 referent a les retribucions dels regidors que
formaven part de l’equip de govern com a tinents d’alcalde o Regidors delegats d’Àrea.
SEGON.- Establir que, amb efectes del dia 27 de març de 2012, els membres de la
corporació que tot seguit es detallen, exerciran el seu càrrec amb dedicació parcial i
percebran dotze pagues, corresponents a les mensualitats de l’any, i es tramitarà la seva
alta a temps parcial al règim general de la Seguretat Social amb una dedicació de 10
hores els Tinents d’alcalde i els Caps d’Àrea, setmanals, la qual comportarà la dedicació
mínima necessària per a la percepció d’aquestes retribucions.

Nom
Anual
Sr. Manel Romans i Sánchez
Sr. Jordi Casals i Prat
Sr. Albert Portús i Noguera
Sr. Lluís Sabatés i Padrós
Sra. Núria Güell i Rovira

Càrrec

1r Tinent d’alcalde
2n Tinent d’alcalde
3r. Tinent d’Alcalde
4rt Tinent d’Alcalde
5ena. Tinent d’Alcalde

Retribució

11.400,€
11.400€
11.400 €
11.400 €
11.400 €

TERCER.- Establir que, amb efectes del dia 27 de març de 2012, els membres de la
corporació que tot seguit es detallen, exerciran el seu càrrec amb dedicació parcial i
percebran dotze pagues, corresponents a les mensualitats de l’any, i es tramitarà la seva
alta a temps parcial al règim general de la Seguretat Social amb una dedicació de 10
hores setmanals els regidors delegats, la qual comportarà la dedicació mínima necessària
per a la percepció d’aquestes retribucions
Nom
Anual

Càrrec

Sra Carme Francolí Casas
Regidora Delegada
Sra. Concepció Villena Aceituno Regidora Delegada
Sr. Xavier Lozano i Victori
Regidor Delegat

Retribució

10.200€
10.200 €
10.200€

QUART.- A aquests imports s’hi aplicarà el mateix increment anual que es determini per
al personal de la Corporació.
CINQUÈ.- Publicar íntegrament aquests acords en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona i en el tauler municipal d’anuncis, per a general coneixement.
SISÈ.- Notificar aquests acords als membres de la corporació, a la Intervenció municipal i
a l’Àrea de Recursos Humans, per al seu coneixement.

INTERVENCIONS:
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SRA. ROSER MAS:
Des d’Iniciativa, voldríem comentar en aquest aspecte que, tot i que és evident que la
dedicació en política ha d’anar acompanyada d’una retribució, es fa difícil valorar si el sou
que es proposa és just o no, perquè va en funció del que faci cadascun dels regidors i
regidores. El que és segur, és que si haguéssim de valorar la feina, probablement
arribaríem a la conclusió que alguns dels regidors i regidores d’aquest Ajuntament no es
mereixen el sou que han cobrat, i això val per a tots, tant pels de l’equip de govern, com
per als de l’oposició.
En tot cas, donarem suport a aquesta proposta, perquè entenem que cal fer confiança
que els regidors i regidores de l’equip de govern, treballaran, i que si no és així, en el
proper pressupost es faran els canvis oportuns.
SR. JOSEP M. SOLDEVILA:
Jo no seré tan explícit com la Sra. Mas... el nostre grup votarà en contra; en primer lloc,
perquè no veiem amb bons ulls el matrimoni polític entre CiU i Esquerra; és a dir: no
creiem que sigui beneficiós per al consistori, ni beneficiós –per extensió- al poble de
Torelló.
En segon lloc, creiem que l’increment econòmic és important per a les arques d’aquest
Ajuntament en temps d’austeritat. No sé com ho veuen vostès.
En tercer lloc, no podem donar a un increment aproximat d’un 12%; aquest pacte només
ens crearà problemes, ja que tot sabem que és antidemocràtic. Se’ns apartarà de forma
definitiva a Plataforma per Catalunya d’aquest consistori; està clar! .
SR. MARC FONTSERÈ:
Nosaltres tampoc podem donar suport a la proposta i no coincidim en cap dels motius.
De totes maneres tampoc tenim ganes que aquesta oposició soni populista o demagoga i
intentaré justificar i demanaré a l’alcalde i demés regidors, membres de l’equip de govern,
que reflexionin sobre les raons que donaré i si aquestes són justificades o no; al nostre
entendre, tenim raons de caràcter objectiu i, per tant, crec que seran rebatibles, però
també hi ha raons de sensibilitat del moment que està passant la ciutadania.
Començaré per aquestes raons objectives: crec que s’està negociant un conveni
col·lectiu amb els treballadors de l’Ajuntament, i crec també, com marquen els temps, que
reflectirà el moment actual que passa el país; per tant, possiblement, o no, ja ho veurem,
demanarem als nostres treballadors que facin alguna cosa més, potser per alguna cosa
menys; ja ho veurem! Seria anar en la direcció que s’està anant.
Com demanem això ara als treballadors, com podem demanar als treballadors de
l’Ajuntament que perdin algun dret, o que se sacrifiquin una mica, quan els regidors de
l’Ajuntament no ho fan, no donen exemple? a nivell tècnic la plantilla de l’Ajuntament, crec
que mai havia estat tan preparat ni tan nombrós; és un fet objectiu, que tenim més gent
que mai i que crec honestament, que estan fent la seva feina i que es pot confiar en ells;
per tant, és un altre motiu pel qual els regidors podem estar tranquils i no cal fer feines
que segurament abans ens calia fer i no ens tocava.
El pressupost és a la baixa; ha baixat! És veritat que ha baixat poc; podia haver baixat
més, o no, però el pressupost és a la baixa; han augmentat algunes partides de
subministraments, però el global del pressupost, d’inversions i d’accions, el total és a la
baixa. Podríem entrar en debats de si és un criteri objectiu, o no, el pressupost i si s’havia
de tenir en compte; és evident que no cobra el mateix, o potser no hauria de cobrar el
mateix un regidor d’un ajuntament amb un pressupost de cinquanta milions d’euros, que
un de tretze o un de dos; per tant, el pressupost, que sigui a la baixa, és un motiu objectiu
que segurament s’hauria de tenir en compte.
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Per fer aquest pressupost a la baixa, és un fet objectiu que hem hagut d’apujar impostos,
sobretot l’IBI amb un 10% i, per tant, hem demanat als ciutadans del poble que
s’estrenyin una mica més el cinturó i crec que seria exemplificant dir-los que nosaltres
també ens l’estrenyem; i aleshores, segurament s’explicarà... em sona a buscar una raó:
els que hem estat regidors abans, i crec que no només del grup socialista, si no tots els
que hi ha hagut al llarg de la història, són aquí per voluntat, són aquí per treballar el
màxim nombre possible d’hores i jo en concret, i els meus companys d’altres grups i del
meu grup, que han treballat per l’Ajuntament durant uns quants anys, ningú ha fitxat mai i
ningú ha mirat si hi dedicava deu hores, o quinze a la setmana, o dues; tothom feia el que
podia i crec que està bé i que hauria de continuar essent així.
Això són dades crec que objectives i que es poden rebatre, però entenc que són
objectives, però n’hi ha d’altres que són de sensibilitat: la crisi fa quatre anys, el 2008,
estava en un 5-6-7 % d’aturats; estem al 18%, arribant al 19% i la reforma laboral que
s’ha aprovat que provocarà, ja no només els aturats, si no que els que tenen feina, que
perdin valor adquisitiu i capacitat de viure; com els expliquem ara que els polítics del seu
poble no els donem exemple? jo us demanaria si heu provat d’anar a veure un amic
vostre, o un familiar, i quan us demanin a la sortida del ple, com ha anat el nou equip de
govern i què heu fet, com els direu que el primer que heu aprovat és un augment de sou
del 20% per a alguns regidors; per tant, reitero el nostre desacord, com ha quedat clar en
aquests temps, i el que toca ara és donar exemple!

SR. ALBERT PORTÚS:
Bàsicament respondre una mica les opinions del partit socialista, més que res, perquè la
Roser ja ha donat el seu vot positiu, Plataforma no ha entrat en el tema econòmic, que és
el punt de la moció, que s’acorda la indemnització i per tant, respecte al que diu en Marc,
entenem que no és cert que no hi hagi hagut un sacrifici per part de l’equip de govern; si
que hi ha estat, perquè evidentment, el sou va lligat a les hores que es contemplen en la
mesura: estem parlant que hi ha una dedicació exclusiva de 10 hores setmanals, mentre
que a l’antiga legislatura estàvem parlant de set hores per a regidors, i vuit hores de caps
d’àrea i tinents d’alcalde i per als tinents d’alcalde i caps d’àrea no toquem el sou, el sou
es manté el que hi havia llavors; per aquest motiu, entenem que si que hi ha hagut un
sacrifici per part d’aquest equip de govern.
Respecte a les retribucions de càrrecs electes, hem de parlar per exemple a títol
informatiu, que l’any 2009 es van gastar 148.584 euros, l’any 2010 144.202, el 2011
117.463 i el 2012 que és el que aprovem ara, l’estem aprovant amb un pressupost de
116.422; per tant, és el més baix de tots aquests últims anys i, per tant, entenem que les
xifres si que demostren que hi ha hagut aquest sacrifici per part de l’equip de govern.

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: 10, dels regidors i regidores dels grups municipals de CiU, de
JpT-ERC-AM i d’ICV-EUiA-E
Vots desfavorables: 7, dels regidors i regidora dels grups municipals del PSC-PM i
de PxC.
Abstencions: 0
2.1.1.1.2. Modificació membres Junta Rectora del Patronat Municipal de ràdio Ona
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ACORD:

RELACIÓ DE FETS:
Un cop celebrades les eleccions municipals convocades mitjançant Reial Decret
424/2011, de 28 de març (BOE 75 de 29-3-11), el passat 22 de maig de 2011 es constituí
el nou Ajuntament en sessió plenària del dia 11 de juny de 2011.
Inicialment el grup de CIU que va obtenir un major nombre de vots en els comicis abans
esmentats, va assumir íntegrament les tasques de govern, de la qual se’n va donar
compte al ple, en sessió extraordinària celebrada el 22 de juny de 2.011 i en aquesta
sessió es va acordar el nomenament dels membres de l’Ajuntament en els Patronats en
base a l’organització municipal aprovada.
Posteriorment el govern municipal ha arribat a un acord amb el grup de JpT-ERC-AM,
per tal d’establir un pacte de govern per la qual cosa es vol procedir a modificar els
membres de la Junta Rectora del Patronat Municipal de Ràdio Ona.
És per tot això que, a proposta de Secretaria, i vist el dictamen de la C. I. d'administració,
economia i hisenda, recursos humans, règim intern i seguretat, el Ple de l’Ajuntament, per
unanimitat dels membres de la Coproració, acorda:

PRIMER.- REVOCAR el nomenament aprovat per acord del ple en sessió celebrada en
data de 22 de juny de 2.011 les membres de l’Ajuntament que formen part del Patronat
de la Junta Rectora del Patronat Municipal de Ràdio Ona
SEGON.- NOMENAR les següents persones com a representants de l’ajuntament en els
òrgans de govern dels diferents patronats i altres entitats municipals i/o amb participació
de l’ajuntament:

Junta Rectora del Patronat Municipal de Ràdio Ona:
•

President del Patronat: l’Alcalde, Sr. Jaume Vivet i Soler.

•

Vocals:

Sr. Xavier Lozano i Victori, regidora de ciutadania activa.
Sra. Núria Güell i Rovira, pel grup municipal de CiU
Sr. Marc Fontserè i Candell, pel grup municipal del PSC-PM.
Sr. Jordi Casals i Prat, pel grup municipal de JpT-ERC-AM.
Sr. Josep Ma. Soldevila i Miró, pel grup municipal de PxC
Sra. Roser Mas i Illamola, pel grup municipal d’ICV-EUIA-E.

TERCER.- COMUNICAR aquest acord a tots els regidors/es afectats/es pel seu
coneixement i efectes oportuns.

VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels disset membres de la Corporació.
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2.1.1.1.3. Modificació dels representants de l'Ajuntament als Organismes i Entitats
en què participa
ACORD:
RELACIÓ DE FETS:
Un cop celebrades les eleccions municipals convocades mitjançant Reial Decret
424/2011, de 28 de març (BOE 75 de 29-3-11), el passat 22 de maig de 2011 es constituí
el nou Ajuntament en sessió plenària del dia 11 de juny de 2011.
Inicialment el grup de CIU que va obtenir un major nombre de vots en els comicis abans
esmentats, va assumir íntegrament les tasques de govern, de la qual se’n va donar
compte al ple, en sessió extraordinària celebrada el 22 de juny de 2.011 i en aquesta
sessió es va acordar nomenar els representants de l’Ajuntament als organismes i entitats
en què participa.
Posteriorment el govern municipal ha arribat a un acord amb el grup de JpT-ERC-AM,
per tal d’establir un pacte de govern per la qual cosa es vol procedir a modificar els
representants de l’Ajuntament als organismes i entitats en què participa.
És per tot això que, a proposta de Secretaria, i vist el dictamen de la C. I. d'administració,
economia i hisenda, recursos humans, règim intern i seguretat, el Ple de l’Ajuntament, per
unanimitat dels membres de la Corporació, acorda:

Primer.- MODIFICAR els representants de l’Ajuntament de Torelló en els Organismes i
entitats en què participa en relació a l’acord adoptat pel plenari municipal en sessió
celebrada el dia 22 de juny de 2011 en el sentit següent:

ORGANISME/ENTITAT

PERSONA DESIGNADA

Consorci Alba-Ter

Sr. Lluís Sabatés i Padrós

Consorci de Comunicació
Local – Localret
Consorci Urbanístic per al
desenvolupament
del
sector Mas les Vinyes II i
III (consell General)
Fundació Centre Mèdic
Psicopedagògic
Xarxa de ciutats i Pobles
per a la Sostenibilitat
Xarxa
de
Mercats
Municipals
(Consell
General)
Xarxa Local de Consum

Sr. Jordi Casals i Prat

Pla d’Innovació de
Comarca d’Osona

Sr. Jaume Vivet i Soler
Sr. Lluís Sabatés i Padrós

CÀRREC
A
L’AJUNTAMENT
Cap d’Àrea de serveis
Territorials i Medi Ambient.
Regidor de Tecnologies
d’Informació i Comunicació
Alcalde
Cap d’Àrea de Serveis
Territorials i Medi Ambient

Sra. Carme Francolí i Regidora
de
benestar
Casas
social i salut pública
Sr. Xavier Lozano i Victori Regidor de Medi Ambient.
Sr. Jordi Casals i Prat

Regidor
Turisme

Sr. Jordi Casals i Prat.

Regidor de comerç i
turisme
Alcalde
Cap d’Àrea de Serveis
Territorials i Medi Ambient.

la Sr. Jaume Vivet i Soler
Sr. Lluís Sabatés i Padrós

de

Comerç

i
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Junta de Compensació de
La Caseta
Junta de compensació El
Castell I
Junta de Compensació El
Castell II
Representant municipal als
consells Escolars dels
Centres educatius públics i
privats
Comissió de garanties
d’Admissió
del
Departament
d’Ensenyament
Comissions de selecció
dels directors i directores
dels centres educatius

Sr. Lluís Sabatés i Padrós

Sr. Lluís Sabatés i Padrós

Cap d’Àrea de Serveis
Territorials i Medi Ambient.
Cap d’Àrea de Serveis
Territorials i Medi Ambient
Cap d’Àrea de Serveis
Territorials i Medi Ambient
Regidor d’Ensenyament

Sr. Lluís Sabatés i Padrós

Regidor d’Ensenyament

Sr. Lluís Sabatés i Padrós

Regidor d’Ensenyament

Sr. Lluís Sabatés i Padrós
Sr. Lluís Sabatés i Padrós.

Segon.- NOTIFICAR el present acord a tots els ens afectats i als Cap de Departament de
l’Ajuntament pel seu coneixement i efectes oportuns.
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels disset membres de la Corporació.
2.1.1.1.4. Moció de l'Alcaldia instant l'A.C.A. a fer-se càrrec de la descontaminació
de l'aqüífer del riu Ges de la zona esportiva de Torelló
ACORD:

1.A la tardor-hivern de l’any 2000, la Delegació Territorial a Barcelona del
Departament de Sanitat i Seguretat Social informa de la presència de percloroetilè (PCE)
a l’anomenat pou T.-11 (poliesportiu), amb uns valors per sobre dels límits fixats en la
Directiva 98/83/CEE del Consell de la Unió Europea relativa a la qualitat de les aigües
destinades al consum humà (PCE +tricloretilè (TCE) >10 mg/l). A partir d’aquest moment
es clausura aquest pou.
2.A partir d’aquell moment, l’Agència Catalana de l’Aigua inicia un seguit
d’actuacions que cristal.litzen en l’execució d’una primera fase de delimitació dels focus
hipotètics de contaminació (juliol 2001). Aquesta primera fase conclou en la determinació
de dos focus de contaminació ubicats al Polígon Industrial de Puigbacó, en el terme
municipal de Torelló.
3.- Com a continuació dels treballs (segona fase d’actuació, octubre 2001) es determina
la necessitat de procedir al sanejament del pou T.-17 Vem i definir el plomall de
contaminació de la zona Covit, donat que l’origen dels compostos organoclorats que
afecten l’aigua del pou d’abastament T 11 està localitzat en els dos focus de
contaminació del Polígon Industrial Puigbacó (zona Covit i zona Vem) a més d’un
kilòmetre del pou T.-11, i que la via de transmissió dels contaminants és el flux d’aigua
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subterrània que circula per l’aqüífer fluvial del riu Ges. En l’informe de conclusions
d’aquesta segona fase es determina com a proposta d’actuació procedir a sanejar el
sector del Pou T.11 d’abastament municipal a través de l’execució d’una barrera de
contenció amb els mecanismes necessaris, de tal manera que el pou torni a ser
qualitativament operatiu abans de l’estiu de 2002.
4.El marcat estiatge que es presenta a principis de l’estiu de l’any 2002, l’augment
del consum de l’aigua en els mesos calorosos i la precarietat de funcional dels pous
actuals d’abastament de l’al.luvial del Ter, degut a la necessitat de forçar l’extracció
d’aigua de l’aqüífer, fa del tot necessari que el pou clausurat, l’esmentat pou T 11 (situat a
la confluència de l’al.luvial del Ges i del Ter) torni a ser operatiu a l’inici de l’estiu del
2.002 i, en conseqüència, a l’abril del 2.002 s’inicien els treballs de la tercera fase
d’actuació en la zona del pou T.-11 d’abastament municipal, en els jardins de Can
Parrella, aigua amunt de l’esmentat pou. Per poder millorar la qualitat de l’aigua i garantir
el subministrament de la població, amb aigua del pou T.-11, en data de 9 d’abril de 2.002
entra en funcionament als jardins de Can Parrella un sistema de tractament consistent en
captar el màxim cabal possible d’aigua subterrània de l'aqüífer mitjançant una barrera
hidràulica de punts d’extracció, tractar-la amb carbó actiu i reinjectar-la a través d’una
rasa filtrant a l’aqüífer del Ter on es troba situat el Pou T.-11 .
5.- Des de l’abril de 2.008 es va construir un sistema passiu de tractament a la zona de
Puigbacó que es composa d’una barrera impermeable de ciment-bentonita que per
gravetat força el fluix de l’aigua subterrània cap a un filtre de carbó actiu que tracta
l’aigua i s’aboca a la llera del riu Ges. El reactor disposa d’un filtre de sorra per on passa
incisament l’aigua contaminada i n’afavoreix una distribució homogènia i, seguidament,
l’aigua contaminada travessa el carbó actiu. Aquesta solució es creu que pot donar bones
solucions i a més preveu un mínim manteniment..
6.En data de 15 de setembre de 2010 l’Ajuntament de Torelló va tenir coneixement
que l’aigua provinent del pou de captació, situat a la zona esportiva del municipi de
Torelló, contenia nivells per sobre dels admesos en quant a tetracloroetè i tricloroetè.
Per decret de l’Alcaldia de data 15 de setembre de 2010 es va requerir a l’empresa
encarregada de la gestió del servei de subministrament d’aigua potable, Sorea, que a
partir del mateix dia 15 de setembre de 2010 deixés de subministrar aigua potable a la
població de Torelló a través del pou de la zona esportiva. Així mateix, es requereix a
l’empresa perquè presentés a l’Ajuntament una previsió de la manera d’abastir la població
d’aigua potable a través de la resta de pous de captació i realitzar analítiques complertes
a xarxa i pou de manera continuada per fer un seguiment dels nivells de tetracloroetè i
tricloroetè en els propers mesos.
7.En data de 6 d’octubre de 2010 l’empresa presenta un informe de la situació de
l’abastament d’aigua potable al municipi de Torelló. En aquest informe es posa de
manifest que actualment Torelló s’abasteix exclusivament dels pous nous que han de fer
front a una demanda actual d’aproximadament 3.300 m3/dia. En un dels pous existeix
una bomba capaç d’elevar 125 m3/hora i en l’altre pou una bomba que eleva 44 m3/hora.
Així doncs per elevar els 3.300 m3/dia que se subministren actualment calen 20 hores de
funcionament conjunt de les dues bombes. Aquest elevat nombre d’hores de
funcionament fa més probable una varia en els sistemes electromecànics per acumulació
d’hores de treball. Així mateix, es fa constar que si arribéssim als mesos de major
consum, 4.300 m3/dia, amb aquest sistema d’abastament no quedaria garantit el
subministrament ja que els pous nous no podrien elevar aquest cabal diari. Així mateix,
es fa constar que en les condicions actuals, amb qualsevol avaria de les bombes de
pous nous o aturada per fallida de corrent seria impossible mantenir el servei donat que el
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consum seria molt més gran que l’aigua que es podria produir amb un sol pou i caldria,
doncs tornar a engegar els pous de la zona esportiva.
8.- En data de 11 d’abril de 2.011 el Director de l’Agència Catalana de l’Aigua tramet un
escrit a l’Ajuntament en el que en el que demana que es donin les ordres oportunes per
tal que les infraestructures de tractament situades als Jardins de Can Parrella siguin
rebudes per l’Ajuntament per fer-se càrrec de la seva gestió.
8.- Les instal.lacions de tractament de Stripping situades als jardins de Can Parrella es
troben desmantellades de manera que no pot funcionar.
9.- S’ha constatat que ara que no funciona el servei de tractament de stripping situat als
jardins de Can Parrella el sistema passiu de tractament de Puigbacó no és suficient per
garantir la descontaminació de l’aqüífer i tampoc per garantir que l’aigua extreta de pou
de la zona esportiva pugui assolir sense problemes els estàndards de qualitats exigits
per les normes sanitàries ja que les analítiques de l’aigua bruta del Pou de la Zona
Esportiva segueixen mostrant nivells alts de TCE +PCE superiors als valors paramètrics
establerts al Reial decret 140/2.003.
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 de la corporació, acorda:
Primer.- DEMANAR a l’Agència Catalana de l’Aigua que se segueixi fent càrrec del
tractament de stripping situat als jardins de Can Parrella per garantir la descontaminació
de l’aqüífer del riu Ges i conseqüentment també garanteixi que l’aigua extreta del pou
de la zona esportiva pugui assolir sense problemes els estàndards de qualitats exigits
per les normes sanitàries, per tal de continuar les actuacions iniciades l’any 2.000 de
garantia de la descontaminació de l’aqüífer i protecció del medi hídric. En tot cas,
demanem que s’arrangin les instal.lacions per poder-les posar en funcionament el més
aviat possible.
Segon.- NOTIFICAR el present acord a l’Agència Catalana de l’Aigua pel seu
coneixement i efectes oportuns.

INTERVENCIONS:
SR. JAUME VIVET:
Això és una moció, tal com diu, per demanar a l’ACA que ens tornin a posar en marxa les
instal·lacions i ens faci el seu manteniment, arran dels fets que van passar, en aquest
moment, les instal·lacions no funcionen i nosaltres entenem que potabilitzar si que toca a
l’Ajuntament, però la descontaminació l’ha de fer l’ACA i per això presentem aquesta
moció, perquè continuïn fent-ho.

SRA. ROSER MAS:
A nosaltres ens preocupa molt també aquest tema, perquè pensem que estem amb un
problema molt greu, que es pot accentuar si continua aquesta sequera que tenim ara; els
ciutadans de Torelló no en són culpables d’aquesta contaminació, però en podem patir
les conseqüències i la Generalitat no pot seguir donant l’esquena a l’Ajuntament i als
habitants de Torelló; ens sembla una mica trist que l’equip de govern no hagi estat capaç
de convèncer els seus companys de partit, que ara governen el país i que hagi de ser el
mateix alcalde que proposi una moció com aquesta. Malgrat tot, és evident que hi
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donarem suport, alhora que continuem reclamant, com ja hem fet en moltes ocasions,
que s’accelerin les obres o... que es comencin les obres de la potabilitzadora d’Osona
nord, perquè és un tema molt recurrent que ja fa temps que se’n parla i que possiblement
és la solució a aquesta situació que tenim actualment amb l’aigua.

SR. JOSEP M. SOLDEVILA:
El nostre vot serà favorable, tot i que pensem que hem de recordar a l’equip de govern
que és un tema que seguim tenint pendent i que el vetlli; és un tema antic que no es pot
deixar, ens hi juguem molt i si no estem a sobre, per culpa d’aquesta crisi, pot ser que no
hi hagi diners i que no s’hi pugui fer res. No podem perdre una font d’abastament tan
important com aquesta per al nostre municipi.
SR. MARC FONTSERÈ:
De la importància d’aquest tema, em sembla que ple rere ple, o cada dos plens, ho anem
repetint, perquè ens preocupa i cada vegada que parlem amb l’alcalde, també en parlem
força, perquè ens preocupa a tots.
Però siguem clars: nosaltres donarem suport a aquesta moció, però ens preocupa i
esperem que no sigui l’últim cartutx per convèncer l’ACA, perquè si no, ens fa patir una
mica; tal com parla a la moció, que puguem continuar negociant amb l’ACA, perquè faci el
que els toca.
SR. JAUME VIVET:
Nosaltres pensem que és un pas que havíem de fer, almenys, perquè oficialment fer-los
arribar la nostra queixa i el nostre sentiment que passarem un estiu, si no plou com no ho
està fent, molt magre.

VOTACIÓ:

La proposta s’aprova per unanimitat dels disset membres de la Corporació.
2.1.1.2. HISENDA
2.1.1.2.1. Ajornament del cànon de la piscina.
ACORD:

RELACIÓ DE FETS:
I.- Que l’Ajuntament de Torelló va adjudicar en Acord Plenari de 23 de juliol de 2007 a
l'empresa SPORT ASSISTANCE 2000SL, la concessió administrativa del servei municipal
de piscina coberta.
II.- Que en el plec de clàusules on hi figuren els drets i obligacions de la concessió hi
figura en la clàusula 5.3.3 que determina com a obligació econòmica del concessionari
l’abonament de un cànon fix de 25.000 euros anuals que s’aniran actualitzant d’acord a
l’IPC Català, essent la quantia pel 2011 de 26.393,75 euros. Així mateix s’abonarà un
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cànon anual variable corresponent al 15% del resultat positiu de l’exercici abans
d’impostos.
III.- Que amb data 24/02/2012 Reg. Entrada 2012/969, el Sr.EnricTruñó i Lagares,
administrador de l'empresa SPORT ASSISTANCE 2000 SL presenta un escrit demanant
un ajornament de dos anys en el pagament del cànon anual fix a satisfer a l’Ajuntament
de Torelló per l’exercici 2011.
IV.-Que es tracta de un ingrés no tributari, però al que s’apliquen e els requisits per
l’aplaçament de deutes tributàries de l’article 65 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre,
General tributària. En aquest sentit l’esmentat article 65 determina que les deutes
tributàries que es trobin en període voluntari o executiu podran aplaçar-se o fraccionar-se
prèvia sol·licitud de l’interessat i quan la situació econòmica-financera impedeixi de
forma transitòria efectuar el pagament en els terminis inicialment pactats.
V.-Que en data
20/10/2011, Reg. Entrada 2011/4884, l’empresa concessionària va
presentar un escrit en el què exposava una sèrie de problemes econòmics del
funcionament, i demanava que l’ajuntament aprovés alguns mecanismes per a garantir la
viabilitat del servei. En data de 9 de novembre l’Ajuntament va requerir documentació
complementària i en data de 28 de novembre l’empresa la va presentar.
VI.-La normativa determina alhora la presentació de garantia, si procedeix, però en el
supòsitque ens ocupa la garantia és la prestació del servei derivat de la concessió.
VII.- Vist l’informe emès per la Intervenció Municipal
És per tot això que, a proposta d’Economia i Hisenda, 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,
acorda:
PRIMER.- AJORNAR a SPORT ASSISTANCE 2000 SL, el cànon fix de l’exercici 2011,
d’import 26.393,75 euros (vint-i-sis mil tres-cents noranta-tres euros amb setanta-cinc
cèntims), derivat de la clàusula 5.3.3 del contracte de concessió administratiu del servei
municipal de piscina coberta de Torello, fins a 1 de desembre de l’any 2013, sense
presentació garantia.
SEGON.- NOTIFICAR el present acord a SportAssistance 2000 SL .

INTERVENCIONS:
SR. JAUME VIVET:
A la comissió informativa ja vam explicar una mica de què anava el tema: l’empresa de la
piscina passa uns moments crítics, jo diria que bastant crítics i ha demanat unes ajudes a
l’Ajuntament i aquesta és la primera ajuda que ens veiem en cor d’oferir, sense el
compromís de donar cap altra ajuda més important; això és un ajornament d’un cànon
que estava establert en el plec de condicions; ens van demanar la seva condonació; se’ls
va dir que condonar-lo, no, i que si no el podien pagar aquest any, l’hauran de pagar l’any
vinent. Estem en converses amb ells, encara, perquè les coses no pinten massa bé, i en
aquests moments, el primer pas era aquest: que vegin que hi ha una bona voluntat per
part de l’Ajuntament; la intenció de l’Ajuntament evidentment, és que la piscina estigui
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oberta, que no hi hagi cap problema, però si que es passa un moment una mica delicat
en el tema econòmic. És una mica el que us volíem explicar.
SRA. ROSER MAS:
Nosaltres entenem el punt de vista de l’equip de govern, però pensem que ajornar, l’únic
que farà és que la pilota es faci més grossa i que en el moment que es va parlar de tot
aquest tema, hi van haver molts números a sobre la taula, i semblava que tot era correcte
i que la cosa estava bé; per tant, potser en el seu moment no es van fer els números bé?
O és que la situació ha canviat molt?
Per altra banda, escoltes a nivell de carrer, i la piscina funciona molt, i la piscina té molta
gent, i la piscina va molt bé. Llavors, el fet que hi hagi aquesta disparitat entre la
percepció que es té, que la piscina està ocupada, funciona, la gent està molt contenta, i
aquestes dificultats econòmiques, ens sembla que hi ha d’haver algun altre problema de
fons, que possiblement l’equip de govern s’hi haurà de posar molt, molt a fons i resoldre
realment el problema de base, perquè pensem que aquest no és el problema i, per tant,
pensem que s’ha de buscar una solució definitiva. No votarem en contra, perquè
precisament confiem en què es buscarà una solució definitiva, però ens abstindrem,
perquè no ens sembla bé aquesta política d’anar fent, anar fent i deixar passar el temps.
SR. JOSEP M. SOLDEVILA:
Nosaltres votarem a favor. És un tema complicat, ho reconec, un tema que pot portar
molts problemes. S’ha de ser molt astut en la gestió, perquè amb els problemes que
tenen, aniran demanant més coses i hem de veure fins a quin punt podem arribar.
SR. DAVID FORCADA:
El nostre vot serà favorable. De totes maneres, entenem que amb un ajornament, hi ha
un informe d’intervenció en què es fa constar que no procedeix garantia en aquest cas i
nosaltres tenim seriosos dubtes i, per tant, ens agradaria un informe més exhaustiu sobre
els motius pels quals no fa falta la garantia. Per altra banda, aquest fet d’ajornar, i una
mica en la línia que comentava la Roser (Mas), no sé si estem atacant el problema de
fons i, per altra banda, podem aprofitar això per consolidar algun altre tipus de prestació i,
per tant, un ajornament sense garantia i tampoc un pla de viabilitat, ens sembla fluix però,
com he dit, hi votarem a favor.
SR. JAUME VIVET:
El pla de viabilitat se’ls va demanar més d’una vegada.

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: 16, dels regidors i regidores dels grups municipals de CiU, del
PSC-PM, de JpT-ERC-AM i de PxC
Vots desfavorables: 0
Abstencions: 1, de la regidora del grup municipal d’ICV-EUiA-E
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2.1.1.2.2. Increment preus de les tarifes del servei urbà de taxi any 2012
ACORD:

RELACIÓ DE FETS:
Atès l’escrit presentant en data 1 de març de 2012, amb registre d'entrada núm.
per la
Federació Catalana del Taxi, en el qual sol·liciten l’actualització de les tarifes de taxi de
Torelló, per l’any 2012.
El Ple de l’ajuntament, en sessió celebrada el dia 26 de gener de 2009 va adoptar l’acord
de donar el vistiplau a la proposta de tarifes a aplicar al servei urbà d’autotaxis que es
presten al municipi de Torelló que s’indiquen a continuació:
Tarifa urbana laborables de 8 a 20 hores.
Baixada de bandera:
3,07
Km urbà recorregut:
1,06
Hora d’espera:
18,85
Mínim de percepció:
5,93

€
€
€
€

Tarifa urbana nocturna de 20 a 8 hores, dissabtes i diumenges
Baixada de bandera:
3,86 €
Km urbà recorregut:
1,22 €
Hora d’espera:
19,16 €
Mínim de percepció:
5,93 €
Complements:
Equipatge:
Gossos:

1,06 €
1,06 €

Les referides tarifes eren d’aplicació a l’exercici de 2009, i correspon ara donar el vistiplau
a les tarifes corresponents a l’exercici de 2012.
Les tarifes de l’exercici 2010 i 2011 no es van incrementar.
D’acord amb la proposta de la Federació Catalana de Taxi (FCT), que proposa un
increment de 3% IVA inclòs aprovat per la comissió de Preus de Catalunya, publicat al
DOGC núm. 6066 de data 14 de febrer de 2012.

És per tot això que, a proposta d’Economia i Hisenda, 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 de la Corporació, acorda:

Primer: Donar el vistiplau a la proposta de tarifes a aplicar als serveis urbans de autotaxi
que es prestin al municipi de Torelló en l’exercici de 2012 i que són les següents:
Tarifa urbana laborables de 8 a 20 hores.
Baixada de bandera:
3,16
Km urbà recorregut:
1,09
Hora d’espera:
19,42
Mínim de percepció:
6,11

€
€
€
€
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Tarifa urbana nocturna de 20 a 8 hores, dissabtes i diumenges
Baixada de bandera:
3,98 €
Km urbà recorregut:
1,26 €
Hora d’espera:
19,73 €
Mínim de percepció:
6,11 €
Complements:
Equipatge:
Gossos:

1,09 €
1,09 €

Segon: Proposar a la Comissió de Preus de Catalunya que acordi l’aprovació formal de
les referides tarifes per l’any 2012.
Tercer: Notificar-ho a les persones interessades i a la Federació Catalana del Taxi.

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

2.1.1.2.3. Ratificar el decret de l'alcaldia de data 12 de març de 2012.
ACORD:
En data 12 de març de 2012, s’ha dictat resolució de l’alcaldia, el contingut de la qual és
competència del ple municipal.
És per tot això que, a proposta d’Economia i Hisenda, 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 disset membres de la Corporació, acorda:

Únic.- RATIFICAR el decret de l’alcaldia que es transcriu a continuació:
“ANTECEDENTS

1. Per determinar la imatge fidel de la situació patrimonial, financera i pressupostària, cal
determinar si les obligacions reconegudes procedents d’exercicis anteriors que resten
pendents de pagament responen a obligacions efectivament exigibles actualment.
2. D’acord amb la normativa vigent en matèria pressupostària i comptable per a
l’Administració local, cal tramitar el corresponent expedient de baixa d’obligacions
reconegudes en exercicis anteriors.
3. Que en la comptabilitat municipal figuren operacions d’exercicis anteriors, en fase de
“obligació reconeguda”, que són errors, sobrants o duplicats, que cal anul·lar abans de
l’emissió del certificat abans referenciat.
4. El RDL 4/2012 de 24 de febrer, pel que es determinen obligacions de informació i
procediments necessaris per establir un mecanisme de finançament pel pagament als
proveïdors de les entitats locals, obliga a emetre una relació certificada de totes les
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obligacions de pagament de registre administratiu anterior a 1 de gener de 2012 i que a la
data del certificat, i com a molt tard, el 15 de març estiguin pendents de pagament. En
aquest sentit cal procedir a l’anul·lació abans de la data indicada pel certificat.
FONAMENTS DE DRET
1. Cal tenir en compte els articles 46 i 47 del Reial decret legislatiu 1091/1998, de 23 de
setembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general pressupostària.
2. Cal considerar la regla 10.b.2 de la Instrucció de comptabilitat de l’Administració local,
en quant a les obligacions pendents de pagar procedents de Pressupostos de despesa
d’exercicis anteriors o Pressupostos tancats, que poden ser rectificats, tant a l’alça com a
la baixa, si tenen el seu origen en errors o omissions que s’haguessin produït en el seu
registre comptable. Les baixes d’aquestes obligacions tindran el seu reflexa en una
anul·lació o prescripció, si procedeix.
3. Cal tenir en compte l’article 212.4 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, amb relació a
l’òrgan competent,
HE RESOLT:
1. Aprovar la baixa de les obligacions reconegudes pendents de pagament, integrades en
l’agrupació de pressupostos tancats, per import de 53.064,89 €. El detall individualitzat
figura a l’annex, així com la baixa de les propostes de pagament també relacionades per
un import de 11.121,67 euros2. Fer els assentaments comptables que calguin per fer efectiva la baixa de les
obligacions indicades amb efectes 31/12/2011.
3. Ratificar el present Decret en el proper Ple i comunicar a la Junta General del Teatre
Cirvianum.

ANNEX.- Modificació negativa del saldo inicial de les obligacions reconegudes, per error o omissió, en les anotacions comptables.

Ajuntament de Torelló
Número
Operació
1990
219900000001

Data
document
30/12/1990

Saldo
Pendent
107,70

Any
aplicació
1990

Orgànica

Programa

102

342

Econòmi
ca
2211000

1990

219900000002

30/12/1990

2,43

1990

206

161

6090000

1990

219900000003

30/12/1990

20,29

1990

306

459

2100003

1990

219900000004

20/12/1990

13,19

1990

306

459

2100003

Total
1990
1991

219910000001

30/12/1991

21,65

1991

306

161

2210100

1991

219910000002

30/12/1991

53,71

1991

306

161

2210100

Descripción
Aplicación
SUBM.
PRODUCTES
DE
NETEJA
MILLORA XARXA
ABASTAMENT
AIGUA POTABLE
MANTENIMENT
INFRAESTRUCTUR
ES POBLACIO
MANTENIMENT
INFRAESTRUCTUR
ES POBLACIO

143,61
SUBM.
POTABLE
MUNICIPI
SUBM.
POTABLE

AIGUA
AL
AIGUA
AL
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1991

219910000003

30/12/1991

1,82

1991

306

161

2210100

MUNICIPI
SUBM.
POTABLE
MUNICIPI

AIGUA
AL

Total
1991
1992

219920000001

16/07/1992

280,73

1992

101

338

2260900

1992

219920000002

16/07/1992

385,72

1992

101

338

2260900

1992

219920000003

16/07/1992

267,72

1992

101

338

2260900

1992

219920000004

16/07/1992

283,15

1992

101

338

2260900

1992

219920000005

16/07/1992

302,86

1992

101

338

2260900

1992

219920000006

16/07/1992

263,44

1992

101

338

2260900

1992

219920000007

08/10/1992

140,64

1992

101

338

2260900

1992

219920000008

22/10/1992

1.641,64

1992

101

338

2260900

1992

219920000009

19/11/1992

15,20

1992

306

161

2210100

1994

206

151

6220011

ENLLUMENAT
PUBLIC

TRANSFERÈNCIES
CORRENTS
A
INSTITUCIONS
SUBM. ELÈCTRIC
ASSESSORAMENT
S
PROFESSIONALS
SERVEI
RECAPTACIO
A
FAVOR
DE
L'ENTITAT
RETIRADA
VEHICLES
VIA
PÚBLICA

Total
1992
1994

77,18
FESTES
POPULARS
FESTES
POPULARS
FESTES
POPULARS
FESTES
POPULARS
FESTES
POPULARS
FESTES
POPULARS
FESTES
POPULARS
FESTES
POPULARS
SUBM.
AIGUA
POTABLE
AL
MUNICIPI

3.581,10
219940000001

30/06/1994

491,17

Total
1994
1996

491,17
219960000001

21/03/1996

5,41

1996

106

232

4890000

1996
1996

219960000002
219960000003

30/09/1996
30/12/1996

43,89
47,41

1996
1996

208
208

920
920

2210000
2270602

1996

219960000004

30/12/1995

2.979,49

1996

206

920

2270801

1996

219960000005

07/07/1996

0,01

1996

209

133

2270400

Total
1996
1997
1997

3.076,21
219970000001
219970000002

30/01/1997
27/08/1997

0,01
3,31

1997
1997

502
502

011
011

3100018
3590000

1997

219970000003

29/04/1997

0,60

1997

206

920

6400000

Total
1997
1998

219980000001

29/01/1998

0,43

1998

105

313

4890000

1998

219980000002

29/07/1998

0,01

1998

106

232

4890000

1998

219980000003

30/10/1998

8,29

1998

208

920

2130205

INTERESSOS
ALTRES
DESPESES
FINANCERES
LIQUID.ABSORCIO
PATRIMONI SOCIS
COOP.

3,92

Total
1998
1999

219990000001

30/04/1999

101,55

1999

105

211

1600001

1999

219990000002

22/04/1999

0,03

1999

206

321

2120002

A INSTITUCIONS
SANITAT
TRANSFERÈNCIES
CORRENTS
A
INSTITUCIONS
MANTENIMENT
ALARMES
EDIFICIS
ADMINISTRACIÓ

8,73
SEGURETAT
SOCIAL
CONDUCTORNOTIFICADOR
CENTRES
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1999

219990000003

27/05/1999

2.451,69

1999

206

934

4400000

1999

219990000005

30/04/1999

386,45

1999

208

920

2220100

1999

219990000006

29/01/1999

0,01

1999

206

130

2100000

1999

219990000007

30/09/1999

6,01

1999

502

934

3590000

Total
1999
2001

220010000005

29/12/2000

98,46

2001

206

151

7510000

2001

220010000846

12/11/2001

30,05

2001

206

221

1620000

2001

220010000851

30/11/2001

0,01

2001

206

170

6230000

2001

220010000854

10/09/2001

2.374,00

2001

206

150

7890000

ENSENYAMENT
TRANSFERENCIES
CORRENTS
GESTIOMAT SAM
COMUNICACIONS
POSTALS
SENYALITZACIO
VIARIA
INTERESSOS
FINANCERS
DE
DIPÒSITS

2.945,74

Total
2001
2002

220021001402

2.138,88

1999

101

338

2260200

2002

220021001404

18.030,36

1998

206

169

6000000

REHABILITACIÓ
CENTRE HISTÒRIC
FORMACIÓ
I
PERFECCIONAME
NT
PERSONAL
LABORAL
ADQ. MAQUINARIA
JARDINERIA TALL.
TRANSF.CAPITAL
ADF
(CAMINS
RURALS)

2.502,52

Total
2002
2007

220070018663

1.857,56

2007

502

011

3100021

2007

220070019096

220,09

2007

206

232

1310001

2007

220070020411

621,79

2007

206

330

1600000

PUBLICITAT
I
PROPAGANDA
INVERSIONS
EN
TERRENYS

20.169,24

Total
2007
2008

220080005500

198,09

2008

206

232

1310001

2008

220080014858

108,00

2008

206

912

2312000

2008

220080017908

2.330,26

2008

206

132

1210000

2008

220080018213

12.956,40

2008

206

151

7620000

0,01

2009

206

920

1200000

789,96

2009

301

231

7890000

BBVA,
INTERESSOS
INVERSIONS 2005
RETRIBUCIONS
PERSONAL
PROJECTES
INNOVADORS
ASSEGURANÇA
SOCIAL
PERSONAL
CULTURA

2.699,44

Total
2008
2009

220090005950

2009

220090015111

29/09/2008

RETRIBUCIONS
PERSONAL
PROJECTES
INNOVADORS
LOCOMOCIÓ
PERSONAL
D'ALCALDIA
RETRIBUCIONS
COMPLEMENTARI
ES FUNCIONARIS
SEGURETAT
CIUTADANA
AJUNTAMENT DE
SANT VICENÇ DE
TORELLO.
URBANITZACIO
C.A. MARC

15.592,75

19/10/2009

RETRIBUCIONS
BÀSIQUES
FUNCIONARIS
ADMINISTRACIO
GENERAL
FUNDACIÓ
D'ANCIANS SANT
FELIU
DE
TORELLÓ.
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2009

220090020371

30/12/2008

0,01

2009

206

330

1600000

Total
2009
2010

220100017260

16/11/2010

192,47

2010

204

433

2210200

2010

220100017261

13/11/2010

192,47

2010

204

433

2210200

2010

220100019635

1,80

2010

101

332

2220000

2010

220100022212

227,93

2010

306

165

2210000

2010

220100022213

227,93

2010

306

165

2210000

CENTRE DE DIA
ASSEGURANÇA
SOCIAL
PERSONAL
CULTURA

789,98

Total
2010
Total general

842,60
52.924,19

Teatre Cirvianum
Número
Operació
2008
220080001140

Data
document
30/06/2008

Saldo
Pendent
0,03

Any
aplicació
2008

Orgànica

Programa

101

331

Econòmi
ca
2270902

2010

30/06/2010

170,67

2010

101

335

2270800

53.094,89
PROPOSTES PENDENTS DE PAGAMENT
1993
219930000001
30/12/1993
575,40

1993

306

454

2100000

1994

219940000002

30/12/1994

54,64

1994

306

459

2100003

1995

219950000001

30/12/1995

16,49

1995

206

170

4800000

1995

219930000002

30/12/1995

53,29

1995

206

170

4800000

1995

219930000003

30/12/1995

12,28

1995

206

170

4800000

1999

219990000004

30/12/1998

300,51

1999

206

920

1210000

1997

219970000004

29/04/1997

8.190,99

1997

206

920

6400000

2000

220000000009

13/12/2000

168,28

2000

207

491

2260200

2000

220000000010

13/12/2000

168,28

2000

207

491

2260200

2000

220000000012

18/12/2000

519,27

2000

206

151

6090004

220100000897

SUBMINISTRAMEN
T
GAS
CALEFACCIÓ
PROMOCIÓ
ECONÒMICA
SUBMINISTRAMEN
T
GAS
CALEFACCIÓ
PROMOCIÓ
ECONÒMICA
COMUNICACIONS
TELEFÒNIQUES
BIBLIOTECA
I
ARXIU
SUBMINISTRAMEN
T ELECTRICITAT
ENLLUMENAT
PÚBLIC
SUBMINISTRAMEN
T ELECTRICITAT
ENLLUMENAT
PÚBLIC

Descripción
Aplicación
COMISSIONS
I
LLOGUERS VENDA
ENTRADES
COMISSIONS
I
LLOGUERS VENDA
D'ENTRADES

170,70

MANTENIMENT
CAMINS RURALS
MANTENIMENT
INFRAESTRUCTUR
ES
TRANSFERÈNCIES
ENLLUMENAT
NADALENC
TRANSFERÈNCIES
ENLLUMENAT
NADALENC
TRANSFERÈNCIES
ENLLUMENAT
NADALENC
RETRIBUCIONS
COMPLEMENTÀRI
ES
LÍQUID ABSORVIÓ
PATRIMONI.
SOCIS COOP.
PUBLICITAT
I
PROPAGANDA
PUBLICITAT
I
PROPAGANDA
URBANITZACIÓ
POLÍGON
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2000

220000000013

18/12/2000

519,27

2000

206

151

6090004

2000

220000000014

18/12/2000

519,27

2000

206

151

6090004

2005

220050008197

25/05/2005

23,70

2005

502

934

3590000

MATABOSCHFASE 2
URBANITZACIÓ
POLÍGON
MATABOSCHFASE 2
URBANITZACIÓ
POLÍGON
MATABOSCHFASE 2
INTRESSOS

INTERVENCIONS:

SR. JOSEP M. SOLDEVILA:
M’agradaria una informació comptable sobre la contrapartida del que es farà; pel que he
entès, aquestes despeses estaven al pressupost de 2012 i això farà que el compte
d’ingressos creixi, o no estaven reflectits. De totes maneres, esperem que en el futur es
porti tot més al dia, veig que ja es portarà, cosa que estic completament segur, perquè
des que ha arribat la nova interventora, veig que és una gran treballadora.

VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels disset membres de la Corporació.
2.1.1.2.4. Aprovar l'expedient de modificació de pressupost núm. 1/2012, per
transferències de crèdits que s'estimen deduïbles
ACORD:

ANTECEDENTS
1. Pel Decret de l’Alcaldia de data 14 de març de 2012 s’inicia l’expedient per a l’aprovació
de la modificació de crèdits mitjançant transferències de crèdit.
2. Per poder atendre les despeses que es detallen a continuació, per a les quals la
consignació en el pressupost inicialment aprovat per a l’exercici 2102 pel Ple de
l’Ajuntament de 27 de febrer de 2012, és insuficient, cal tramitar l’expedient de modificació
de crèdit per mitjà de transferències de crèdit amb subjecció a les disposicions vigents.
3. S'han examinat els crèdits de l'esmentat pressupost que es poden reduir sense
pertorbació del servei, i s’ha proposat la modificació de crèdit mitjançant:
Consignació de despeses amb crèdits en baixa
Partida inicial

Nom

Consignació
inicial

206-4591300000

Retribucions
159.334,96 €
personal laboral fix
obres i serveis

Proposta
baixa
19.710,13 €

de Consignació
definitiva
139.624,83 €
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206-4591600000

Seguretat
social 68.904,57 €
personal obres i
serveis

1.224,73 €

67.679,84 €

206-9122330000

Indemnitzacions
29.456,43 €
per
assistències
òrgans col·legits

5.900,19 €

23.556,24 €

206-9291430000

Imprevistos

4.997,49 €

3,47 €

5.000,96 €

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

31.832,54 €

Consignació de despeses amb crèdits en alta
Partida inicial

Nom

Consignació
inicial

Proposta d’alta Consignació
definitiva

206-9121000000

Retribucions
càrrecs electes

93.047,80 €

23.375,01 €

116.422,81 €

206-9121600000

Seguretat
social 42.820,50 €
càrrecs electes

8.457,53 €

51.278,03 €

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

31.832,54 €

4. La secretaria i la intervenció han emès els seus informes.
FONAMENTS DE DRET
1. Les transferències proposades afecten diferents àrees de despesa i capítol i no afecten
els crèdits ampliables ni els crèdits extraordinaris atorgats en l’exercici.
2. Les partides que es proposa minorar no han estat incrementades mitjançant suplements
o altres transferències. Tampoc procedeixen de crèdits incorporats com a conseqüència de
romanents no compromesos procedents de pressupostos tancats, ni han estat objecte de
cap minoració com a resultat de transferències anteriors.
3. No hi ha cap compromís de despesa que impedeixi la modificació de les partides que es
proposa minorar.
4. Es compleixen l’article 180 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i l’article 41 del Reial
decret 500/1990.
És per tot això que, a proposta d’Economia i Hisenda, 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,
acorda:

Primer.- APROVAR la modificació de crèdit núm. 1/2012, per mitjà de transferències de
crèdit.
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Segon.- SUPEDITAR la validesa del present acord a l’aprovació definitiva del pressupost
de l’Ajuntament per a l’exercici 2012.
Tercer.- EXPOSAR al públic el present acord pel termini de quinze dies, mitjançant la
publicació del corresponent edicte en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. En
cas de no presentar-se reclamacions l’acord serà ferm i es transferiran els crèdits de les
partides proposats.
INTERVENCIONS:
SRA. ROSER MAS:
Nosaltres, des d’iniciativa, volem fer un comentari: tot i que tenim clar que la feina de
regidor i de regidora s’ha de remunerar, i per això hi hem votat a favor abans, no
entenem, perquè, el sou, aquest sou dels regidors i regidores s’han de treure d’aquestes
partides esmentades; són unes partides molt concretes de personal laboral fix d’obres i
serveis i altres semblants d’aquest tema, seguretat social, indemnitzacions.... a nosaltres,
el que ens fa pensar és que en el ple de pressupostos va ser el mes passat i ara, què
estem dient? Que aquesta partida de personal es va quantificar malament fa un mes, o
que es va posar un cost que no tocava per modificar-ho ara? En teoria, el pacte, estava
molt i molt embastat fa un mes; aleshores, que ara hi hagi la proposta d’aquesta
modificació, ens sembla, si més no, molt particular.
Ja veurem quina és l’explicació i segurament no la compartirem i possiblement ens
abstindrem en aquest punt.
SR. MARC FONTSERÈ:
Nosaltres hi votarem en contra; ja hem expressat en el primer punt de l’ordre del dia el
motiu: no estem en contra dels 30.000 euros, que seria la part segurament poc
significativa, però per a nosaltres importants, d’aquest augment.
SR. MANEL ROMANS:
D’aquesta modificació de pressupost, en primer lloc, hi ha d’haver la modificació, perquè
hi ha unes retribucions que no estaven contemplades al principi, quan es va aprovar el
pressupost; en segon lloc, aquesta baixa correspon a una persona a qui la setmana
passada li van donar una llarga malaltia; la plaça queda vacant i hem agafat aquests
diners per posar-los aquí.
SRA. ROSER MAS:
No s’ha contemplat la possibilitat de cobrir la plaça? O no és necessària la plaça
d’aquesta persona?
SR. MANEL ROMANS:
De moment encara no és del tot segura la baixa, no és del tot definitiva; per tant, quan
sigui l’hora ja ens ho plantejarem.
SRA. ROSER MAS:
Si, perquè no anem pas molt sobrats de personal i possiblement una persona en aquest
lloc concret deu ser necessària.
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SR. MANEL ROMANS:
Això ja ens ho plantejarem quan toqui.
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: 9, dels regidors i regidores dels grups municipals de CiU i de JpTERC-AM.
Vots desfavorables: 4, dels regidors i la regidora del grup municipal del PSC-PM.
Abstencions: 4, dels regidors i la regidora dels grups municipals de PxC i d’ICVEUiA-E.

2.1.1.3. SECRETARIA
2.1.1.3.1. Modificació i supressió de fitxers de dades de caràcter personal de
l'Ajuntament de Torelló
ACORD:
RELACIÓ DE FETS:
Per acord del Ple municipal en sessió ordinària del dia 28 de novembre de 2011 es va
aprovar l’ordenança general de creació de 14 fitxers de dades de caràcter personal i es
va publicar al BOP de Barcelona de 15 de desembre de 2011.
L’Ajuntament de Torelló va trametre en data 18 de gener de 2012 a l’Autoritat Catalana
de Protecció de Dades la sol·licitud d’inscripció de creació dels 14 fitxers.
En data 20 de febrer de 2012, registre d’entrada núm. 2012/853 l’Autoritat Catalana de
Protecció de Dades va comunicar que actualment l’ajuntament de Torelló té 8 fitxers
inscrits al Registre General de Protecció de Dades de l’Agència Espanyola de Protecció
de Dades (AEPD) que poden considerar-se equivalents a 5 fitxers que vol inscriure al
Registre de Protecció de Dades de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT).
Vista la recomanació de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades de suprimir 6 fitxers i
de modificar 2 fitxers que consten inscrits a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades
atès que s’ha produït una reorganització dels fitxers de dades de caràcter personal de
l’Ajuntament de Torelló.
FONAMENTS DE DRET:
L’article 20 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de
caràcter personal disposa en relació a la creació, modificació i supressió de fitxers que
aquests procediments només podran realitzar-se mitjançant disposició general publicada
al Butlletí Oficial de l’Estat o al Diari Oficial corresponent.
L’article 54 del Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el
Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de
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protecció de dades, determina el contingut de la disposició o acord de modificació de
fitxers i de la disposició o acord de supressió de fitxers.
L’article 15 de la Llei 5/2002, de 19 d’abril, de l’Agència Catalana de Protecció de Dades
regula el Registre de Protecció de Dades de Catalunya i assenyala els fitxers objecte
d’inscripció en el mateix.
Atès que d’acord amb l’article 22.2 d) de la Llei 7/1985, de bases del règim Local,
correspon al Ple municipal l’aprovació de les ordenances.

És per tot això que, a proposta de Secretaria, i vist el dictamen de la C. I. d'administració,
economia i hisenda, recursos humans, règim intern i seguretat, el Ple de l’Ajuntament, per
unanimitat dels membres de la corporació, acorda:
Primer.- Aprovar la supressió dels fitxers que contenen dades de caràcter personal
inscrits al Registre General de Protecció de Dades de l’Agència Espanyola de Protecció
de Dades (AEPD) que es recullen a l’annex I d’aquest acord.
Segon.- Aprovar la modificació dels fitxers que contenen dades de caràcter personal
inscrits al Registre General de Protecció de Dades de l’Agència Espanyola de Protecció
de Dades (AEPD) que es recullen a l’annex II d’aquest acord.
Tercer.- Publicar l’anunci de supressió dels 6 fitxers i de modificació dels 2 fitxers al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
Quart.- Sol·licitar de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, una vegada efectuada la
publicació a la que es fa referència a l’apartat anterior, que procedeixi a la modificació
dels fitxers: “Archivo de propietarios de animales” i “Registro de las parejas estables” i a
la supressió dels fitxers: “Archivo de contribuyentes”, “Archivo de personal”, “Archivo de
registro de intereses”, “Archivo de terceros de contabilidad”, “Padrón municipal de
habitantes” i “Registro de intereses y bienes”, inscrits al Registre General de Protecció de
Dades de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.
Cinquè.- Sol·licitar de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, una vegada efectuada
la publicació a la que es fa referència a l’apartat segon, que procedeixi a la inscripció dels
fitxers: “Gestió tributària”, “Gestió de personal”, “Registre de béns i activitats”, “Gestió
econòmica i contractes”, “Padró municipal d’habitants”, actualment suspesa, en el
Registre de Protecció de Dades de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.
ANNEX I
FITXERS QUE SE SUPRIMEIXEN:
1.- Fitxer “Archivo de contribuyentes” que té el codi d’inscripció 1961150004 al Registre
General de Protecció de Dades de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD).
Motiu de la supressió del fitxer: reorganització dels fitxers municipals.
Destí de la informació: incorporació de les dades al nou fitxer “Gestió tributària”.
2.- Fitxer “Archivo de personal” que té el codi d’inscripció 1961150002 al Registre General
de Protecció de Dades de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD).
Motiu de la supressió del fitxer: reorganització dels fitxers municipals.
Destí de la informació: incorporació de les dades al nou fitxer “Gestió de personal”.
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3.- Fitxer “Archivo de registro de intereses” que té el codi d’inscripció 1961150007 al
Registre General de Protecció de Dades de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades
(AEPD).
Motiu de la supressió del fitxer: reorganització dels fitxers municipals.
Destí de la informació: incorporació de les dades al nou fitxer “Registre de béns i
activitats”.
4.- Fitxer “Archivo de terceros de contabilidad” que té el codi d’inscripció 1961150003 al
Registre General de Protecció de Dades de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades
(AEPD).
Motiu de la supressió del fitxer: reorganització dels fitxers municipals.
Destí de la informació: incorporació de les dades al nou fitxer “Gestió econòmica i
contractes”.
5.- Fitxer “Padrón municipal de habitantes” que té el codi d’inscripció 1961130011 al
Registre General de Protecció de Dades de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades
(AEPD).
Motiu de la supressió del fitxer: reorganització dels fitxers municipals.
Destí de la informació: incorporació de les dades al nou fitxer “Padró municipal
d’habitants”.
6.- Fitxer “Registro de intereses y bienes” que té el codi d’inscripció 1961150006 al
Registre General de Protecció de Dades de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades
(AEPD).
Motiu de la supressió del fitxer: reorganització dels fitxers municipals.
Destí de la informació: incorporació de les dades al nou fitxer “Registre de béns i
activitats”.
ANNEX II
FITXERS QUE ES MODIFIQUEN:
1.- Fitxer “Archivo de propietarios de animales” que té el codi d’inscripció 1961150005 al
Registre General de Protecció de Dades de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades
(AEPD).
Es modifica l’apartat “Identificació i finalitat del fitxer” i l’apartat “Tipus de dades,
estructura i organització del fitxer” quedant de la següent manera:
Identificació i finalitat del fitxer
- Nom del fitxer: Arxiu de propietaris d’animals
- Descripció de la finalitat: Gestió del cens d’animals domèstics
- Tipificació de la finalitat: Gestió i control sanitari. Registre d’animals domèstics.
Llicències d’animals perillosos.
Tipus de dades, estructura i organització del fitxer
- Dades de caràcter identificatiu: DNI/NIF, nom i cognoms, direcció, telèfon, signatura
manuscrita, signatura electrònica, raça animal.
- Altres tipus de dades: Característiques personals, existència o no d’antecedents penals,
capacitat física i aptitud psicològica
- Sistema de tractament: parcialment automatitzat
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2.- Fitxer “Registro de las parejas estables” que té el codi d’inscripció 1961150008 al
Registre General de Protecció de Dades de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades
(AEPD).
Es modifica l’apartat “Identificació i finalitat del fitxer” i l’apartat “Tipus de dades,
estructura i organització del fitxer” quedant de la següent manera:
Identificació i finalitat del fitxer
- Nom del fitxer: Registre de les parelles estables
- Descripció de la finalitat: Registre de les parelles estables del municipi de Torelló
- Tipificació de la finalitat: Gestió del registre de parelles estables
Tipus de dades, estructura i organització del fitxer
- Dades de caràcter identificatiu: DNI/NIF, nom i cognoms, direcció, telèfon, signatura
manuscrita, signatura electrònica, data i lloc de naixement, estat civil, edat, sexe,
nacionalitat
- Altres tipus de dades: Característiques personals, Circumstàncies socials, acadèmiques
i professionals
- Sistema de tractament: parcialment automatitzat

VOTACIÓ:

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

2.1.1.4. SEGURETAT CIUTADANA I MOBILITAT
2.1.1.4.1. Aprovació definitiva Pla de Mobilitat Urbana (PMU) del municipi de Torelló
ACORD:

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

-

-

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

Per acord del plenari municipal en sessió celebrada en data de 25 d’octubre de 2010 es
va aprovar inicialment el Pla de Mobilitat Urbana de Torelló (PMU).
L’expedient es va sotmetre a informació pública a través d’edictes que es van inserir al
BOP de data 10 de novembre de 2010, al tauler d’edictes de la Corporació i al setmanari
Torelló del dia 5 de novembre pel termini de 45 dies, comptadors des del dia 11 de
novembre de 2010 fins al dia 7 de gener de 2011.
Que durant el període d’exposició pública es va presentar una al.legació per part del grup
municipal d’Esquerra-AM-Torelló.
En data de 15 de desembre de 2010 la Secretaria per a la Mobilitat va emetre informe
favorable al Pla de Mobilitat Urbana del municipi de Torelló.
Que en data de 2 de maig de 2011 l’empresa redactora del Pla de Mobilitat va emetre
informe en relació a les al.legacions presentades dins del període d’exposició pública del
Pla proposant estimar parcialment les al.legacions.
Per acord del plenari municipal en sessió celebrada en data de 31 d’octubre de 2.011 va
resoldre les al.legacions presentades al Pla de Mobilitat Urbana de Torelló i va
encarregar a l’empresa redactora del Pla que introduís les al.legacions estimades i
redactés la memòria ambiental.
L’empresa va redactar la memòria ambiental del Pla i es va sol.licitar informe a la
Direcció General de Polítiques ambientals del Departament de Territori i Sostenibilitat.
En data de 17 de febrer d’enguany es va rebre l’informe de la memòria ambiental de la
Subdirecció General d’Avaluació Ambiental en la que es feia menció que el seguiment
ambiental del Pla ha de comportar l’emissió dels informes corresponents per part de
l’Ajuntament de Torelló, d’acord amb els articles 29 i 30 de la Llei 6/2.009, de 28 d’abril,
d’avaluació ambiental dels plans i programes. Els informes han de ser lliurats a la
Direcció General de Polítiques Ambientals, com a mínim, als 3 i als 6 anys des de la data
d’aprovació del Pla, i han d’incorporar els indicadors contemplats a la taula 7 de la
memòria ambiental, així com una relació de l’estat d’execució de les mesures
programades, sens `perjudici de la informació addicional que es consideri oportú aportar.
Així mateix, han de fer atenció al grau d’assoliment dels objectius ambientals i en especial
els relatius a la disminució d’emissions de Co2, NOx i PM 10 i a la reducció de la quota
modal de transport privat motoritzat.
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En cas que l’anàlisi dels indicadors de seguiment faci preveure uns nivells de qualitat
ambiental menors als marcats a l’apartat d’objectius ambientals del pla, cal que
s’incorporin Als informes de seguiment les mesures addicionals per redreçar aquestes
tendències. Anàlogament, en el supòsit que no s’assoleixin els valors d’emissions o de
reducció de la quota modal del transport privat previstos al Pla, els informes de seguiment
han de preveure les mesures addicionals que es considerin oportunes per tal d’assegurar
la màxima aproximació possible als valors previstos.
FONAMENTS DE DRET:

PRIMER.- Aquest Pla es redacta en el marc legal de la Llei 9/2003, de 13 de juny, de
Mobilitat, i complementàriament amb el Decret 362/2006, de 13 d’octubre, de les
Directrius Nacionals de Mobilitat; així com en la Llei 6/2009, de 28 d’abril, d’avaluació
ambiental de plans i programes, en el que fa referència a l’Informe de Sostenibilitat
Ambiental que s’acompanya.
SEGON.- L’article 25 i següents de la Llei 6/2009, de 28 d’abril, d’avaluació ambiental de
plans i programes, preveu que el promotor, un cop elaborada la memòria ambiental, l’ha
de lliurar a l’òrgan ambiental. L’òrgan ambiental examina la memòria Ambiental i la
documentació sobre la base de contingut del document de referència i del resultat de les
consultes i de la informació pública, per tal de verificar si la proposta de pla o programa
integra adequadament els continguts de l’article 24 de la Llei 6/2.009, de 28 d’abril. Si la
memòria ambiental i la documentació presentada pel promotor integren adequadament
els continguts que estableix l’article 24, l’òrgan ambiental ha de dictar una resolució en
què manifesti el seu acord amb la memòria ambiental. Correspon a l’òrgan competent per
aprovar el pla prendre en consideració l’informe de sostenibilitat ambiental, la memòria
ambiental del pla i l’acord de l’òrgan ambiental, per adoptar la resolució que correspongui.
Aquesta presa en consideració s’ha de fer constar en l’acord d’aprovació mitjançant una
declaració específica.
TERCER.- La memòria ambiental del pla amb l’acord de l’òrgan ambiental són requisits
previs i indispensables per a l’aprovació vàlida d’un pla. El contingut íntegre de la
memòria ambiental ha de formar part de la documentació que es lliuri a l’òrgan competent
per raó de la matèria abans de l’aprovació definitiva del pla. El promotor ha d’incorporar
les determinacions finals de la memòria ambiental a la proposta del pla. El promotor ha
de notificar l’aprovació a l’òrgan ambiental així que tingui lloc. En la notificació on està
disponible la documentació i a quin òrgan específic s’ha encomanat el seguiment del pla
o programa i, si escau, s’hi ha d’adjuntar la designació nominal del director o directora
ambiental del pla. El promotor mitjançant la publicació d’un edicte al butlletí oficial
corresponent, ha de posar a disposició de les administracions públiques afectades i de
les persones físiques i jurídiques que hagin participat en els tràmits de consulta els ha de
notificar l’aprovació del pla explicitant on estan disponibles per a consultar-los.
És per tot això que, a proposta de Seguretat ciutadana, 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,
acorda:

Primer.- PRENDRE en consideració l’informe de sostenibilitat ambiental, la memòria
ambiental i la Resolució del Departament de Territori i Sostenibilitat de data de 8 de febrer
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de 2.012 per la que es dóna conformitat a la memòria ambiental del Pla de mobilitat
urbana de Torelló.
Segon.- APROVAR DEFINITIVAMENT el Pla de Mobilitat del municipi de Torelló que
inclou la següent documentació:
-

-

-

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

Tercer.-DESIGNAR com a Director del Pla de Mobilitat a l’Inspector de policia municipal
que serà el responsable de fer el seguiment del Pla. D’acord a la Resolució del
Departament de Medi Ambient de data 8 de febrer de 2012 els informes de seguiment
hauran de ser lliurats a la Direcció General de Polítiques Ambientals, com a mínim, als 3 i
als 6 anys des de la data d’aprovació del Pla, i han d’incorporar els indicadors
contemplats a la taula 7 de la memòria ambiental, així com una relació de l’estat
d’execució de les mesures programades, sens perjudici de la informació addicional que
es consideri oportú aportar. Així mateix, han de fer atenció al grau d’assoliment dels
objectius ambientals i en especial els relatius a la disminució d’emissions de Co2, NOx i
PM 10 i a la reducció de la quota modal de transport privat motoritzat.
En cas que l’anàlisi dels indicadors de seguiment faci preveure uns nivells de qualitat
ambiental menors als marcats a l’apartat d’objectius ambientals del pla, cal que
s’incorporin als informes de seguiment les mesures addicionals per redreçar aquestes
tendències. Anàlogament, en el supòsit que no s’assoleixin els valors d’emissions o de
reducció de la quota modal del transport privat previstos al Pla, els informes de seguiment
han de preveure les mesures addicionals que es considerin oportunes per tal d’assegurar
la màxima aproximació possible als valors previstos.
Quart.- PUBLICAR l’aprovació del Pla de mobilitat de Torelló en el Butlletí Oficial de la
província i posar a disposició pública en el web municipal els documents que integren el
pla mencionats en l’apartat primer del present acord.
Cinquè.- TRAMETRE el present acord a l’empresa redactora del Pla de Mobilitat i a la
Diputació de Barcelona.
Sisè.- Notificar el present acord a la Direcció General de Polítiques Ambientals un cop
s’hagi publicat al Butlletí oficial de la província l’aprovació definitiva del Pla de Mobilitat.
INTERVENCIONS:
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SR. JORDI CASALS:
Avui aprovem definitivament el pla de mobilitat; ja ha passat tots els tràmits. Recordar que
és un pla que es va fer voluntàriament i que es va impulsar en el darrer mandat i no és
obligatori per les dimensions de Torelló, però ens vam voler dotar d’aquesta eina i ara
serà qüestió de seguir aquestes directrius tant per la filosofia que desprèn i també les
actuacions específiques que es marquen.
Esperem que sigui una eina útil i treballar d’una forma ordenada en la planificació de la
mobilitat de Torelló.
SRA. ROSER MAS:
Nosaltres ens abstindrem com ja vàrem fer en el seu moment, perquè no pot ser que un
pla que es va treballar durant molt de temps no aprovés ni fes propostes per resoldre el
caos de mobilitat que hi ha al casc antic, i aquest és un tema molt recurrent i que n’hem
parlat moltes vegades, amb l’afegit, a més, del tema de la plaça Nova.
Una altra cosa que nosaltres no veiem massa bé, és que la mobilitat no està només
vinculada a la circulació de vehicles i, per tant no entenem, perquè el responsable ha de
ser només el cap de seguretat ciutadana; en tot cas, només és, perquè està vinculat a la
circulació dels vehicles i no a altres aspectes de la mobilitat. De totes maneres, i tot i que
no hi votarem a favor, estaria bé que aquesta eina, com ha dit en Jordi, servís, quan el
tinguem aprovat de manera definitiva, servís per a alguna cosa concreta i sobretot, servís
per deixar d’improvisar en els temes de mobilitat com hem estat fent aquests últims
mesos.
SR. MARC FONTSERÈ:
Fa tant temps que anem a darrere el pla, que gairebé ja el podríem modificar!
Nosaltres estem molt contents que finalment es pugui aprovar definitivament el pla;
espero que sigui una bona eina per a l’equip de govern i que ens sigui d’utilitat.

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: 16, dels regidors i regidores dels grups municipals de CiU, del
PSC-PM, de JpT-ERC-AM i de PxC.
Vots desfavorables: 0.
Abstencions: 1, de la regidora del grup municipal d’ICV-EUiA-E.
2.1.1.5. GRUP MUNICIPAL DEL PSC-PM
2.1.1.5.1. Moció que presenta el grup municipal del PSC-PM en contra de la reforma
laboral imposada pel govern de l'Estat.
ACORD:
El nostre país viu immers en una profunda crisi econòmica que té les seves causes en la
fallida del sistema financer. Una de les conseqüències més dures que té aquesta
gravíssima situació que travessa la nostra economia és la destrucció d’ocupació, que ja
ha arribat a cotes històriques a Espanya i a Catalunya. Les polítiques contra el dèficit que
s’imposen des de la Comissió Europea, el Banc Central Europeu i el Fons Monetari
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Internacional, estan afectant greument els elements fonamentals del nostre model d’estat
del benestar. L’aplicació de retallades pressupostàries a l’educació i a la sanitat
públiques, així com la reducció radical de la despesa social que dóna cobertura,
principalment, a la població més humil i a aquells que han perdut la seva feina, està
ampliant l’escletxa social, amenaçant seriosament la cohesió social al nostre país.
En aquest context d’elevadíssima taxa d’atur, retallades de serveis públics i pressió sobre
les condicions de treball en el si de les empreses, el Govern central ha aprovat per decret
la reforma laboral més regressiva de la història democràtica a Espanya.
Una reforma que significa un enorme retrocés en matèria de drets i condicions laborals en
el nostre país. Sota l’excusa de trobar mecanismes per a la reactivació de la contractació
a la nostra economia, el Govern de l’Estat ha imposat una reforma laboral que instaura de
facto l’acomiadament lliure i amb 20 dies d’indemnització. És una reforma que permet a
les empreses impulsar expedients de regulació d’ocupació sense l’aprovació de
l’Administració pública, com era fins ara. La reforma, bonifica els empresaris per la
contractació de treballadors sense cap mena de seguretat en la seva continuïtat en el lloc
de treball amb un 50% de la seva prestació d’atur, amb la qual cosa els que hagin
exhaurit la prestació seran difícilment contractables. Aquesta reforma imposada també
dóna un greu cop la negociació col·lectiva, col·locant el conveni d’empresa com a
principal referència, per sobre dels convenis sectorials i territorials, i deixant en situació
de màxima feblesa els treballadors i les treballadores de les empreses petites i mitjanes.
En un moment d’inseguretat i manca de confiança en el futur, les mesures que s’han pres
introdueixen encara més incertesa en l’economia precaritzant al límit les relacions
laborals. De res ha servit el fracàs absolut de la reforma laboral del 2010, que fins al
moment ha generat més d’un milió d’aturats nous, ni tampoc la constatació que en temps
de recessió econòmica cal estimular la demanda interna i que això no es fa precaritzant
les condicions del treball, sinó garantint la qualitat en la contractació, mantenint el poder
adquisitiu dels salaris i assegurant l’accés al crèdit de les empreses i les famílies.
Els ajuntaments, i el nostre no n’és una excepció, som els sensors privilegiats de les
necessitats i les angoixes dels nostres ciutadans i ciutadanes; referència principal en
matèria de cobertura social d’aquelles persones que més pateixen la crisi econòmica i les
seves conseqüències i altaveus de les aspiracions fonamentals de les nostres ciutats i
viles,
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 majoria absoluta del
nombre legal de membres de la Corporació, acorda:

1.- Que s’interpreti el rebuig social generalitzat que ha provocat l’aprovació de la reforma
laboral que va entrar en vigor dissabte 12 de febrer de 2012 i,
2.- Que es convoqui la mesa del diàleg social per obrir un procés de negociació amb els
agents socials i econòmics per tal de reorientar la reforma laboral, perquè impulsi la
contractació veritablement estable i de qualitat; per assegurar la incorporació al mercat
laboral de treballadors a l’atur i fer passes en la direcció de transformar el nostre model
competitiu.
3.- Que s’afronti la necessitat d’enfortir els serveis públics com a garants de drets i
cohesió social en uns moments en què gairebé el 30% de la població aturada ja no rep
cap mena de prestació ni subsidi per desocupació.
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4.- Que d’una vegada es compleixin els compromisos adquirits després de l’entrada en
vigor del nou Estatut de Catalunya entre el Govern de l’Estat i el Govern de la Generalitat
en matèria de finançament, i que permetria evitar l’ofegament de la capacitat econòmica
de les administracions catalanes.
5.- Notificar la present moció al Ministeri de Treball i Ocupació.

INTERVENCIONS:
SR. MARC FONTSERÈ:
No tornaré a repetir el que ja ha llegit la secretària de l’Ajuntament. En primer lloc,
destacar, però, que aquesta moció no és nostra, no és del grup municipal, tampoc és del
partit socialista, si no que és dels sindicats majoritaris, que ens han fet arribar als grups
polítics –almenys al nostre- per tal que sigui presentada, votada, i esperem que aprovada,
en els ajuntaments catalans. Per tant, el que hem intentat és que no sigui una moció
partidista, si que té un marcat caràcter ideològic, però no és partidista i que l’interès és
saber que es sàpiga que el consistori del poble està en contra de la reforma laboral que el
PP ha decretat sense tenir en compte a una de les parts, que és la més nombrosa i
desprotegida; no l’ha tingut en compte a l’hora de negociar. No entenem com la reforma
laboral, que en el fons no és més que la llei que regula el contracte entre dues parts,
només n’hagi tingut en compte una a l’hora de legislar; és com si en un partit de futbol, a
un determinat equip se li permetés jugar amb més jugadors i sempre a casa; una mica, el
que ha fet aquesta reforma és això i només ha tingut en compte una de les parts. Les
regles han de ser justes i pactades, i més quan regulem contractes i això, al nostre
entendre, aquesta reforma no ho fa.
Els fonaments de la crisi que han portat aquest país on estan aquests moments, no és el
mercat de treball, és en altres llocs, i si és en altres llocs, com és que la culpa la tinguin o
sembla que la tinguin els treballadors, i que siguin aquests els que, una vegada més,
l’han de pagar?
SRA. ROSER MAS:
Nosaltres votarem a favor d’aquesta moció, perquè precisament com deia en Marc, és
una moció unitària, compartida per la majoria dels partits polítics i sindicats, que
representen la majoria de formacions i entitats d’arreu de l’Estat, per fer un front comú al
que es considera com un atemptat greu al model productiu i social, sense proposar cap
alternativa viable i en contra dels models vigents arreu d’Europa, en aquests moments. El
PP des de Madrid i CiU des de Catalunya en aquests moments, estan carregant uns
problemes que han generat els poderosos, sobre els treballadors i treballadores, els
aturats i cal que ho aturem per diverses raons; sabem, perquè sabem que aquesta
reforma només és l’inici del desmantellament dels drets laborals i socials aconseguits fins
ara, perquè dóna pas a l’absoluta precarització del món laboral, de la destrucció
sistemàtica de llocs de treball, perquè augmentaran exponencialment les dificultats per
als treballadors autònoms, per a les petites i mitjanes empreses, i perquè faran un
desmantellament dels drets socials, i perquè el teixit productiu català –i per tant, el
torellonenc- quedarà tan enfeblit, que dubtem que hi hagi un punt de retorn una vegada
posada en marxa realment aquesta reforma. La gent d’Iniciativa som coherents amb
aquests nostres principis i no presentem o recolzem mocions només per a quedar bé. Per
això vam participar en la manifestació del passat dissabte a Vic i, evidentment,
participarem en la d’aquest dijous i aprofitem aquest espai per recordar que ens hi
juguem molt i que per això cal que dijous siguem moltes més persones les que sortim al
carrer i diguem no a aquesta reforma. Pensem que només la implicació de tots farà que el
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PP aturi la seva pressió i que puguem parlar d’una altra manera de regular les relacions
laborals que en última instància són relacions que ens afecten a tots.
SR. DAVID OLIVARES:
Al ple passat, el nostre grup ja va presentar la moció de la reforma laboral, per urgència;
tots els grups hi van votar en contra. Aquest mes la tornem a presentar i ens trobem amb
la sorpresa que el PSC també la presenta. Aquesta és la segona vegada que ens passa
això, igual que la dels ciclistes. A la comissió informativa vam arribar a un acord:
presentar només una moció, la de la reforma laboral; la senyora Roser Mas es va adherir
a la moció de la reforma del PSC i nosaltres vam quedar que diríem alguna cosa; dimarts,
vam trucar a l’Ajuntament i ens vam adherir a la moció del PSC i vam parlar amb el Sr.
Fontserè per informar-lo que ens adheríem a la seva moció. Per sorpresa, el dijous, ens
truca el Sr. Fontserè i ens explica que el Sr. Jordi Casals i la Sra. Roser Mas votarien
encontra si nosaltres estàvem en aquesta moció. Aquesta és la democràcia que tenim en
aquest consistori, amb aquests personatges antidemocràtics: dijous mateix ens truquen
des de l’Ajuntament, ens expliquen que posarien les dues mocions; en teoria, els canvis
només es podien fer fins dimecres, però ja ho sabem: si no és plataforma per Catalunya,
tothom es pot saltar les normes, aquí! Però de totes maneres, hi votarem a favor.
SR. JORDI CASALS:
Jo crec que l’esment que ha fet el regidor de plataforma per Catalunya al·ludint-me, crec
que no és del tot correcte; en tot cas, el portaveu socialista ja ho aclarirà.
Nosaltres donarem suport a aquesta moció, que és el text que han redactat i que han
presentat els diferents partits, tant el sindicat UGT com CCOO. Nosaltres estem d’acord
amb el rebuig a una reforma laboral que no soluciona el problema de la creació de llocs
de treball, bàsicament, perquè el que facilita és la seva destrucció. Hi ha molta gent que
diu que hem de sortir preparats d’aquesta crisi, perquè el món que ens trobarem una
vegada hagi passat la crisi segurament no serà el mateix que quan hi vam entrar; el que
passa és que amb reformes com aquestes, segurament en sortirem, la gran majoria, molt
més malament que quan hi vam entrar, sobretot en qüestió de drets col·lectius, que estan
retrocedint a marxes forçoses.
Nosaltres donarem suport a questa moció, que rebutja la reforma laboral imposada pel
partit popular, i només una qüestió de forma, que ja vaig comentar a la comissió
informativa i a la junta de portaveus: els acords que parlen que interpreti el rebuig
generalitzat, entenc que el consistori ho pot fer, però el tema de convocar la mesa del
diàleg social per obrir un procés de negociació amb els agents socials, suposo que no
correspon a aquest Ajuntament, si no segurament a una administració superior. Només
comentar-ho i demanar si es pot clarificar.
SR. MANEL ROMANS:
La meva argumentació del vot serà per a les dues mocions: Qui vulgui anar endavant,
s’ha d’adaptar als temps, i si no, serà molt difícil que els ciutadans assoleixin el grau de
benestar que es mereixen. Cert és que estem immersos en una crisi des de fa més de
tres anys, produïda principalment per l’esclat d’una bombolla immobiliària que ha
arrossegat el sistema financer estatal a un estat de fallida que ha afectat la societat; però
el que no poden fer els governs és quedar-se quiets i no poden fer res o prendre mesures
que a part d’electoralisme o tecnicisme no són les que un país realment necessita.
Aquesta crisi ja es començava a intuir molt abans que esclatés i les persones que ens
governaven en aquells moments no van prendre les mesures que calien per fer front als
esdeveniments, i ara patim les conseqüències de la manca de valentia que van
manifestar. Les lleis s’han d’adaptar als temps i a les circumstàncies i els governs han de
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prendre decisions, que a vegades poden ser un rebuig social considerable, però per
damunt de tot, s’ha de ser valent i encara que sigui a costa d’un desgast dels seus
membres, els governs han d’actuar per damunt de tot, per a preservar el benestar dels
seus ciutadans.
La moció sobre el rebuig a la llei 3/2012 de 10 de febrer, de mesures urgents per a la
reforma del mercat laboral, és una mesura que si l’anterior govern de l’Estat espanyol
l’hagués promogut i aplicat quan calia, potser avui ja en podríem començar a gaudir els
seus fruits i prova d’això és que la taxa d’atur no ha parat de pujar en els últims anys i en
el que fa referència a la nostra comarca, i en el darrer any, l’augment ha estat de 1.180
persones i ja arribem a un percentatge del 16,52% a final d’any; cert és que potser a curt
termini, aquesta reforma laboral incrementarà encara més el nombre d’aturats, però les
decisions no les hem de prendre per a l’endemà, si no per al mes que ve, per l’any vinent
i per a la generació que ve; una petita mostra de l’error en la presa de decisions
equivocades i que es van prendre, perquè el que ho va fer no hi veia més enllà del nas,
són els famosos plans Zapatero, que van servir, perquè algunes empreses del sector de
la construcció tinguessin càrrega de treball per un període curt de temps, però quan això
s’ha acabat, les conseqüències han estat nefastes; tot per no tenir una planificació a mig i
llarg termini, que segurament si s’hagués reflexionat una mica, s’hagués arribat a la
conclusió que les inversions que s’havien de fer, en lloc d’arreglar carrers i voreres,
havien de ser més estructurals, per tal d’aplanar el camí per quan la crisi comencés a
alentir-se, tenir les infraestructures i els mitjans per poder tirar endavant i sortir-se’n.
A la comarca d’Osona, hi havia a 30 de setembre de 2011, 41.158 treballadors afiliats al
règim general de la seguretat social; 14.874 autònoms i a 31 de desembre hi havia
13.146 persones en situació d’atur. Potser aquesta reforma laboral pot perjudicar a curt
termini els primers, però segur que servirà, perquè els autònoms que tenen problemes
per ajustar les plantilles a la realitat i a la càrrega de treball actual, ho tindran una mica
més fàcil i es podrà ajudar al tancament de moltes petites empreses que amb la llei
anterior els era molt difícil superar aquesta situació i que a moltes d’elles no els va quedar
cap altra sortida que el tancament, amb la pèrdua de llocs de treball, però el que és més
greu, és que en alguns sectors, aquestes empreses ja no hi tornaran a ser mai més, i si
donem sortida a la crisi, hem de tenir un teixit empresarial, encara que sigui en estat
latent, per tal que quan canviï la situació pugui tornar a contractar treballadors i reduir el
nombre d’aturats. Aquesta reforma laboral també beneficiarà les persones aturades,
perquè bonifica la seva contractació i en el cas d’alguns col·lectius, s’apliquen algunes
bonificacions en les quotes de la seguretat social, que poden facilitar la seva contractació.
També volem fer èmfasi que, segurament, si els impostos que es generen a Catalunya
poguessin estar gestionats pels catalans i no patíssim aquest gran espoli fiscal, el govern
de la Generalitat podria ajudar més a les empreses que ho necessitessin i també.........
Tots aquests ajustaments per part de l’administració que han fet que alguns dels seus
treballadors hagin hagut d’anar a l’atur. En fi, creiem que les lleis s’han d’adaptar als
temps i que si volem que el nostre país, la nostra comarca i el nostre poble pugui
mantenir l’estat de benestar que hem aconseguit, ha de ser a base d’esforç i de treball i
suposem que quan l’economia torni a rebrotar, potser haurem d’esmenar alguns dels
punts del decret que el mes passat el govern espanyol va aprovar.
I ja per acabar, segons van dir vostès, els senyors del partit socialista, aquesta moció és
la que els van presentar els sindicats; segur que les finalitats dels sindicats són molt
lloables i necessàries però, qui crea llocs de treball, no són els sindicats, són les
empreses i aquesta reforma ha de servir per donar-los confiança en la contractació de
treballadors, que és la fi que tots perseguim.
Per tot el que hem manifestat, no donarem suport a les mocions que han presentat el
partit dels socialistes per Catalunya i plataforma per Catalunya, en aquest ple.
SR. MARC FONTSERÈ:
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Per al·lusions voldria respondre: potser si... va anar una mica com ha anat; jo, el que
demanaria al grup de Plataforma, és que quan –com hem hagut de fer nosaltres, i suposo
que tota la resta dels grups- que quan presentin mocions les presentem dins de termini;
nosaltres també en vam presentar una sobre la sisena hora per urgència, es va
considerar que no era urgent i no busquem confabulacions fora d’aquí.
A nosaltres ens hauria fet il·lusió que aquesta moció s’hagués aprovat per unanimitat i
que l’haguéssim pogut presentar tots; no ha pogut ser així i, per tant, ho acceptem i l’hem
presentat sols.
En Zapatero segurament, i pel coneixement de tots nosaltres deu haver fet algunes coses
malament, entre d’altres, indultar banques, ... però els plans Zapatero! Al nostre entendre
és de les coses que va fer bé i que el nostre municipi hem sabut aprofitar, arreglant
carrers que calia arreglant, no pas fer-ho per què si, i amb un camp de gespa artificial, ...
per tant, tant de bo els governs fessin més plans Zapatero, Rajoy o el que sigui!

VOTACIÓ:

La proposta s’aprova per majoria absoluta del nombre legal de membres de la
Corporació, atenent al resultat que s’especifica a continuació:
Vots favorables: 11, dels regidors i regidores dels grups municipals del PSC-PM,
de JpT-ERC-AM, de PxC i d’ICV-EUiA-E
Vots desfavorables: 6, dels regidors i regidores del grup municipal de CiU.
Abstencions: 0
2.1.1.6. GRUP MUNICIPAL de PxC
2.1.1.6.1. Moció del grup municipal de PxC contra la reforma laboral
PROPOSTA D’ACORD:
El Govern del PP acaba d'aprovar, mitjançant Reial Decret-llei una nefasta Reforma
Laboral que va entrar en vigor el passat 12 de febrer de 2012.
Una Reforma Laboral que suposa una intolerable pèrdua de drets socials per als nostres
treballadors, facilitant i abaratint l'acomiadament i introduint una seria de normatives totes
elles tendents a menyscabar els drets laborals adquirits i el pes específic dels treballadors
al mercat laboral.
La Reforma ve imposada per l'FMI, el BCE, els anomenats “mercats financers”, i els
governs d'Alemanya i França, sent un atac directe a la nostra legítima sobirania. La
reforma està en la mateixa línia neoliberal que ha conduït a Grècia a una situació de
col·lapse econòmic i a un violent esclat social.
Atès que la nova Reforma Laboral no crearà llocs de treball sinó que permetrà la
destrucció dels que ja hi ha i crearà incertesa i inestabilitat al futur mercat laboral.
Atès que les noves contractacions que es preveuen només generaran precarietat i
provisionalitat en els treballadors.
Atès que el contingut de la reforma demostra que el Govern actual no té capacitat ni
voluntat de trobar fórmules capaces d'acabar amb la lacra de l'atur, els índexs del qual no
deixen d'augmentar mes rere mes.
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I atès que aquesta Reforma redueix les indemnitzacions per acomiadament, facilita en
gran manera la qualificació d'“acomiadament procedent” i facilita a l'empresari a modificar
de forma unilateral jornada, horaris i salaris provocant que el treballador se senti
desprotegit davant les decisions arbitràries de l'empresari.
Per tot això, vist el dictamen favorable de la C. I. d'administració, economia i hisenda,
recursos humans, règim intern i seguretat,es proposa al ple, l’adopció dels acords que
segueixen:
1.- L'Ajuntament de Torelló sol·licita al Govern que reconsideri l'aprovació d'aquesta
Reforma Laboral i que valori els motius exposats per Plataforma per Catalunya per tal de
procedir al rebuig íntegre de la mateixa.
2.- L'Ajuntament de Torelló recolzarà tot tipus de mobilització popular contra aquesta
Reforma Laboral.
3.- Traslladar aquests acords a la presidència del Govern, a la Ministra de Treball i als
grups parlamentaris del Congrés dels Diputats.

INTERVENCIONS:
SR. DAVID OLIVARES:
Exposar i comunicar el nostre rebuig davant la nova reforma laboral aprovada pel Partit
popular; una reforma que només beneficiarà a l’alta finança nacional i a les multinacionals
insolidàries, però volem deixar clara la nostra postura davant d’aquesta reforma laboral
creada per empresaris i dirigents de multinacionals tecnòcrates i antidemocràtics; la
reforma no pot donar suport en cap moment a una reforma laboral aprovada pel PP, una
reforma que no soluciona res més enllà de beneficiar les multinacionals i els empresaris
sense escrúpols, retallant els drets de la classe treballadora. Volem deixar clar, que
plataforma per Catalunya, mai podrà estar a favor de la reducció dels drets dels
treballadors; no entenem com una reforma laboral, que en principi ha de servir per crear
llocs de treball, beneficiï més la destrucció del lloc de treball, en lloc de beneficiar la
contractació, doncs seguir cobrant el 25% de la prestació d’atur un cop inserit de nou al
món laboral, només beneficiarà un nombre cada vegada més reduït de persones doncs ja
hi ha un milió i mig de persones que no veuen cap tipus de prestació. No podem donar
suport a una reducció de la quota d’acomiadament, que passa de 45 a 33 dies per any
treballat, amb un màxim de 24 mensualitats de les 42 que tocaven fins ara; una mesura
que només facilita l’acomiadament insolidari; no podem donar suport a l’acomiadament
per pèrdues econòmiques que planteja aquesta reforma laboral, reduint la prestació
d’acomiadament a 20 dies per any treballat, amb un màxim d’un any. Aquesta mesura
podrà ser aplicada si l’empresa perd rèdit econòmic durant nou mesos seguits; hem de
puntualitzar que la majoria de les empreses catalanes i espanyoles pateixen aquesta
caiguda. Per tant, molts treballadors podran perdre el seu lloc de treball, sense rebre
quasi cap benefici pels anys servits a l’empresa, un punt que deixa desprotegits a la
majoria dels treballadors catalans.
Defensar una reforma laboral real que agafi el brau per les banyes, no una reforma
laboral, que beneficia els bancs, la precarietat laboral i la destrucció de treball de
persones de més de 40 anys i visualitzant clarament la pèrdua del treballador qualificat
amb una titulació i anys d’experiència.
Per tant, des de plataforma per Catalunya de Torelló, només podem rebutjar aquesta
reforma laboral i comunicar a la població catalana, que aquesta reforma només
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beneficiarà a la banca, als polítics professionals i als interessos no democràtics de
Brussel·les.
Voldria fer un apunt: nosaltres tampoc estem d’acord al 100% amb els sindicats; estem
d’acord amb els delegats d’empresa que són els que dia a dia defensen els treballadors,
no amb els grans sindicalistes que no deixen de ser només polítics.
SRA. ROSER MAS:
Nosaltres votarem en contra, tal com hem fet des del primer dia amb les mocions
d’aquest grup, i votarem en contra, també perquè defensem el dret de tots els
treballadors i treballadores i la plataforma per Catalunya n’exclou sistemàticament un
sector, i perquè els sindicats són fonamentals per a representar, negociar i defensar els
nostres drets com a treballadors i com a ciutadans i, per tant, no votarem al costat dels
que van en contra d’aquests mateixos sindicats.

SR. MARC FONTSERÈ:
Nosaltres hi donarem suport.
SR. JORDI CASALS:
Per a nosaltres aquesta situació, no sé si dir que no és correcta o dir-li surrealista, però
que es presentin dues mocions que diuen el mateix, que els acords són els mateixos,
clavades, hauríem de ser tots una mica més respectuosos a l’hora de fer-ho i arribar a
acords o ser prou generosos per no arribar a aquesta situació de presentar dues mocions
gairebé calcades.
Nosaltres no hi donarem suport, perquè ja hem aprovat l’altra; el consistori ja s’ha
posicionat i ja ha aprovat aquests acords.
SR. JOSEP M. SOLDEVILA:
Senyora Mas: li voldria dir que des de fa més de vuit mesos, m’estic adonant que pensa
una cosa, en diu una altra i en fa una altra. Ja va començar amb la pancarta que va
col·locar durant les seves eleccions municipals, que deia: “que ningú retalli les meves
idees”; devia voler dir les seves, perquè les dels altres, no tant sols les retalla, que a
sobre, ni se les escolta, per bones que siguin! No és així? Excusar-se en aquesta frase
mítica que tant li agrada repetir, dels principis morals de llibertat, igualtat i fraternitat, ...
cosa que vostè no practica; vostè pensa una cosa, però en diu una altra! No es permet
comentar cap de les nostres propostes, però si dels altres grups polítics, i roba el
protagonisme de la gent; li puc explicar: en el ple de novembre, nosaltres vam presentar
una moció d’adhesió sobre l’atemptat que hi va haver a Noruega; es va presentar per
urgència i com que era al mig del ple, es va acordar amb el Sr. Alcalde que es presentés
conjuntament; vostè s’hi va adherir, perquè era per alcaldia, si hagués estat per nosaltres,
no s’hi hauria adherit, però és que el més bo és que després es diu que només s’aprova
una moció per urgència de suport presentada per tots els grups polítics; a plataforma
també s’hi va donar suport; carai, quin protagonisme!. Això és la seva fraternitat! Això és
la seva igualtat! Quan va veure que plataforma per Catalunya havíem tingut tres regidors,
amb més de 800 votants, va dir que aquest partit havia jugat amb la por de la gent.
Permeteu-me que li digui, senyora Mas: que jo no he estat mai a casa de ningú per
pressionar-lo i persuadir-lo, cosa que vostè si que ha fet! Ho recorda? Als pocs mesos
d’haver començar les eleccions municipals, vostè se’n va anar a casa la seva neboda,
que anava cinquena a la llista, dient-li un reguitzell de mentides, que la van espantar;
aquesta senyora, a mi em va demanar la renúncia després d’uns quants dies.
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SRA. ROSER MAS:
Perdoneu, però això és legal?
SR. JAUME VIVET:
Em sembla que estem parlant d’uns fets que no toquen en aquest moment!
Estem entrant en uns retrets que no toca parlar-ne al ple! D’aquests temes, en tot cas, en
parleu vosaltres dos i us dieu el que us hagueu de dir. Crec que el que havies de dir
referent a la moció ja ho has dit i entren en uns personalismes, que no calen, Josep M!
SRA. ROSER MAS:
Seré molt breu. Jo només vull dir que jo només mantinc la postura inicial que va decidir el
grup municipal d’Iniciativa en relació a totes les aportacions que fes el partit de plataforma
per Catalunya. Jo no tinc res en contra de vostès personalment, però si en contra de la
formació que representen, perquè si nosaltres, com a grup municipal considerem que hi
ha un seguit de valors que vostès no representen, nosaltres tenim l’absoluta llibertat per
poder-ho dir públicament, de la mateixa manera que vostès també poden fer-ho; oi que
és així?
I amb tot això, els agrairé que no facin aquest tipus de retrets públics i aquestes
acusacions personals en un lloc que no s’escau, perquè aleshores potser si que també
haurem de prendre mesures nosaltres.
SR. JAUME VIVET:
Deixem-ho aquí i passem a la votació.

VOTACIÓ:
La proposta es desestima per majoria simple i amb el vot de qualitat de l’alcalde, atenent
a l’empat que s’ha donat en la votació i que s’especifica a continuació:
Vots favorables: 7, dels regidors i la regidora dels grups municipals del PSC-PM i
de PxC.
Vots desfavorables: 7, dels regidors i regidores dels grups municipals de CiU i
d’ICV-EUiA-E
Abstencions: 3, dels regidors del grup municipal de JpT-ERC-AM.

2.1.1.6.2. Moció de PxC per a la realització d'un mercat setmanal al barri de
Montserrat.
PROPOSTA D’ACORD INICIAL:
La realització d’un mercat setmanal al barri de Montserrat, ens sembla una proposta d’allò
més interessant i engrescadora. I després de ser revocada al ple del mes de juny, per la
manca de dades, arguments i contactes, PxC s’ha reunit amb l’associació de marxants (el
seu president), la qual ha valorat positivament la proposta, així com amb l’associació de
veïns, els quals ens han donat la seva total aprovació i creiem oportú argumentar ara la
proposta en els següents termes:
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1.- Atès que la considerable distància que hi ha de dalt el barri de Montserrat al centre del
poble, fa difícil, i sovint és un autèntic repte, la tasca de carregar i transportar la compra.
Situació, tanmateix, que afecta especialment a la gent gran.
2.- Atès que el nombre considerable de torellonencs que viu al barri, en certa manera
justifica la mesura, perquè tot fa pensar que de manera lògica, seria molta la gent que
acudiria al nou mercat.
3.- Atès que considerant que el barri de Montserrat té una entitat urbanística prou definida
i una cohesió humana inqüestionable, ja que compta amb parròquia pròpia, centre cívic,
associació de veïns, escoles, ... l’existència d’un mercat li atorgaria un impuls econòmic
evident.
4.- Atès que la creació d’aquest mercat setmanal, que podria ésser cada divendres (a mig
camí del de Sant Feliu, que és el dimecres, i els que se celebren en llocs propers els
diumenges) dinamitzaria els petits comerços, botigues del barri, i també els cafès, o bars
que trobarien en aquesta nova conjuntura un bon estímul per a llurs activitats.
5.- Atès que tot fa pensar –i també per raons de proximitat- que al nou mercat també hi
acudiria gent de la perifèria del barri i dels pobles veïns, que just en acabar la setmana
laboral, hi podria realitzar una bona part de la compra.
6.- Atès que també és cert que hi ha una opinió generalitzada al barri, molt favorable a la
realització del mercat, que des del punt de vista democràtic, està clar que cal contemplarla i és necessària.
7.- Atès que després de diverses reunions, tant amb el president de l’associació de
marxants, com amb l’associació de veïns, hi ha un criteri de consentiment i il·lusió per les
dues parts.
8.- Atès que el barri de Montserrat necessita ser valorat com a part integrant del municipi,
vistes les seves necessitats, a causa d’aquesta crisi, en la qual ens veiem immersos, i als
talls de serveis, dels quals són part afectada.
9.- Atès que si es concedís aquest mercat, la mesura s’inseriria en una llarga tradició
torellonenca de fires i mercats que data del segle XIII, i que a les portes del segle XXI,
ara, hi trobaria continuïtat i futur.
10.- Atès que els propis comerços del barri de Montserrat i veïns hem recollit a la vora de
1000 firmes.

INTERVENCIONS:
SR. JOSEP M. SOLDEVILA:
Després del ple de juny, en què vam presentar aquesta moció, se’ns va dir un seguit de
coses i que presentéssim dades; el Sr. Romans va explicar que havien fet un seguit
d’enquestes, sobre el 2009, que els marxants havien dit que no consideraven que fos
productiu i també se’ns va dir que faltaven moltes dades.
L’enquesta es va fer el 2009, a l’inici de la crisi; pel que fa als marxants, em sorprèn que
encara en plena època, no s’havia començat ben bé la crisi, diguessin que no volien
venir; el més sorprenent és que aquesta enquesta digui que ja es va plantejar un mercat
al barri de Montserrat; si fos així m’agradaria un tracte, perquè fos millor aquesta
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proposta. Hi ha més de 800 signatures, que portem (les entrega al Sr. Casals) i que ens
avalen. Volen dades? Per la despesa? Se’ns va dir que presentéssim les despeses que
representarien aquest mercat. Com volen que presentem aquestes despeses, si ni vostès
les saben? Només saben els ingressos que genera el mercat actual; el mercat
s’autofinança amb els seus ingressos, de manera que no es perd res, intentant-ho! La
seguretat la tenim, la neteja, també, perquè tot està englobat en la partida de despeses
dels pressupostos. Aquest mercat pot treure l’orgull d’un barri que no se’l té en compte.
Amb el seu vot favorable poden fer que aquest barri tingui alguna cosa per lluitar, alguna
cosa per sentir-se orgullosos; a més, la gent voldria de tot cor que funcionés, que es
consolidés; aportaria la seva il·lusió, la seva presència; no veig per què si una part
important dels ciutadans de Torelló vol aquest mercat, no se’ls pot donar aquesta
oportunitat. A més, el president dels marxants, en una reunió que vam tenir, va dir que si
s’acceptava aquesta proposta li faria il·lusió posar-la en pràctica ell; també va dir que
eren moments difícils, però si no s’intenta, no se sap, no creuen? L’associació de veïns,
també hi està a favor; volen donar vida al seu barri, volen donar-li color; volen dinamitzar
l’economia del barri; quin mal hi ha en intentar-ho? En aquest barri abunda la gent gran,
que per baixar al centre, moltes vegades no tenen mitjans; el bitllet d’autobús és ca, i hi
ha un nombre considerable d’habitants, al barri de Montserrat, uns 5.000 habitants, més
que suficient per assegurar l’assistència, perquè el mercat funcioni. El barri de Montserrat
necessita ser valorat com a part integrant del municipi de Torelló i aquesta seria una
manera de cohesió social. A més, a la comissió informativa es va dir que hi ha una llarga
llista de marxants que voldrien venir a Torelló, ja que el mercat del dimecres té molt èxit;
doncs, per què no provar-ho al barri de Montserrat?
SRA. ROSER MAS:
Evidentment, no donarem suport a aquesta moció. Això cansa una mica, el mercat del
barri de Montserrat; ens sembla que ja hi ha prou arguments com per desestimar-la
finalment, no? A més, ens sembla que els experiments per duplicar serveis en pobles
d’aquest nombre d’habitants acostumen a sortir malament, perquè normalment es
desmembren els dos serveis que es posen i ho trobem perillós; a part que pensem que,
amb les dades que se’ns havien facilitat des del seu moment, els mitjans no estan a
favor, pot estar bé un o dos, però en general, no ho veiem clar. Per tant, votarem en
contra.
SR. MARC FONTSERÈ:
Nosaltres, aquest mercat el portàvem al programa de govern i per diverses raons i una és
que el president dels marxants ens va ajudar a configurar aquest programa, i si que hi
hem parlat també nosaltres, i si que li faria també il·lusió, però també té molt clar, i ho has
dit amb veu molt baixa, que no és el moment; i no només ho té clar ell, si no que ho tenen
clar bastants marxants.
Continuem portant-ho al programa, perquè era un programa de quatre anys i no pas d’un,
que podria estar bé estudiar la possibilitat de muntar un mercat que dinamitzés la zona de
dalt el barri.
Hi ha dubtes raonables, repeteixo, perquè la viabilitat per veure que aquest mercat
funcioni; aquests dubtes raonables, abans d’engegar-lo, haurien de quedar clars en un
sentit o un altre. Si engeguem un mercat, és, perquè triomfi i no, perquè d’aquí a tres
mesos o un any, el tanquem i ens haguem equivocat; no ens podem permetre equivocarnos i, per tant, nosaltres votaríem a favor de la moció, sempre i quan, el grup de
plataforma acceptés un afegit que digués que “S’estudiarà de forma urgent, i per un
període que pot ser de tres, sis mesos o un any, la viabilitat de creació d’aquest mercat;
en aquest estudi s’haurà de marcar quina és la localització més idònia, -perquè no ho
sabem- quin és el mixt de productes que hi han d’anar –perquè tampoc ho sabem- i quin
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és el calendari: el dia, l’horari i la periodicitat”. Per tant, si el grup de plataforma volgués
afegir això, nosaltres hi votaríem a favor; si no, ens abstindríem.
SR. DAVID OLIVARES:
Estem d’acord.

ESMENA DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC-PM:
Afegir:
S’estudiarà de forma urgent, i per un període que pot ser de tres, sis mesos o un any, la
viabilitat de creació d’aquest mercat; en aquest estudi s’haurà de marcar quina és la
localització més idònia, quin és el mixt de productes que hi han d’anar i quin és el
calendari: el dia, l’horari i la periodicitat.
SR. JORDI CASALS:
Bé, aquesta moció és com un “déjà vu”, no fa ni un any ja havíem parlat d’aquest tema
arran d’una moció presentada pel mateix grup que la presenta ara i que llavors es va
rebutjar. Ja es va dir per part del que llavors era regidor de comerç, en Manel Romans,
les dades; es va fer un estudi el 2009, que va donar uns resultats que ja va quedar clar, i
és que els marxants no estaven disposats i una enquesta que es va fer l’any passat, no
es va fer el 2009; cal que estiguem atents amb la informació que es dóna, si llavors es vol
fer servir o es vol debatre, i aquí també hi havia l’oposició.
El posicionament de l’equip de govern, estava clar llavors i ara també està clar i aquí el
portaveu socialista ho ha dit: aquestes coses no es poden improvisar i per a dinamitzar el
barri i per fer feina de cohesió, l’única opció no és només fer un mercat, perquè si no,
també hauríem de fer mercats a altres barris de Torelló.
Tenim un mercat que funciona, que funciona bé i que segurament, ningú el vol espatllar, i
si actuéssim d’aquesta manera, segurament hi hauria molts números per espatllar el
mercat setmanal que hem consolidat i que funciona bé.
L’equip de govern no donarem suport a aquesta moció.

PROPOSTA D’ACORD DEFINITIVA:
La realització d’un mercat setmanal al barri de Montserrat, ens sembla una proposta d’allò
més interessant i engrescadora. I després de ser revocada al ple del mes de juny, per la
manca de dades, arguments i contactes, PxC s’ha reunit amb l’associació de marxants (el
seu president), la qual ha valorat positivament la proposta, així com amb l’associació de
veïns, els quals ens han donat la seva total aprovació i creiem oportú argumentar ara la
proposta en els següents termes:
1.- Atès que la considerable distància que hi ha de dalt el barri de Montserrat al centre del
poble, fa difícil, i sovint és un autèntic repte, la tasca de carregar i transportar la compra.
Situació, tanmateix, que afecta especialment a la gent gran.
2.- Atès que el nombre considerable de torellonencs que viu al barri, en certa manera
justifica la mesura, perquè tot fa pensar que de manera lògica, seria molta la gent que
acudiria al nou mercat.
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3.- Atès que considerant que el barri de Montserrat té una entitat urbanística prou definida
i una cohesió humana inqüestionable, ja que compta amb parròquia pròpia, centre cívic,
associació de veïns, escoles, ... l’existència d’un mercat li atorgaria un impuls econòmic
evident.
4.- Atès que la creació d’aquest mercat setmanal, que podria ésser cada divendres (a mig
camí del de Sant Feliu, que és el dimecres, i els que se celebren en llocs propers els
diumenges) dinamitzaria els petits comerços, botigues del barri, i també els cafès, o bars
que trobarien en aquesta nova conjuntura un bon estímul per a llurs activitats.
5.- Atès que tot fa pensar –i també per raons de proximitat- que al nou mercat també hi
acudiria gent de la perifèria del barri i dels pobles veïns, que just en acabar la setmana
laboral, hi podria realitzar una bona part de la compra.
6.- Atès que també és cert que hi ha una opinió generalitzada al barri, molt favorable a la
realització del mercat, que des del punt de vista democràtic, està clar que cal contemplarla i és necessària.
7.- Atès que després de diverses reunions, tant amb el president de l’associació de
marxants, com amb l’associació de veïns, hi ha un criteri de consentiment i il·lusió per les
dues parts.
8.- Atès que el barri de Montserrat necessita ser valorat com a part integrant del municipi,
vistes les seves necessitats, a causa d’aquesta crisi, en la qual ens veiem immersos, i als
talls de serveis, dels quals són part afectada.
9.- Atès que si es concedís aquest mercat, la mesura s’inseriria en una llarga tradició
torellonenca de fires i mercats que data del segle XIII, i que a les portes del segle XXI,
ara, hi trobaria continuïtat i futur.
10.- Atès que els propis comerços del barri de Montserrat i veïns hem recollit a la vora de
1000 firmes.

11.- S’estudiarà de forma urgent, i per un període que pot ser de tres, sis mesos o un any,
la viabilitat de creació d’aquest mercat; en aquest estudi s’haurà de marcar quina és la
localització més idònia, quin és el mixt de productes que hi han d’anar i quin és el
calendari: el dia, l’horari i la periodicitat.

VOTACIÓ:
La proposta es desestima per majoria absoluta del nombre legal de membres de la
Corporació, atenent al resultat que s’especifica a continuació:
Vots favorables: 7, dels regidors i la regidora dels grups municipals del PSC-PM i
de PxCVots desfavorables: 11, dels regidors i regidores dels grups municipals de CiU, de
JpT-ERC-AM i d’ICV-EUiA-E.
Abstencions: 0
2.2. COMISSIÓ INFORMATIVA
ECONÒMICA I MEDI AMBIENT

DE

TERRITORI

I

URBANISME,

PROMOCIÓ
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2.2.1. DICTÀMENS
2.2.1.1. URBANISME
2.2.1.1.1. Aprovació del 2n. Text refós de la 26ena. Modificació puntual de la revisió
del Pla General, per l’ampliació de l’àmbit de la unitat d’actuació urbanística
Tramuntana per afegir-hi un segon àmbit establint un sector discontinu de sòl urbà
no consolidat
ACORD:

RELACIÓ DE FETS:
1.Per acord del plenari municipal en sessió celebrada en data de 26 d’abril de 2011
es va acordar: Desestimar les al·legacions presentades per part de la Sra. Palmira Torra
Segarra i així com també es va aprovar provisionalment la 26ena. Modificació puntual de
la revisió del Pla per l’ampliació de l’àmbit de la Unitat d’Actuació Urbanística Tramuntana
per afegir-hi un segon àmbit establint un sector discontinu de sòl urbà no consolidat,
incorporant la Memòria social, tal com consta a l’expedient.
2.En data 9/05/2011, registre de sortida núm. 2668, es va trametre a la Comissió
Territorial d’Urbanisme el certificat de l’acord del Ple, la còpia de l’expedient administratiu,
junt amb el projecte per triplicat degudament diligenciat, per la seva aprovació definitiva.
3.En data 5/10/2011, registre d’entrada núm. 4601, el Departament de Territori i
Sostenibilitat, de la Generalitat de Catalunya, va trametre a l’Ajuntament l’acord de la
Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central, adoptat en la sessió de 29 de
setembre de 2011, pel qual es va acordar aprovar definitivament la Modificació puntual de
la Revisió del Pla general de la unitat d’actuació urbanística Tramuntana, supeditant-ne la
publicació al DOGC i conseqüent executivitat a la presentació d’un Text refós, per
triplicat, verificat per l’òrgan que ha atorgat l’aprovació provisional de l’expedient i
degudament diligenciat, que incorpori les prescripcions següents:
-1.1 Cal incorporar les prescripcions de l’informe de l’Agència Catalana de l'Aigua, de 5
de maig de 2011.
-1.2 Cal incrementar la superfície de sòl destinat a espais lliures fins a un mínim del
68,9% de l’àmbit, tenint en compte l’increment de 2.311m2 de sostre residencial proposat,
d’acord amb l’article 100 del Text refós de la Llei d'urbanisme, en virtut del qual s’ha de
preveure una reserva mínima de 20m2 de sòl destinat a espais lliures per cada 100m2 de
sostre residencial que s’incrementi.
-1.3 Cal fixar normativament en el nou sector l’índex brut de densitat per als habitatges
lliures i un altre per als habitatges de protecció pública, d’acord amb el nombre màxim
d’habitatges proposats en cada cas a la memòria del document.
-1.4 Cal que el document tingui en compte que en el desenvolupament del futur Pla de
millora urbana, la superfície de 221,87m2 de vials actualment propietat de l’Ajuntament
no podrà participar en el repartiment de beneficis i càrregues del sector, d’acord amb
l’article 135 del Reglament de la Llei d'urbanisme, tot ajustant, si escau, el seu índex brut
d’edificabilitat per tal de mantenir el sostre màxim edificable proposat.
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-1.5 Cal que l’Ajuntament en la futura ordenació del sector plantegi la possibilitat de
desplaçar el segon bloc qualificat amb les claus Kcc/K per tal de garantir la continuïtat
visual lliure d’edificació des del carrer Girona, de la mateixa manera que s’ha fet en el
carrer de Núria.
-1.6 Cal, pel que fa a la memòria del document, incorporar clarament les especificacions
establertes en els apartats b) i c) de l’article 99 del Text refós de la Llei d'urbanisme, atès
que aquestes són incomplertes o inexistents en el document actual.
-1.7 Cal, pel que fa a la normativa urbanística:
-1.7.1 Establir, en l’article 7, els percentatges parcials i total del sòl públic i el percentatge
total del sòl privat, els quals prevaldran sobre les superfícies proposades, i excloure les
superfícies de sòl establertes per a cada clau en sòl privat, les quals seran objecte de
concreció en el pla de millora urbana que ho desenvolupi. Així mateix, cal excloure de
l’apartat h) que la cessió del 15% serà d’acord amb la situació orientativa del plànol, atès
que la seva situació serà objecte del projecte de reparcel·lació. A més, cal establir un
aprofitament del sòl de 0,219 i una ocupació del 0,15, i no a l’inrevés, d’acord amb la
proposta del document.
-1.7.2 Suprimir els articles 9, 10, 11 i 12, que regulen detalladament els paràmetres de les
diferents zones en sòl privat, atès que aquesta regulació és objecte del Pla de millora que
desenvolupi el sector, sens perjudici que es pugui introduir aquesta regulació en la
memòria del document tot establint el seu caràcter indicatiu.
-1.8 Cal, pel que fa a la documentació gràfica, establir en el plànol de proposta que
l’ordenació del sector té caràcter indicatiu a concretar en el Pla de millora urbana que el
desenvolupi
4.En data d’octubre 2011, els Serveis Tècnics Municipals, van redactar un Text
refós de la 26ena. Modificació puntual de la revisió del Pla per l’ampliació de l’àmbit de la
Unitat d’Actuació Urbanística Tramuntana, que incorporava les prescripcions fixades per
la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central, en la sessió de 29 de
setembre de 2011.
5.Per acord del plenari municipal en sessió celebrada en data de 31 d’octubre de
2011 es va acordar aprovar el Text refós de la 26ena. Modificació puntual de la revisió del
Pla general per l’ampliació de l’àmbit de la unitat d’actuació urbanística Tramuntana, que
incorporava les prescripcions fixades per la Comissió territorial d’Urbanisme de la
Catalunya Central, en la sessió de 29 de setembre de 2011.
6.En data 9/11/2011, registre de sortida núm. 6162, es va trametre a la Comissió
Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central, el certificat de l’acord del Ple, i el Text
refós per triplicat degudament diligenciat i en suport informàtic, per la seva aprovació,
publicació al DOGC i consegüent executivitat.
7.En data 1/02/2012, registre d’entrada núm. 550, el Departament de Territori i
Sostenibilitat, de la Generalitat de Catalunya, tramet a l’Ajuntament l’acord de la Comissió
Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central, adoptat en la sessió de 25 de gener de
2012, pel qual s’acorda mantenir la suspensió de l’executivitat de l’acord d’aprovació
definitiva de la Modificació puntual de la Revisió del Pla general de la unitat d’actuació
urbanística Tramuntana, fins que mitjançant un Text refós, que es presentarà per triplicat,
verificat per l’òrgan que ha atorgat l’aprovació provisional de l’expedient i degudament
diligenciat, es compleixin les prescripcions següents:
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1.1 Cal establir el caràcter vinculant de l’índex brut d’edificabilitat establert en el sector,
que prevaldrà sobre la superfície de sostre edificable màxim proposada, la qual tindrà
caràcter indicatiu. En qualsevol cas, cal estudiar la possibilitat d’ajustar aquest índex brut
d’edificabilitat, tenint en compte que la superfície de domini públic inclosa en el sector, de
221,87 m2 de vials, no participa en el repartiment de beneficis i càrregues del sector,
d’acord amb l’article 135 del Reglament de la Llei d’Urbanisme.
1.2 Cal esmenar l’errada material localitzada en el quadre de valors de l’apartat de la
memòria, pel que fa al càlcul del percentatge de la superfície incrementada d’espai lliure,
en el subàmbit 1, en relació amb la superfície total del Pla de millora urbana, de manera
que se substitueixi el número 45,15% anterior, pel 46,92%, que amb el 21,98% del
subàmbit 2, sumen efectivament 68,90%.
1.3 Cal fixar en l’apartat h de l’article 7 de la normativa urbanística l’índex brut de densitat
per als habitatges lliures i un altre per als habitatges de protecció pública, mesurats en el
número d’habitatges per hectàrea, d’acord amb el nombre màxim d’habitatges proposats
en cada cas a la memòria del document, i suprimir l’índex brut d’edificabilitat establert per
a cadascuna de les quatre tipologies d’habitatges proposades, lliures i de protecció
pública.
8.En data febrer de 2012, els Serveis Tècnics Municipals, han redactat el 2N. Text
refós de la 26ena. Modificació puntual de la revisió del Pla per l’ampliació de l’àmbit de la
Unitat d’Actuació Urbanística Tramuntana, que incorpora les consideracions de l’informe
emès en data 25 de gener de 2012, per la Ponència Tècnica de la Comissió Territorial
d’Urbanisme de la Catalunya Central.

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

Primer.- APROVAR EL 2N. TEXT REFÓS de la 26ena. Modificació puntual de la revisió
del Pla general d’ordenació per a l’ampliació de l’àmbit de la unitat d’actuació urbanística
Tramuntana, redactat pels Serveis Tècnics Municipals, que incorpora les consideracions
de l’informe emès en data 25 de gener de 2012, per la Ponència Tècnica de la Comissió
Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central.
Segon.- TRAMETRE, l’acord i còpia del text refós, degudament diligenciat, per triplicat i
en suport informàtic, a la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central, per tal
que procedeixi a la seva aprovació i publicació al DOGC i consegüent executivitat.
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels disset membres de la Corporació.
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

Data
13/02/12
14/02/12
14/02/12
14/02/12
14/02/12
15/02/12

Descripció
Inici exp. concertació d’una operació crèdit a llarg termini pel finançament
d’inversions exercici pressupostari 2011
Acord incoació 8.1/12
Incoació 8.2/12
Denegar al·legacions 2/12
30/12 VP Taules i Cadires 2012
Targeta d'aparcament provisional exp. 2012/8
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15/02/12
15/02/12
15/02/12
15/02/12
15/02/12
15/02/12
15/02/12
15/02/12
15/02/12
15/02/12
15/02/12
15/02/12
15/02/12
15/02/12
15/02/12
15/02/12
15/02/12
16/02/12
16/02/12
16/02/12
16/02/12
16/02/12
16/02/12
16/02/12
17/02/12
17/02/12
17/02/12
17/02/12
17/02/12
17/02/12
17/02/12

17/02/12
17/02/12
17/02/12
17/02/12
20/02/12
20/02/12
20/02/12
20/02/12
21/02/12
21/02/12
21/02/12
21/02/12
21/02/12
21/02/12
22/02/12
22/02/12
22/02/12

Decret AD-3/2012
Decret AD-5/2012
Decret AD-6/2012
Lloguer d'un nínxol núm. 129 3a. Oest
Decret AD-8/2012
Concessió nínxol núm. 2356 4a. Part Nova
Decret AD-9/2012
Decret AD-10/2012
Decret AD-11/2012
Inici de l'expedient per a la concertació d'una operació de crèdit a llarg termini pel
finançament d'inversions del pressupost de l'exercici 2011
Decret AD-12/2012
Estimar al·legacions A.M.T., SL
Modificació de la composició de la Comissió per a la redacció del reglament d'ús
de la carpa municipal.
Anul·lar expedient per sentència judicial condemnatòria R.E.A.C.
Decret incoar baixa d'ofici exp. núm.: 4/2012
120/2012-LOMEN-SSTT
Decret baixa autorització i disposició despesa
ocupació temporal zona
Matabosch
Decret adjudicació contracte subministrament mobiliari locals Hotel d'Entitats
Autorització assemblea del personal
SERVEI DE TRANSPORT ADAPTAT. EXP. 2009/94
SERVEI DE TRANSPORT ADAPTAT. EXP. 2012/35
Despeses financeres gener12
Decret Àrea SERVEI A LES PERSONES
Inici de l'expedient de liquidació del pressupost de l'exercici 2011
VP Carnaval 2012
Targeta d'aparcament exp. 2005/37
Targeta d'aparcament exp. 2008/146
Decret Àrea S. TERRITORIALS
Aprovar la certificació núm. 8 de l'obra "Projecte constructiu per a la defensa del
marge esquerre del riu Ter a la Zona Industrial de Matabosch"
112/12 Denegar VP Carnaval
Aprovar la certificació núm. 2 de l'obra "Projecte d'instal·lacions per adequar la
planta baixa de l'Hotel d'Entitats de la Plaça Nova núm. 11 per emissora
Municipal de ràdio"
Decret modificació contracte lloguer local comercial Sorea
Decret baixa ofici Exp. núm.: 5/2012
Decret baixa ofici NO ENCSARP 2on semestre-11 exp. Núm. 6/2012
Arxivar ordre execució C. Del Pujolet,6
Relació comptable de factures F/2012/25 i altres
Decret Àrea S. TERRITORIALS
126/2012-LOMEN-SSTT
Concessió nínxol núm. 2357 1a. Part Nova
Canvi titularitat nínxol núm. 151 1a. Est
Neteja a la llar exp. 2003/131
2011/428-SSTT- LOMAJ 2011/428-SSTT- LOMAJ
Nòmina. Assignació complement productivitat absentisme nòmina febrer 2012
Acceptar la renúncia nínxol 350 5a. Oest
Acord incoació 9.1/12
74/12 VP Taules i Cadires 2012
Decret baixa ofici exp. num.: 7/2012
Nòmina. Diligència d'embargament
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23/02/12
23/02/12
23/02/12
23/02/12
23/02/12
23/02/12
23/02/12
24/02/12
24/02/12
24/02/12
24/02/12
24/02/12
24/02/12
24/02/12
24/02/12
24/02/12
24/02/12
24/02/12
27/02/12
27/02/12
27/02/12
27/02/12
27/02/12
27/02/12
27/02/12
28/02/12
28/02/12
28/02/12
28/02/12
28/02/12
28/02/12
29/02/12
29/02/12
29/02/12
29/02/12
29/02/12
29/02/12
29/02/12
29/02/12
29/02/12
29/02/12
29/02/12
29/02/12
29/02/12
29/02/12
29/02/12
29/02/12
29/02/12
29/02/12
01/03/12
01/03/12
01/03/12

Desistiment en el procés d'inscripció al Registre de Sol·licitants d'HPO de
Catalunya
Neteja a la llar exp. 2011/58
Nòmina. Aprovació factors de l'específic febrer 2012
Nomenar interventora acctal.
2012/140-SSTT-LPO
Canvi titularitat nínxol núm. 309 3a. Est
Transport adaptat exp. 2011/58
Decret incoar baixa ofici exp.núm. 8/2012
Relació d'ordres de pagament P/2012/16
Canvi titularitat nínxol núm. 173 2a. Oest
Canvi titularitat nínxol núm. 2231 3a Part Nova
Canvi titularitat nínxol núm. 650 1a. Oest
Neteja a la llar exp. 2003/136
Neteja a la llar exp. 2008/146
Neteja a la llar exp. 2009/45
Nòmina. Aprovació de gratificacions i hores extres febrer 2012
Nòmina. Bestreta reintegrable
Nòmina. Assignació complement de productivitat
Relació ordre de pagament P/2012/17
131/2012-LOMEN-SSTT
Targeta d'aparcament provisional exp. 2007/99
2012/144-SSTT-LPO
Arxivar ordre execució obres C. Curull, 1
Arxivar ordre execució obres C. Damians, 88
Arxivar ordre execució C. Puigsacalm, 13
Targeta d'aparcament exp. 2012/1
Decret Àrea SERVEI A LES PERSONES
Arxivar ordre execució obres C. Capsavila, 3
Canvi titularitat nínxol núm. 573 1a. Est
Decret Àrea S. TERRITORIALS
Arxivar ordre execució solar C. Atlàntida, 2
Decret Àrea PROM.ECONÒMICA
Decret genèric (UNITAT DE RECEPCIÓ)
Decret genèric (UNITAT DE RECEPCIÓ)
Exp. 146/12 Alta plaques de gual
Decret genèric (UNITAT DE RECEPCIÓ)
Sol·licitud subvenció XBMQ Participació Ciutadania
Acord incoació 10.1/12
Incoació 10.2/12
143/2012-LOMEN-SSTT
145/2012-LOMEN-SSTT
Denegar al·legacions 3/12
Denegació de la sol·licitud de cessió d'un local.
Concessió nínxol núm. 2358 2a. Part Nova
Delegació per a la celebració d'un casament civil al regidor Sr. Marc Fontserè.
Estimar al·legacions 4/12
Decret Àrea PROM.ECONÒMICA
Denegar al·legacions 5/12
Decret aprovar la relació de factures F/2012/22 i altres
Decret baixa autorització despesa obra adequació planta baixa Hotel d'Entitats
Decret baixa autorització i disposició de despesa obra millora i reforma
clavegueram Ronda del Puig
Neteja a la llar exp. 2004/201
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02/03/12
02/03/12
05/03/12
05/03/12
05/03/12
05/03/12
05/03/12
05/03/12
05/03/12
06/03/12
06/03/12
06/03/12
06/03/12
06/03/12
06/03/12
07/03/12
07/03/12
07/03/12
07/03/12
07/03/12
07/03/12
07/03/12
08/03/12
08/03/12
08/03/12
08/03/12
08/03/12
08/03/12
09/03/12
09/03/12
09/03/12
09/03/12
09/03/12
12/03/12
12/03/12
12/03/12
12/03/12
12/03/12
12/03/12
12/03/12
12/03/12
12/03/12
12/03/12
12/03/12
12/03/12
12/03/12
12/03/12
13/03/12
13/03/12
13/03/12
13/03/12
13/03/12

Decret Àrea ADMIN ECO I H RRHH R INT I SEGURETAT
Autorització al GDT per fer una roda de premsa als jardins de Can Parrella
Concessió Columbari núm. 25
Autorització utilització de la sala d'actes de l'edifici de la Cooperativa a PIOC
Targeta d'aparcament exp. 2011/141
Modificació de la Composició de la Comissió informativa de Territori, Urbanisme,
promoció econòmica i medi ambient.
Modificació de les delegacions de competències de l'alcaldia a favor de regidors i
regidores.
Modificació de la composició de la Junta de Govern Local.
Nomenament de tinents i tinentes d'alcalde.
Targeta d’aparcament exp. 1996/47
Renúncia import no justificat, subvenció POIN/053/2010 (INSERIM)
Sanció 11/12
Acord incoació 11.1/12
Incoació 11.2/12
Denegar al·legacions 6/12
149/2012-LOMEN-SSTT
122/12 vp Taules i cadires 2012
136/12 Autoritzar Raid a passar pel municipi
139/12 VP TAULES I CADIRES 2012
Associació Cultural Un Diumenge Qualsevol - Sol·licitud carpa
148/2012-LOMEN-SSTT
Reclamació d'indemnització per danys a una pilona de la plaça Nova.
7/10-i baixa activitat
Club BTT Pescallunes - Sol·licitud carpa
Canvi titularitat nínxol núm. 650 4a. Est
Canvi titularitat nínxol núm. 344 5a. Oest
Neteja a la llar exp. 1997/110
Neteja a la llar exp. 2005/48
Nòmina. Regularització diferències salarials
Modificació assignació salarial a INSERIM 2011
Modificació assignació salarial a ILOQUID 2011
Nòmina. Diferències salarials triennis
Ordre de pagament P 2012/19
Neteja a la llar exp. 2007/159
Neteja a la llar exp. 2003/88
Neteja a la llar exp. 2010/271
Neteja a la llar exp. 2008/204
Servei transport adaptat exp. 2000/154
286/2011-SSTT-LOMAJ
Associació col·leccionistes Plaques de Cava - Sol·licitud carpa
164/2012-LOMEN-SSTT
163/2012-LOMEN-SSTT
162/2012-LOMEN-SSTT
160/2012-LOMEN-SSTT
243/2010-SSTT-LOMEN-MSS
7/10-i baixa activitat
39/10 Denegar ús provisional
Decret baixa definitiva exp. num.: 39/2011
Decret resolució baixa ofici exp. 31/2011
Decret resolució baixa ofici exp. 43/2011
Decret resolució baixa ofici exp. 46B/2011
Decret resolució baixa ofici exp. 41/2011
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13/03/12
13/03/12
13/03/12
13/03/12
14/03/12
14/03/12
14/03/12

Decret baixa definitiva exp. num.: 42/2011
Decret resolució baixa ofici exp. 46/2011
Decret incoar baixa per no RN novembre-11
Decret baixa definitiva exp. num.: 44/2011
167/2012-LOMEN-SSTT
Llicència 1a. Ocupació 124/2012
Incoar baixa d’ofici exp. 10/2012

El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat dels tràmits que estan relacionats a
la taula que precedeix.
3.2. DONAR COMPTE DE LES ACTES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
3.2.1. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local del mes de març de
2012.
Es dóna compte de les actes de la Junta de govern local del mes de febrer de 2012, en
sessió ordinària del:
•
•
•

5 de març de 2012
12 de març de 2012
19 de març de 2012.

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

3.3. Donar compte expressa de decrets de l'alcaldia
3.3.1. Donar compte del decret de l'alcaldia de data 5 de març de 2012, de
nomenament dels membres de la Junta de Govern Local.
En data 5 de març de 2012, es va dictar el decret de l’alcaldia que es transcriu literalment
a continuació, per al general coneixement:
“Identificació de l’expedient
Expedient relatiu a l’organització d’aquest Ajuntament (Junta de Govern) arran del pacte
de govern amb el grup municipal JpT-Esquerra-AM.
Relació de fets
Un cop celebrades les eleccions municipals convocades mitjançant Reial Decret
424/2011, de 28 de març (BOE 75 de 29-3-11), el 22 de maig de 2011 es va constituir el
nou Ajuntament en sessió plenària del dia 11 de juny de 2011.
Inicialment el grup de CIU que va obtenir un major nombre de vots en els comicis abans
esmentats, va assumir íntegrament les tasques de govern, de la qual se’n va donar
compte al ple, en sessió extraordinària celebrada el 22 de juny de 2.011.
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Posteriorment el govern municipal ha arribat a un acord amb el grup de JpT-ERC-AM, per
tal d’establir un pacte de govern per la qual cosa cal procedir a establir una nova
estructura organitzativa municipal i una nova distribució de competències.
De conformitat amb el que disposen els articles 20.1 b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, en
aquest municipi és obligatòria la constitució de la Junta de Govern per tenir una població
de dret superior a 5.000 habitants.
Fonaments de dret
1.Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (articles 20 a 24)
2.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 (articles 52 a 57)
3.Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les corporacions locals
regulen (articles 35, 38, 43, 52 i 53)
Per tant,
R E S O L C:
PRIMER.-REVOCAR el decret de l’alcaldia de data 15 de juny de 2.011 referent a la
constitució de la Junta de Govern Local.
SEGON.- CONSTITUIR LA Junta de Govern, òrgan col.legiat municipal de caràcter
resolutori, la qual quedarà integrada pels membres següents:
-President: L’Alcalde: Sr. Jaume Vivet Soler
-Vocals:
Sr. Manel Romans Sànchez
Sr. Jordi Casals Prat
Sr. Albert Portús Noguera
Sr. Lluís Sabatés i Padrós
Sra. Núria Güell Rovira
TERCER.- Invitar els regidors que es relacionen a continuació, a assistir a les sessions
que celebri la Junta de Govern Local, amb veu i sense vot:
Per la llista del PSC-PM, Sr. Marc Fontserè i Candell.
Per la llista de PxC, Sr. Josep Ma. Soldevila i Miró
Per la llista d’ICV.-Roser Mas i Illamola
QUART.- Fer avinent als designats que es considerarà que accepten el càrrec tàcitament,
si en el termini de tres dies hàbils no hi manifesten cap oposició, i que aquesta condició
només es perd en cas de renúncia, que ha de ser expressa i manifestada per escrit, o
cessament per l’Alcaldia.
CINQUÈ.- La Comissió de Govern celebrarà les seves sessions, amb una periodicitat
ordinària els dilluns no festius de cada mes, excepte l’últim, a les set de la tarda, a la
Caseta del Jardí, prèvia convocatòria a l’efecte realitzada per aquesta Alcaldia.
SISÈ.- FACULTAR el senyor Alcalde per a suspendre la celebració de les sessions de la
Junta de Govern del mes d’agost i per alterar les sessions de la Setmana Santa i Nadal,
com a conseqüència dels períodes vacacionals , quan això no menyscabi la gestió dels
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assumptes municipals, així com per posposar o avançar la celebració de les sessions
ordinàries de la Junta de Govern, dins de la mateixa setmana de la seva celebració quan
el dia fixat sigui festiu.
SETÈ- Correspon a la Junta de Govern Local, a més de l’assistència permanent a
l’alcalde en exercici de les seves atribucions, . Així mateix es delega a la Junta de Govern
les competències següents:










Aprovacions dels instruments de planejament de desenvolupament
del
planejament general no expressament atribuïts al ple així com els dels instruments
de gestió urbanística i dels projectes d’urbanització.
La sol·licitud, concessió, tramitació i justificació de tota classe de subvencions que
formuli aquest ens local.
L’aprovació dels convenis en què participi i subscrigui aquest Ajuntament que no
comportin delegació de competències a favor d’una altra Administració o ens.
- L’aprovació de mocions, quan per la seva vigència temporal, no coincideixi
amb una convocatòria del Ple.
- La resolució d’expedients de responsabilitat patrimonial fins el 10% dels
recursos ordinaris del pressupost.
Aprovar i autoritzar despeses, d’acord amb el que disposin les bases d’execució
del pressupost.
Propostes de baixa de taxes i impostos municipals i altres ingressos de dret públic
a proposta de l’ORGT.
Contractació: contractacions i concessions de tota mena quan el seu import
excedeixi de 50.0000 € i no excedeixi del 10% dels recursos ordinaris de la
Corporació, incloses les plurianuals quan la seva durada no sigui superior a 4
anys ni l’import acumulat superi el 10% dels recursos ordinaris. La competència
engloba les aprovacions de l’expedient de contractació, aprovació dels plecs de
clàusules administratives particulars i tècniques, aprovació de la classificació de
les propostes i adjudicacions dels contractes. L’òrgan competent per aprovar les
certificacions d’obra serà el que fixin les bases d’execució del pressupost.
Les altres atribucions que la legislació assigna al municipi i no atribueix a altres
òrgans municipals.

VUITÈ.- Notificar personalment la present Resolució a les persones designades, que es
considerarà acceptada tàcitament, llevat manifestació expressa; i remetre la Resolució de
nomenament al Butlletí Oficial de la Província per a la seva publicació; igualment publicar
la Resolució en el tauler d’anuncis de l’ajuntament, sense perjudici de la seva efectivitat
des del dia següent al de la seva signatura.
NOVÈ.- Donar compte al Ple de l’ajuntament d’aquesta Resolució en la primera sessió
que dugui a terme.”

El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat dels tràmits que estan relacionats a
la taula que precedeix.
3.3.2. Donar compte del decret de l'alcaldia de data 5 de març de 2012, de delegació
de competències en els membres de la corporació.
En data 5 de març de 2012, es va dictar el decret de l’alcaldia que es transcriu literalment
a continuació, per al general coneixement:
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“Identificació de l’expedient
Expedient relatiu a l’organització d’aquest Ajuntament (Delegació de competències) arran
del pacte de govern amb el grup municipal JpT-Esquerra-AM.
Relació de fets
Un cop celebrades les eleccions municipals convocades mitjançant Reial Decret
424/2011, de 28 de març (BOE 75 de 29-3-11), el 22 de maig de 2011 es va constituir el
nou Ajuntament en sessió plenària del dia 11 de juny de 2011.
Inicialment el grup de CIU que va obtenir un major nombre de vots en els comicis abans
esmentats, va assumir íntegrament les tasques de govern, de la qual se’n va donar
compte al ple, en sessió extraordinària celebrada el 22 de juny de 2.011.
Posteriorment el govern municipal ha arribat a un acord amb el grup de JpT-ERC-AM, per
tal d’establir un pacte de govern per la qual cosa cal procedir a establir una nova
estructura organitzativa municipal i una nova distribució de competències.
Vist els articles 21.3 i 23.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local, 56.4 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 i l’article 43 del Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’Organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals procedir a l’establiment d’un règim de
delegacions de competències de caràcter general, en favor dels membres de la Junta de
Govern Local i, de caràcter especial, en favor de diferents Regidors.
Atès que de conformitat amb la legislació a la que s’ha fet referència anteriorment,
aquesta Alcaldia pot delegar l’exercici de les seves atribucions sempre i quan no es
trobin dins dels supòsits previstos a l’article 21.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases del règim local en els quals es regulen les competències que no poden ser
objecte de delegació.
Per tot això aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment tinc conferides
R E S O L C:
PRIMER.- REVOCAR el decret de l’Alcaldia de data 15 de juny referent a la delegació de
competències a favor de diferents regidors.
SEGON.- EFECTUAR a favor dels membres de la Junta de Govern que a continuació es
relacionen, una delegació general d’atribucions de gestió i resolució d’assumptes de les
seves respectives Àrees als Caps d’Àrea que inclourà la facultat de dirigir i gestionar els
serveis inclosos en la seva Àrea. Els Caps d’Àrea tindran la potestat de supervisar
l’actuació dels Regidors amb delegacions dins la seva Àrea.

ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I MEDI AMBIENT
CAP D’ÀREA: SR. LLUÍS SABATÉS I PADRÓS
URBANISME, OBRES I SERVEIS I ACTIVITATS
SR. JAUME VIVET I SOLER. Regidor adjunt Sr. LLUÍS SABATÉS I PADRÓS.
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Atribucions:
• Planejament urbanístic.
• Planejament urbanístic de desenvolupament del planejament general.
• Gestió urbanística.
• Llicències urbanístiques, ordres d’execució i declaracions de ruïna.
• Protecció de la legalitat urbanística.
• Oficina de projectes urbans.
• Catàleg del patrimoni històric.
• Obres Públiques.
• Patrimoni públic del sòl.
• Habitatge. Oficina d’habitatge i Pla Local d’habitatge públic.
• Llicències i autoritzacions.
• Relacions amb els tècnics sanitaris.
• Relacions amb usuaris i associacions sectorials.
• Coordinació amb Consell Comarcal i OGAU
• Subministrament d’aigua potable.
• Obres a la via pública
• Propaganda a la via pública.
• Mobiliari urbà.
• Rètols.
• Ocupacions en general (terrasses, guals, entrades edificis,..)
• Serveis d’inspecció.
• Neteja de via pública i recollida d’escombraries.
• Deixalleria.
• Ordenances sobre neteja de via pública i serveis de recollida de residus i
d’animals abandonats.
• Serveis funeraris i cementiri.
• Enllumenat públic.
• Seguiment i execució del Pla d’Accessibilitat.
• Mercat Municipal. Infraestructura.
• Instal·lació, reforma i manteniment de jardins, parcs públics i arbrat.
• Relacions, acords i seguiment de convenis signats amb empreses de serveis
externs. (Electricitat, aigües, jardineria, neteja,....)
• Brigada Municipal.
MEDI AMBIENT I MÓN RURAL: SR. XAVIER LOZANO I VICTORI
Atribucions:
• Agricultura i ramaderia i serveis urbans al món rural.
• Promoció de noves activitats econòmiques rurals.
• Relacions amb les Associacions de Defensa Forestal.
• Preservació del sòl no edificable.
• Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura.
• Auditoria mediambiental i Agenda 21.
• Educació ambiental i sostenibilitat.
• Lleres i aigües fluvials.
• Abocadors i tractament de residus.
• Ordenances municipals sobre medi ambient.
• Contaminació acústica i lumínica.
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•
•

Promoció d’energies renovables.
Promoció de l’estalvi energètic i d’aigua.

ÀREA D’ADMINISTRACIÓ, ECONOMIA I HISENDA, RECURSOS HUMANS, RÈGIM
INTERIOR.
CAP DE L’ÀREA: SR. ALBERT PORTÚS i NOGUERA
HISENDA, RÈGIM INTERN I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA: SR. ALBERT PORTÚS i
NOGUERA
Atribucions:
• Pressupost municipal i exaccions.
• Ordenances Fiscals.
• Contribucions Especials.
• Recaptació.
• Emprèstits i altres operacions de crèdit.
• Padrons Fiscals.
• Patrimoni municipal.
• Inventari de béns.
• Prospecció i anàlisi sectorial de desenvolupament econòmic.
• Coordinació economicofinancera amb altres ens públics i serveis delegats.
• Control econòmic de les concessions.
• Contractació pública
• Equipament, mobiliari i material d’edificis i serveis.
• Informàtica I telemàtica en relació a l’ajuntament i a la població.
• Conservació i neteja d’edificis i instal.lacions municipals.
• Estadística, padrons i censos.
• Relacions amb l’INE, Oficina Provincial del Cens electoral i la resta d’organismes
de la Generalitat de Catalunya.
• Oficina d’atenció al ciutadà.
• Taquilla única
• Simplificació tràmits administratius
RECURSOS HUMANS: SR. MANEL ROMANS i SÀNCHEZ
Atribucions:
• Recursos Humans.
• Règim general de funcionaris.
• Règim de personal laboral.
• Seguretat social del personal i previsió.
• Seguretat i salut en el treball.
• Relació amb els òrgans de representació del personal.
• Condicions de treball i negociació.
ÀREA DE CIUTADANIA, SEGURETAT I MOBILITAT
CAP DE L’ÀREA: SR. JORDI CASALS I PRAT
Atribucions:
SEGURETAT CIUTADANA I MOBILITAT: SR. JORDI CASALS I PRAT
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Atribucions:
• Policia Local.
• Circulació i trànsit.
• Pla de Mobilitat del municipi.
• Consell municipal de Seguretat Ciutadana i Mobilitat.
• Protecció Civil.
• Plans d’Emergència.
• Coordinació i relacions amb les institucions de seguretat ciutadana d’àmbit
supramunicipal.
• Junta Local de Seguretat.
CIUTADANIA ACTIVA: SR. XAVIER LOZANO I VICTORI
Atribucions:
• Foment associatiu.
• Registre d’entitats ciutadanes.
• Foment de valors cívics i convivencials.
• Relacions intergeneracionals.
• Recepció de suggeriments i peticions.
• Relacions amb les Associacions de Veïns.
• Participació ciutadana.
ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES
CAP DE L’ÀREA: SRA. NÚRIA GÜELL i ROVIRA
ENSENYAMENT: SR. LLUÍS SABATÉS I PADRÓS
Atribucions:
• Ensenyaments obligatoris i postobligatoris.
• CEIPS, Escoles Concertades, IES, i Escola d’Adults.
• Serveis educatius municipals.
• Llar d’Infants, Escola de Música, Escola de Dibuix i Arts Plàstiques, PTT (gestió
compartida).
• Relació amb les AMPAS.
• Procés d’escolarització.
• Activitats extraescolars.
• Manteniment edificis escoles públiques.
• Projectes educatius.
• Orientació escolar i professional.
• Planificació i gestió equipaments escolars.
• Presidència del Consell Escolar Municipal.
• Coordinació en l’àmbit supramunicipal en matèries d’educació.
• Relacions amb el departament d’Educació de la Generalitat.
• Relacions amb l’Àrea d’Educació de la Diputació de Barcelona.
• Relació amb el Consell Comarcal en matèries d’Educació.
• Relacions amb la Universitat de Vic.
CULTURA: SRA. NÚRIA GÜELL i ROVIRA
Atribucions:
• Promoció, difusió i foment de la Cultura.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Presidència del Patronat Municipal del teatre Cirvianum, per delegació de
l’alcalde.
Normalització lingüística.
Gestió dels equipaments culturals.
Biblioteques Municipals.
Festus.
Arxiu Municipal.
Relacions supramunicipals en matèria de cultura.
Relacions institucionals amb la Generalitat, Diputació i Consell Comarcal.
Museu de la Torneria de la Vall del Ges

BENESTAR SOCIAL, SALUT PÚBLICA I POLÍTIQUES D’IGUALTAT: SRA. CARME
FRANCOLÍ i CASAS
Atribucions:
• Unitat Bàsica d’Atenció Social Primària. (UBASP).
• Gent Gran.
• Serveis d’atenció al domicili (SAD).
• Centres de dia.
• Habitatges tutelats.
• Programa de Teleassistència.
• Casal de la Gent Gran.
• Coordinació centres sociosanitaris.
• Programa infància (EAIA)
• Voluntariat social.
• Programa d’Immigració.
• Atenció social a les problemàtiques de la vellesa.
• Cooperació al desenvolupament.
• Promoció de la cooperació internacional i relació amb les ONG.
• Presidència Consell municipal de Benestar Social i Salut Pública.
• Consell Territorial de Salut d’Osona.
• Violència de gènere.
• Programa igualtat home – dona Consorci Vall del Ges.
• Programes d’inclusió social.
• Educació i promoció de la salut.
• Salut escolar.
• Seguiment del desplegament i aplicació de la nova llei de la Dependència.
• Relacions amb el departament d’Acció Cívica i Ciutadania, Àrea de Serveis
Socials de la Diputació de Barcelona.
ESPORTS: SRA. CONCEPCIÓ VILLENA I ACEITUNO
Atribucions:
• Manteniment de les instal·lacions esportives municipals.
• Gestió instal·lacions zona esportiva i barri de Montserrat.
• Gestió i manteniment Pavelló Municipal.
• Gestió i manteniment piscines municipals.
• Coordinació instal·lacions esportives IES.
• Planificació noves instal·lacions esportives
• Promoció de l’esport i relació amb les entitats esportives.
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•

Relacions amb el Consell Català de l’Esport, Àrea d’Esports de la Diputació de
Barcelona i Consell Comarcal.

JOVENTUT I INFÀNCIA: SR. XAVIER LOZANO I VICTORI
Atribucions:
• Gestió Punt 16
• Programes específics de joventut i infància.
• Consell de Joventut.
• Programa d’associacionisme i d’emancipació.
• Activitats per a joves i infants.
• Relació amb entitats juvenils.
• Relació institucional amb la Secretaria de Joventut i altres institucions d’aquest
àmbit.

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA
CAP DE L’ÀREA: SR. MANEL ROMANS i SÀNCHEZ
PROMOCIÓ ECONÒMICA: SR. MANEL ROMANS i SÀNCHEZ
Atribucions:
• Ocupació i formació.
• Consorci de la vall del Ges, Orís i Bisaura.
• Informació i assessorament empresarial.
• Sòl industrial i gestió de polígons industrials.
• Projectes territorials inclosos pactes territorials.
• Emprenedoria.
• Comunicacions.
• Relacions externes en matèria de treball i ocupació.
• Relacions amb els sindicats i associacions empresarials.
• Relacions amb la Universitat de Vic en matèria Econòmica.
• Pla d’Innovació de la Comarca d’Osona.
• Parc Tecnològic Comarcal.
COMERÇ I TURISME: SR. JORDI CASALS I PRAT
Atribucions:
• Promoció del comerç.
• Calendari de festes i horaris comercials.
• Oficina d’atenció al consumidor.
• Mercat Municipal. Gestió.
• Mercat setmanal de marxants.
• Aplicació i seguiment del Pla d’Orientació d’Equipaments Comercials (POEC).
• Aplicació i seguiment del Pla de Dinamització Comercial (PDC).
• Promoció turística
• Coordinació institucions i entitats d’àmbit turístic.
TECNOLOGIES D’INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ: SR. JORDI CASALS I PRAT
Atribucions:
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•
•
•
•

Foment de l’ús de les TIC
Planificació de l’ús de les eines 2.0 en la comunicació de l’Ajuntament cap a la
ciutadania.
Desenvolupament de la societat del coneixement.
Desenvolupament de l’E-política.

TERCER.- Als regidors amb delegacions específiques de Regidories, se’ls delega la
facultat de dirigir els serveis corresponents i també la de gestionar-los en general, sense
incloure la facultat de resoldre mitjançant actes administratius que afectin a tercers, que
correspondrà, en tot cas, a l’alcalde o altres òrgans de govern a proposta del regidor/a
delegat/da i, si escau, amb l’assabentat del regidor adjunt.
QUART.- DELEGAR específicament a favor del regidor Cap d’Àrea de Ciutadania,
Seguretat i Mobilitat, Sr. Jordi Casals i Prat, la facultat de resoldre, mitjançant acte
administratiu, totes les competències en matèria de trànsit.
CINQUÈ.- FER AVINENT als regidors i regidores delegats que es considerarà que han
acceptat el càrrec tàcitament, si en el termini de tres dies hàbils no hi manifesten cap
oposició, i que aquesta condició només es perd en cas de renúncia, que ha de ser
expressa i manifestada per escrit, o cessament per l’Alcaldia.
SISÈ.- NOTIFICAR personalment aquesta Resolució a les persones designades; i
remetre la Resolució de nomenament al Butlletí Oficial de la Província per a la seva
publicació; igualment publicar la Resolució al tauler d’anuncis de l’ajuntament, sense
perjudici de la seva efectivitat des del dia següent de la seva signatura per l’alcalde.”

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

3.3.3. Donar compte del decret de l'Alcaldia de data 5 de març de 2012, de
modificació de la composició de la Comissió Informativa d'Urbanisme i Territori.
En data 5 de març de 2012, s’ha dictat el decret de l’alcaldia que es transcriu literalment a
continuació per al general coneixement:
“Identificació de l’expedient
Expedient relatiu a la modificació del nomenament de membres a les comissions
informatives arran del pacte de govern amb el grup municipal JpT-Esquerra-AM.
Relació de fets
Un cop celebrades les eleccions municipals convocades mitjançant Reial Decret
424/2011, de 28 de març (BOE 75 de 29-3-11), el 22 de maig de 2011 es va constituir el
nou Ajuntament en sessió plenària del dia 11 de juny de 2011.
Inicialment el grup de CIU que va obtenir un major nombre de vots en els comicis abans
esmentats, va assumir íntegrament les tasques de govern, de la qual se’n va donar
compte al Ple, en sessió extraordinària celebrada el 22 de juny de 2.011.
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Posteriorment el govern municipal ha arribat a un acord amb el grup de JpT-ERC-AM, per
tal d’establir un pacte de govern per la qual cosa cal procedir a establir una nova
estructura organitzativa municipal i una nova distribució de competències.
De conformitat amb el que disposen els articles 23 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, es creu
oportú modificar els membres de la Comissió Informativa de Territori i urbanisme i de
Promoció Econòmica i Medi Ambient.
Fonaments de dret
1.Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (articles 20 a 23)
2.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 (articles 58, 53.2,55 i 56)
3.Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les corporacions locals
regulen (articles 35, 38,41, 43, 46 a 48)
Per tant,
R E S O L C:
PRIMER.- REVOCAR el decret de l’alcaldia de data 12 de juliol de 2011 referent al
nomenament dels membres de la Comissió Informativa de Territori i Urbanisme i de
promoció Econòmica i Medi Ambient. Mantenir el decret dictat en data de 12 de juliol de
2011 en tota la resta del seu contingut.
SEGON.- NOMENAR els membres de la Comissió Informativa de Territori i Urbanisme i
de promoció Econòmica i Medi Ambient en el sentit següent:
COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I URBANISME I DE PROMOCIÓ
ECONÒMICA I MEDI AMBIENT, que estarà integrada pels membres següents.
•
•

•
•
•

President: L’Alcalde Sr. Jaume Vivet i Soler.
President suplent: Xavier Lozano i Victori.
Vocals: 1 representant de cada grup amb vot ponderat.
Grup de CIU: Sr. Manel Romans i Sánchez
Grup PSC-PM: Sr. David Forcada i Rifà
Grup ERC-JpT-AM: Lluís Sabatés i Padrós
Grup PxC: Juan Manuel Castillo Rubio.
Grup ICV-EUIA-V: Roser Mas Illamola.
Secretari: El funcionari Sr. Climent Panicot i Bonet per delegació de la Secretària
General de l’Ajuntament.
Tècnics i Tècniques: Els que convoqui el President/a en cada ocasió.
Podran assistir-hi els diferents Regidors amb funcions delegades per cadascuna
de les Regidories incloses dins la Comissió informativa amb veu i sense vot.

SEGON.- PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
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TERCER.- NOTIFICAR el present acord a tots els membres designats, al Departament
de Serveis Territorials i medi ambient, al Departament d'Intervenció i al Departament de
Recursos Humans pel seu coneixement i efectes oportuns.”

El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat dels tràmits que estan relacionats a
la taula que precedeix.
3.3.4. Donar compte del decret de l'alcaldia de data 5 de març de 2012, de
nomenament dels tinents d'alcalde.
En data 5 de març de 2012, es va dictar el decret de l’alcaldia que es transcriu literalment
a continuació, per al general coneixement:
“Identificació de l’expedient
Expedient relatiu a l’organització d’aquest Ajuntament (Nomenament tinents d’Alcalde)
arran del pacte de govern amb el grup municipal JpT-Esquerra-AM.
Relació de fets
Un cop celebrades les eleccions municipals convocades mitjançant Reial Decret
424/2011, de 28 de març (BOE 75 de 29-3-11), el 22 de maig de 2011 es va constituir el
nou Ajuntament en sessió plenària del dia 11 de juny de 2011.
Inicialment el grup de CIU que va obtenir un major nombre de vots en els comicis abans
esmentats, va assumir íntegrament les tasques de govern, de la qual se’n va donar
compte al ple, en sessió extraordinària celebrada el 22 de juny de 2.011.
Posteriorment el govern municipal ha arribat a un acord amb el grup de JpT-ERC-AM, per
tal d’establir un pacte de govern per la qual cosa cal procedir a establir una nova
estructura organitzativa municipal i una nova distribució de competències.
De conformitat amb el que disposen els articles 23 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, és
procedent designar els tinents d’Alcalde entre els membres de la Junta de Govern Local.
Fonaments de dret
1.Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (articles 20 a 23)
2.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 (articles 58, 53.2,55 i 56)
3.Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les corporacions locals
regulen (articles 35, 38,41, 43, 46 a 48)
Per tant,
R E S O L C:
PRIMER.- REVOCAR el decret de l’alcaldia de data 15 de juny de 2.011 referent al
nomenament dels tinents d’alcalde.
SEGON.- DESIGNAR com a tinents d’alcalde i tinentes d’alcaldessa de l’Ajuntament de
Torelló, els regidors i regidores membres de la Junta de Govern següents:
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PRIMER.-Sr. Manel Romans i Sànchez
SEGON.- Sr. Jordi Casals i Prat
TERCER.-Sr. Albert Portús i Noguera
QUART.- Sr. Lluís Sabatés i Padrós
CINQUENA.- Sra. Núria Güell i Rovira.
TERCER.- Fer avinent als tinents i tinentes d’alcalde nomenats que els correspon, amb
acceptació prèvia del seu càrrec, substituir l’alcalde en la totalitat de les seves funcions i
per l’ordre del seu nomenament, en els casos d’absència, malaltia o impediment que
l’impossibiliti per a l’exercici de les seves atribucions i que es considerarà que accepten el
càrrec tàcitament, si en el termini de tres dies hàbils a partir de la comunicació no hi
manifesten cap oposició, i que aquesta condició només es perd en cas de renúncia, que
ha de ser expressa i manifestada per escrit, cessament o pèrdua de la condició de
membre de la Junta de Govern Local.
QUART.- A aquests efectes aquesta Alcaldia, quan tingui que absentar-se del terme
municipal, establirà, mitjançant decret, la durada de la seva absència, designat el tinent
d’Alcalde que hagi d’assumir les seves competències.
De no conferir-se aquesta delegació expressament, aquesta Alcaldia serà substituïda pel
primer Tinent d’Alcalde, i en el seu defecte, per qualsevol dels altres tinents d’Alcalde
establerts en segon lloc que es trobin presents, els quals hauran de donar compte d’això
a la resta de la Corporació, sense que durant el mateix dia pugui actuar com Alcalde
Accidental més d’un d’ells. Durant l’exercici del càrrec d’Alcalde Accidental no podran
modificar les delegacions ja efectuades per aquesta Alcaldia amb anterioritat ni atorgarne de noves.
CINQUÈ.- NOTIFICAR personalment la present Resolució a les persones designades,
que es considerarà acceptada tàcitament, llevat de manifestació expressa; i remetre
Resolució de nomenament al Butlletí Oficial de la Província per a la seva publicació;
igualment publicar la Resolució en el tauler d’edictes de l’Ajuntament, sense perjudici de
la seva efectivitat des del dia següent al de la seva signatura per l’alcalde.
SISÈ.- DONAR COMPTE al Ple de l’ajuntament d’aquesta resolució en la primera sessió
que dugui a terme.”

El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat dels tràmits que estan relacionats a
la taula que precedeix.
3.3.5. Donar compte de l'expedient de modificació de pressupost de l'Ajuntament
de Torelló núm. 34/2011, aprovat per Resolució de l'Alcaldia de 20/12/2011
ANTECEDENTS
1. Pel Decret de l’Alcaldia de data 30 de desembre de 2011 s’inicia l’expedient per a
l’aprovació de la modificació de crèdits mitjançant transferències de crèdit.
2. Per poder atendre les despeses que es detallen a continuació, per a les quals la
consignació és insuficient en el pressupost ordinari actual, s’ha de tramitar l’expedient de
modificació de crèdit per mitjà de transferències de crèdit amb subjecció a les disposicions
vigents.
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3. S'han examinat els crèdits de l'esmentat pressupost que es poden reduir sense
pertorbació del servei, i s’ha proposat la modificació de crèdit mitjançant:
Consignació de despeses amb crèdits en baixa:
Partida

Nom

Consignació
inicial

101-3302200200

Material
informàtic
no
inventariable
oficines
Jacint
Verdaguer

101-3302220300

200,00 €

Crèdits en baixa Consignació
definitiva
200,00 €

0,00 €

Comunicacions 300,00 €
fax
oficines
Jacint Verdaguer

300,00 €

0,00 €

101-3302230000

Missatgeria
230,00 €
administració
general
de
cultura

230,00 €

0,00 €

101-3322120000

Manteniment
1.500,00 €
locals biblioteca i
arxiu

540,06 €

959,94 €

101-3322210000

Subministrament 14.000,00 €
elèctric
biblioteca i arxiu

2.417,19 €

11.582,81 €

101-3322210100

Cànon
aigua 300,00 €
potable
biblioteca i arxiu

255,52 €

44,48 €

101-3322210200

Subministrament 6.000,00 €
gas
calefacció
biblioteca i arxiu

2.165,67 €

3.834,33 €

101-3322211000

Subministrament 250,00 €
productes
de
neteja biblioteca
i arxiu

250,00 €

0,00 €

101-3322220000

Comunicacions
telefòniques
biblioteca i arxiu

701,06 €

1.298,94 €

101-3322260200

Publicitat
i 250,00 €
propaganda
biblioteca i arxiu

250,00 €

0,00 €

101-3322260900

Activitats
biblioteca i arxiu

157,53 €

2.286,47 €

101-3322270000

Servei
neteja 22.930,00 €
biblioteca i arxiu

1.840,02 €

21.089,98 €

101-3342130000

Manteniment
conservació

462,56 €

1.237,44 €

2.000,00 €

2.444,00 €

i 1.700,00 €
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ascensor
d’entitats

local

101-3342210000

Subministrament 8.500,00 €
electricitat locals
entitats culturals

2.247,13 €

6.252,87 €

101-3352120000

Manteniment
1.000,00 €
locals
arts
escèniques

849,83 €

150,17 €

102-3402220000

Comunicacions 360,00 €
telefòniques
adm.
gral.
esports

118,88 €

241,12 €

102-3422220000

Comunicacions
telefòniques
instal·lacions
esportives

3.200,00 €

402,50 €

2.797,50 €

102-3422270000

Neteja pavelló

3.800,00 €

84,91 €

3.715,09 €

103-3372120000

Manteniment
5.000,00 €
locals joventut i
infància

560,37 €

4.439,63 €

103-3372210001

Subministrament 3.150,00 €
electricitat carpa

2.132,78 €

1.017,22 €

103-3372260900

Activitats
joventut
infància

769,16 €

12.150,84 €

204-1722269900

Accions
de 4.500,00 €
protecció
i
millora del medi
ambient

1.070,01 €

3.429,99 €

204-4332220000

Comunicacions
telefòniques
promoció
econòmica

257,04 €

12.642,96 €

206-1502312000

Locomoció
700,00 €
personal Pla de
Barris

407,60 €

292,40 €

206-1512312000

Locomoció
personal
urbanisme

600,00 €

458,96 €

141,04 €

206-1532312000

Locomoció
400,00 €
personal oficina
d’habitatge

134,97 €

265,03 €

208-1642240001

Assegurança del 677,25 €
cementiri
i
vetllador
municipals

156,10 €

521,15 €

12.920,00 €
i

12.900,00 €
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208-9202130001

Manteniment
fotocopiadores
adm. gral.

8.000,00 €

334,88 €

7.665,12 €

208-9202130201

Manteniment
extintors

3.078,83 €

466,38 €

2.612,45 €

208-9202270601

Control
legionel·losi
edificis

4.661,00 €

617,14 €

4.043,86 €

209-1322120000

Manteniment
800,00 €
locals seguretat
ciutadana

173,12 €

626,88 €

209-1322130000

Manteniment
sonòmetres

953,59 €

953,59 €

0,00 €

209-1322130001

Manteniment
547,00 €
emissores
seguretat
ciutadana i ordre
públic

395,11 €

151,89 €

209-1322130003

Manteniment
1.311,40 €
ascensor edifici
seguretat i ordre
públic

319,92 €

991,48 €

209-1322200200

Material
1.300,00 €
informàtic
no
inventariable
seguretat i ordre
públic

268,35 €

1.031,65 €

209-1322210000

Subministrament 4.700,00 €
electricitat edifici
seguretat
ciutadana i ordre
públic

1.154,68 €

3.545,32 €

209-1322210200

Subministrament 7.674,89 €
gas
calefacció
edificis seguretat
i ordre públic

2.462,37 €

5.212,52 €

209-1322210400

Subministrament 14.158,50 €
vestuari personal
seguretat i ordre
públic

64,11 €

14.094,39 €

209-1322210500

Productes
70,00 €
alimentaris
seguretat i ordre
públic

50,55 €

19,45 €

209-1322210600

Productes
150,00 €
farmacèutics
seguretat i ordre
públic

92,50 €

57,50 €
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209-1322211000

Subministrament 700,00 €
productes neteja
seguretat i ordre
públic

212,74 €

487,26 €

209-1322220000

Comunicacions 7.600,00 €
telefòniques
seguretat i ordre
públic

228,99 €

7.371,01 €

209-1322230000

Missatgeria
40,00 €
seguretat i ordre
públic

30,11 €

9,89 €

209-1322240002

Assegurança
5.260,20 €
vehicles
seguretat i ordre
públic

1.238,15 €

4.022,05 €

209-1322250000

Taxa
antenes 55,00 €
emissores
seguretat i ordre
públic

55,00 €

0,00 €

209-1322260200

Publicitat
i 150,00 €
propaganda
seguretat i ordre
públic

150,00 €

0,00 €

209-1322260300

Publicacions en 500,00 €
diaris
oficials
seguretat i ordre
públic

281,97 €

218,03 €

209-1322269900

Activitats
800,00 €
seguretat i ordre
públic

410,00 €

390,00 €

209-1322270000

Neteja
8.712,33 €
dependències
seguretat i ordre
públic

279,16 €

8.433,17 €

209-1322270600

Traductor
diligències
policials

per 200,00 €

200,00 €

0,00 €

209-1322270601

Treballs
150,00 €
realitzats
per
altres empreses
seguretat i ordre
públic

150,00 €

0,00 €

209-1332150000

Manteniment
senyalització
vertical
semafòrica

1.700,00 €

325,30 €

1.374,70 €

15.000,00 €

2.648,92 €

12.351,08 €

209-1332270400

Retirada
vehicles

i

via
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pública
209-1342140000

Manteniment
vehicles
protecció civil

209-1342210000

830,00 €

89,88 €

740,12 €

Subministrament 773,00 €
electricitat local
protecció civil

214,46 €

558,54 €

209-1342210100

Cànon
aigua 150,00 €
potable
local
protecció civil

150,00 €

0,00 €

209-1342210300

Subministrament 350,00 €
carburants
de
vehicles
protecció civil

117,98 €

232,02 €

209-1342220000

Comunicacions
telefòniques
protecció civil

240,00 €

19,79 €

220,21 €

209-1342240002

Assegurança
vehicles
protecció civil

945,00 €

176,80 €

768,20 €

209-1342250000

Taxa
antena 155,00 €
emissores
protecció civil

155,00 €

0,00 €

209-1342260200

Publicitat
propaganda
protecció civil

i 150,00 €

54,65 €

95,35 €

209-1342270000

Neteja
dependències
protecció civil

800,00 €

33,84 €

766,16 €

301-1512210400

Subministrament 150,00 €
vestuari
del
personal
d’urbanisme

150,00 €

0,00 €

301-1512230000

Missatgeria
d’urbanisme

172,49 €

127,51 €

301-1512260300

Publicacions en 5.000,00 €
diaris oficials

878,45 €

4.121,55 €

301-1512270601

Llicències
ambientals
Consell
Comarcal

174,39 €

825,61 €

301-1532200000

Material fungible 200,00 €
d’oficina, oficina
local d’habitatge

200,00 €

0,00 €

301-1532230000

Missatgeria
300,00 €
oficina
local
d’habitatge

300,00 €

0,00 €

300,00 €

1.000,00 €
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301-1532260200

Publicitat
i 923,00 €
propaganda
oficinal
local
d’habitatge

497,95 €

425,05 €

306-1612270800

Servei
de 3.306,18 €
recaptació taxa
drets
de
connexió xarxa
aigua potable

1.386,94 €

1.919,24 €

306-1622270000

Tractament
deixalles

2.639,98 €

129101,74 €

306-1642210000

Subministrament 422,76 €
electricitat
cementiri

116,63 €

306,13 €

306-1642210100

Cànon
aigua 680,00 €
potable cementiri

187,66 €

492,34 €

306-1712100000

Manteniment
parcs i jardins

200,39 €

6.799,61 €

306-1712130000

Manteniment
800,00 €
maquinària
i
utillatge parcs i
jardins

164,65 €

635,35 €

306-1712140000

Manteniment de 1.500,00 €
vehicles parcs i
jardins

371,81 €

1.128,19 €

404-1502200200

Material
150,00 €
informàtic
no
inventariable

60,56 €

89,44 €

404-1502210400

Subministrament 3.150,00 €
vestuari
plans
ocupació de pla
de barris

627,79 €

2.522,21 €

404-1502220100

Comunicacions 275,00 €
postals de pla de
barris

137,50 €

137,50 €

404-1502230000

Missatgeria
de barris

37,50 €

37,50 €

404-1502260100

Atencions
300,00 €
protocol·làries i
representatives
del pla de barris

76,10 €

223,90 €

404-1502260200

Publicitat
i 4.500,00 €
propaganda pla
de barris

42,81 €

4.457,19 €

404-1502260300

Publicacions en 1.000,00 €
diaris oficials del
pla de barris

500,00 €

500,00 €

131.741,72 €

7.000,00 €

pla 70,00 €
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404-1502260900

Activitats del pla 1.250,00 €
de barris

Total baixes de crèdits :

625,00 €

625,00 €

43.570,89 €

Consignació de despeses amb crèdits en alta:
Partida

Nom

102-3422210000

Consignació
inicial

Crèdits en alta

Consignació
definitiva

Subministrament 26.000,00 €
electricitat
instal·lacions
esportives

1.995,08 €

27.995,08 €

102-3422210001

Subministrament 5.800,00 €
electricitat
C.
Artesans

18,21 €

5.818,21 €

102-3422210100

Cànon
aigua 36.213,87 €
potable
instal·lacions
esportives

2.682,37 €

38.896,24 €

102-3422260300

Publicacions es 302,26 €
diaris
oficials
instal·lacions
esportives

152,26 €

454,52 €

108-3212210000

Subministrament 42.186,28 €
electricitat
edificis
ensenyament
preescolar
i
primària

5.370,24 €

47.556,52 €

108-3212210100

Cànon
aigua 1.000,00 €
potable edificis
ensenyament
preescolar
i
primària

2.848,12 €

3.848,12 €

108-3212210200

Subministrament 30.000,00 €
gas
calefacció
edificis
ensenyament
preescolar
i
primària

2.971,26 €

32.971,26 €

108-3242220000

Comunicacions 2.450,00 €
telefòniques
escola
d’arts
plàstiques

149,28 €

2.599,28 €

208-3212240001

Assegurança
5.175,00 €
edificis educació

844,77 €

6.019,77 €
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208-3242240001

Assegurança
1.185,00 €
edifici
la
Cooperativa

11,69 €

1.196,69 €

208-3322240001

Assegurança
1.815,66 €
biblioteques
i
arxiu municipal

4,88 €

1.820,54 €

208-3352240001

Assegurança
7.385,00 €
teatre Cirvianum

467,92 €

7.852,92 €

208-3422240001

Assegurança
instal·lacions
esportives

4.500,00 €

90,11 €

4.590,11

208-9202220100

Comunicacions
postals
administració
gral.

12.000,00 €

133,81 €

12.133,81 €

301-1512260200

Publicitat
propaganda
d’urbanisme

70,00 €

2.570,00 €

306-1622210000

Electricitat
1.300,00 €
deixalleria de la
Vall del Ges

310,65 €

1.610,65 €

306-1622210100

Cànon
aigua 1.262,62 €
deixalleria de la
Vall del Ges

37,38 €

240,16 €

306-1652210000

Subministrament 268.481,62 €
electricitat
enllumenat
públic

23.772,22 €

292.253,84 €

306-4592220000

Comunicacions
telefòniques
infraestructures

257,04 €

1.457,04 €

502-9122260100

Dotació
polítics

99,01 €

9.907,81 €

502-9322270800

Servei
de 167.238,41 €
recaptació
Organisme
de
Gestió Tributària

1.284,59 €

168.523,00 €

Total altes de crèdits :

i 2.500,00 €

1.200,00 €

partits 9.808,80 €

43.570,89 €

4. La secretaria i la intervenció han emès els seus informes.

FONAMENTS DE DRET
1. Les transferències proposades son entre els mateixos grups de funció, i no afecten els
crèdits ampliables, ni els crèdits extraordinaris atorgats en l’exercici.
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2. Les partides que es proposa minorar no han estat incrementades mitjançant suplements
o altres transferències. Tampoc procedeixen de crèdits incorporats com a conseqüència de
romanents no compromesos procedents de pressupostos tancats, ni han estat objecte de
cap minoració, com a conseqüència de transferències anteriors.
3. No hi ha cap compromís de despesa que impedeixi la modificació de les partides que es
proposa minorar.
4. Es compleixen l’article 180 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i l’article 41 del Reial
decret 500/1990.
5. Es compleix l’article 12 de les Bases d’Execució del pressupost de l’exercici 2010,
aprovades en el Ple de l’Ajuntament del 25 de gener de 2010.
Per tant, RESOLC:
Primer.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdit per mitjà de transferències de
crèdit núm. 34/2011 del pressupost de l’Ajuntament.
Segon.Per ser aquesta resolució executiva, la Intervenció municipal l’ha de
comptabilitzar.

El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat dels tràmits que estan relacionats a
la taula que precedeix.
4. PROPOSTES URGENTS
4.1. HISENDA
VOTACIÓ DE LA URGÈNCIA:
La urgència s’aprova per majoria absoluta del nombre legal de membres de la
Corporació, atenent al resultat que s’especifica a continuació:
Vots favorables: 14, dels regidors i regidores dels grups municipals de CiU, del
PSC-PM, de JpT-ERC-AM i d’ICV-EUiA-E.
Vots desfavorables: 3, dels regidors del grup municipal de PxC..
Abstencions: 0.
4.1.1. Resolució de les al·legacions presentades i aprovació definitiva del
pressupost per al 2012.
ACORD:
Vist que en data 20 de març de 2012, s’han presentat per part del grup municipal del
PSC-PM al.legacions al Pressupost General Consolidat, per a l’exercici econòmic de
2012, que es transcriu a continuació:
“El grup municipal del PSC-PM de Torelló ha decidit presentar al·legacions al pressupost
municipal atenent a les següents raons:
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a) Primer de tot, agraïm a l’equip de govern el fet d’entregar tota la documentació
necessària per poder portar a terme de forma correcta per part dels grups de
l’oposició, l’anàlisi detallada de les partides, tant d’ingressos, com de despeses,
així com el pla d’inversions de la legislatura.
b) Tot i així, creiem que el retorn de la tasca d’anàlisi portada a terme, almenys pel
nostre grup, no va poder ser exposada i compartida amb l’equip de govern i, per
tant, no vam poder explicar, contractar i debatre amb anterioritat al ple municipal
les nostres aportacions.
c) Al nostre entendre, es dóna la informació, per tal que tots els grups se l’estudiïn i
intentin millorar d’alguna manera o altra, el projecte de pressupostos. Així ho
crèiem, i així no ha pogut ser. Per això presenten per a la seva anàlisi unes
modificacions, que al nostre entendre milloren substancialment el projecte aprovat
inicialment.
Les modificacions al·legades es basen bàsicament en reduir despeses que estimem que
en aquests moments de baixa dels ingressos i de crisi econòmica generalitzada, no són
prioritàries. Així:
1) Les al·legacions presentades es basen en disminuir despeses ordinàries per valor
de 207.129,07 €, destacant-ne les de publicitat i propaganda, festes populars i
actes festius, així com donar un nou enfocament que prioritzi el talent local a la
beca Segimon Serrallonga. També disminuïm els costos associats a ràdio Ona i al
museu de la torneria, entre d’altres, i per últim reduïm els sous dels polítics de
l’equip de govern i també les indemnitzacions que cobrem els grups i polítics de
l’oposició en un 10% (aproximadament el mateix que s’ha augmentat l’IBI al
ciutadà).
2) Pel que fa a les despeses, no creiem que sigui necessari ni eficient per a Torelló
destinar 200.000 € a Can Parrella. El cost que pot arribar a costar una intervenció
total a la casa pot variar dels 3 milions als 5 milions d’euros. Si anem fent
inversions de 200.000 € anuals podem tardar 15 anys a tenir la casa enllestida.
Per això nosaltres creiem que s’han de prioritzar actuacions necessàries i
immediates, que donin servei al poble i a les persones, i que es busqui a
Barcelona, Madrid i/o Brussel·les el finançament necessari per poder tirar
endavant Can Parrella.
3) Pel que fa a com ens gastaríem aquests més de 400.000 € estalviats, creiem que
s’han de destinar a accions d’atenció i ajuda a l’aturat, i a aportar-les a les AMPA
per poder fer front a una possible denegació de la sisena hora o supressió del
SEP a les escoles públiques de Torelló.
4) La resta d’estalvi l’invertim, així no es consolida per l’any següent, aconseguim
estalvis en els subministraments de l’any següent i, a més a més, posem en
funcionament, i per tant, en mans dels torellonencs, alguns equipaments que
milloraran la qualitat de vida del municipi.
Capítol 2

Descripció de les partides
import reduït
Material fungible___________________________________ 6.406,88 €
Comunicacions telefòniques _________________________ 6.193,47 €
Atencions protocol·làries i representatives ______________ 4.545,40 €
Publicitat i propaganda (sense barris) _________________ 14.174,63 €
Publicitat i propaganda – barris ______________________ 30.502,88 €
Festes populars i actes festius________________________ 9.500,00 €
Premi Segimon Serrallonga _________________________ 14.000,00 €
Prevenció de drogues ______________________________ 2.200,00 €
Accions de promoció del municipi ____________________ 10.800,00 €
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Topogràfics i altres_________________________________ 5.000,00 €
Cànon aigua potable instal·lacions esportives___________ 15.000,00 €
Total _________________________________________ 119.323,26 €
Capítol 4

Museu torneria ___________________________________ 20.067,11 €
Alba Ter _________________________________________ 4.173,57 €
Transferències cultura ______________________________ 7.373,91 €
Festes populars ___________________________________ 8.940,80 €
Ràdio Ona ______________________________________ 35.000,00 €
Total __________________________________________ 75.555,39 €

Capítol 1

retribucions bàsiques òrgans govern ___________________ 9.304,78 €
Indemnitzacions òrgans de govern ____________________ 2.945,64 €
Total __________________________________________ 12.250,42 €

Capítol 6

Can Parrella ____________________________________ 200.000,00 €
Total _________________________________________ 200.000,00 €
TOTAL ________________________________________ 407.129,07 €

Capítol 2

Descripció de les partides
import ampliat
Accions de promoció de l’ocupació ___________________ 10.000,00 €
Total __________________________________________ 10.000,00 €

Capítol 4

aportació a les AMPA _____________________________ 20.000,00 €
Total __________________________________________ 20.000,00 €

Capítol 6

obres al vas de la piscina per evitar fugues _____________ 50.000,00 €
Acabar la pista d’atletisme __________________________ 75.000,00 €
Projecte previst a Barris de la remodelació del “Parque”___ 14.000,00 €
Adequació del camp de futbol del barri de Montserrat ____ 80.000,00 €
Inversions en eficiència energètica ___________________ 80.000,00 €
Inversions pla anticrisi _____________________________ 88.129,07 €
Total _________________________________________ 387.129,07 €
TOTAL ________________________________________ 417.129,07 €”

Atès el que disposen els articles 162 i ss. del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, i vist
que l’article 170.2) del RD 2/2004, de 5 de març Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals,
determina textualment que,
“Únicament es podran interposar reclamacions contra el pressupost:
Per no haver-se ajustat la seva elaboració i aprovació als tràmits establerts
en la llei.
Per ometre el crèdit necessari pel compliment de les obligacions exigibles
a l’entitat local, en virtut de precepte legal o de qualsevol altre títol legítim.
Per ser de manifesta insuficiència els ingressos amb relació a les despeses
pressupostades o bé que aquestes, respecte a les necessitats per a les
que està previst. “
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Vist l'informe econòmic -financer de la intervenció de data 20 de març de 2012 en el que
posa de manifest que l’al.legació no és admissible per no estar inclosa en cap dels
supòsits anteriors,

És per tot això que, a proposta d’Economia i Hisenda, el Ple de l’Ajuntament, per majoria
absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, acorda:

Primer.- DESESTIMAR les al.legacions presentades en base a les motivacions que
consten a la part expositiva del present acord.
Segon.- APROVAR definitivament el Pressupost General Consolidat per a l’exercici
econòmic de 2012, amb un import anivellat a l’Estat d’Ingressos i al de Despeses de
13.330.558,19 euros, així com les Bases d’Execució, les seves modificacions, i altra
documentació annexa i complementària al pressupost.
Tercer.- APROVAR definitivament la plantilla del personal al servei d’aquesta Corporació
que comprèn tots els llocs de treball reservats a funcionaris de carrera, personal eventual
i personal laboral, que figura inclosa en el pressupost i que es relaciona en l’annex II, així
com la modificació de la relació dels llocs de treball que consten també a l’expedient
annex III.
Quart.- PUBLICAR al Butlletí Oficial de la província resumida a nivell de capítols tal i
com preveu l’art. 169.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
INTERVENCIONS:
SR. JAUME VIVET:
En aquests moments estic una mica... en el tema de les al·legacions, nosaltres veiem que
se’ns agraeix que haguem donat la informació amb temps suficient; es va donar per junta
de govern; després, va passar per comissió informativa i no es va fer cap comentari sobre
aquest tema; entenem que l’equip de govern és el que ha de presentar el pressupost i
així ho hem fet i per això vam donar quinze dies abans tota la documentació, que creiem
que no s’havia fet mai.
Tot això s’hauria d’haver dit abans, ja que el que s’ha aconseguit és retardar encara més
–parlem de més d’una setmana- l’aplicació del pressupost i pensem que hi ha
departaments que en aquests moments l’estan esperant amb candeletes.
En vista de les al·legacions presentades, només podem desestimar-les, perquè no
responen a cap dels supòsits de l’article 170 de la llei d’hisendes locals i per tot això les
hem desestimat.
SR. MARC FONTSERÈ:
La moció ja ho diu: no hem dubtat en capomoment, que vam tenir la informació i tampoc
descobreixo res, si dic que ens hagués agradat participar-hi més, no és cap secret! Però
ens ha sorprès una mica... bé! Primer respondre al comentari que has dit que s’ha
retardat: si es poden presentar al·legacions, si es pot fer, es fa i no passa res, s’estimen o
es desestimen.
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El primer que volíem dir és que ens ha sorprès, però, la manera com s’ha tancat el tema;
ens ha sorprès, perquè l’informe tècnic parla de reclamacions i nosaltres de reclamació
no en fem cap; fem una al·legació, però desgraciadament no som juristes i, per tant,
podria ser que a nivell jurídic fos el mateix, però dir que qui ens ha informat d’aquesta
possibilitat de presentar al·legacions en el procés d’informació pública, van ser els
mateixos serveis jurídics de l’Ajuntament; no ens hem inventat res; segurament va ser un
malentès i ja no tornarà a passar, però demanaria, això si, que se’ns faci arribar un
informe jurídic sobre el que es pot al·legar i el que no es pot al·legar, més que tot, per no
fer-vos perdre el temps a vosaltres, i a nosaltres, que també ens hi vam passar unes
quantes hores.
L’al·legació que es va presentar, ja jo diu la mateixa al·legació, ens hauria agradat influir
més en el pressupost aprovat i per demostrar al ple i al poble, que un altre pressupost era
possible i que aquest, a més, no crèiem que fos el pressupost que l’Ajuntament de Torelló
necessitava; l’al·legació era coherent, no representava gastar més –es gastava el mateixi, per tant, era perfectament possible portar-la a terme.
Dit això, només dir que ens agradaria que en l’acta del ple, si és possible, hi constés el
text íntegre, que no s’ha pogut tenir en compte. I dir que farem arribar això als demés
grups polítics i a la premsa, perquè ho puguin tenir.

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: 9, dels regidors i regidores dels grups municipals de CiU i de JpTERC-AM.
Vots desfavorables: 7, dels regidors i regidora dels grups municipals del PSC-PM i
de PxC.
Abstencions: 1, de la regidora del grup municipal d’ICV-EUiA-E.

5. PRECS I PREGUNTES
SRA. ROSER MAS:
5.1.
Tinc uns quants precs i preguntes barrejats. Hi ha una pregunta que us volíem fer, en
relació amb la zona del bosc, que són plens de plàstics, hi ha plàstic per tot arreu! En una
alçada una mica alta dels arbres, tot i que hi ha diverses entitats ciutadanes, que en
diverses ocasions han anat a netejar les ribes del riu, però hi continua havent-hi plàstics.
Ens agradaria saber quin control s’exerceix sobre les empreses que manipulen residus,
perquè realment és escandalós! Sembla que hi ha gent que ho neteja, i altra que ho
embruta i, l’Ajuntament, sembla que no sap... no sé si fa alguna cosa o no, però sembla
que no fa massa res. Ens sembla que hi ha normatives per complir. Si us plau, que es
facin complir les normatives i que es vigili sobre aquest tema.

Respon el Sr. Jaume Vivet: Això va ser degut a una ventada d’una empresa de residus,
que, segons ells, el vent va aixecar plàstics; immediatament es va trucar des de
l’Ajuntament i es van fer treure; als de més amunt on no havien arribat; a més, està en
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una zona que està en obres, amb problemes d’accés i continuarem dient que quan
estiguin les obres i es retirin les tanques, s’acabaran de recollir els plàstics que hi ha.
Sra. Roser Mas: Però s’ha esmenat el fet que pugui haver-hi un altre accident d’aquest
tipus?

Sr. Jaume Vivet: Se’ls ha comunicat que facin el que calgui per evitar que això torni a
passar.

5.2.
Voldríem demanar sobre el consum de gas, llum i altres subministraments, en els edificis
públics, perquè el que veiem és que constantment cal modificar partides pressupostàries
per suplementar aquests conceptes; per tant, ens agradaria saber si es pot plantejar un
tema de controls en els consums, si hi ha la possibilitat de fer campanyes de
sensibilització conjuntament amb les entitats que ocupen els diversos llocs, perquè hi ha
llocs concrets que es fa un mal ús de segons quin tipus de subministrament; això, penso
que ho hauríem de vetllar i també una cosa que voldríem que es tingués en compte, és
que aquest Ajuntament hi ha un PAES, un pla d’estalvi energètic, que em sembla que ja
va estar aprovat i el que no sé si no s’ha rellegit o què ha passat i ens agradaria que es
tingués en compte i que l’apliquessin, perquè ens sembla que queda per fer tota la feina
que recomanava el PAES.

Sr. Manel Romans: Jo només voldria dir que des de l’agència local de l’energia d’Osona,
intentarem fer uns plans de control d’equipaments municipals, per tal de veure si hi ha
alguna desviació. En principi, ho farem amb energia elèctrica i esperem fer-ho també amb
gas; per tant, mirar si hi ha algun equipament que surti una mica i es desviï dels
paràmetres que hi ha i poder-ho corregir.
Sra. Roser Mas: En un termini de temps relativament curt?

Sr. Manel Romans: si.

5.3.
En relació a aquest tema de visualització de coses a nivell del municipi, és que hi ha
determinats punts del municipi en què els contenidors de deixalles estan saturats
permanentment; no és que en un moment determinat estigui molt ple i que després es
buidi i passin unes hores, si no que permanentment estan plens i la gent ha de deixar les
deixalles a fora. Ens agradaria saber quin control es fa sobre l’ús d’aquests contenidors i
demanaria si és que s’han fet canvis en la freqüència de recollida, si és que en alguna
zona s’hi passa menys, però si que pensem que s’hauria de vigilar, perquè n’hi ha alguns
en què realment és molt evident.
També ens agradaria insistir que calen indicacions als contenidors per explicar que hi ha
materials que no es poden deixar de qualsevol manera al carrer i en això, sé que em faig
pesada, però és que tinc un exemple claríssim al capdamunt del carrer de Sant Josep,
que hi passo vint-i-quatre vegades cada dia, hi passo molt sovint i que molt sovint hi ha
materials que no s’han de deixar; per tant, tenim un problema de comunicació amb els
ciutadans, que no saben on deixar-ho en tot cas.
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Respon el Sr. Jaume Vivet: Això és un seguiment que porta a terme la mateixa empresa
que ens fa el servei.
Sra. Roser Mas: Com a Ajuntament no en fem cap de seguiment? És l’empresa que ho
fa tot?

Sr. Jaume Vivet: És la mateixa empresa la que ens avisa; és el tema dels voluminosos;
pel que fa al cas concret del carrer Sant Josep, jo mateix, aquesta setmana passada he
trucat dues vegades, perquè allà no sé què passa: és el carrer típic en què la gent canvia
mobles i els deixen al carrer...
Sra. Roser Mas: Mobles i altres coses. Però aquests contenidors no estan saturats
només de mobles, si no de brossa, de bosses de deixalles concretament.

Sr. Jaume Vivet: També n’hi ha que van amb les bosses grosses, que no entren bé per
la boca i les deixen a fora. Hi ha gent que...

Sra. Roser Mas: Si, però aquest no és ben bé el cas.

Sr. Jaume Vivet: Si en detecteu algun que queda ple, també us agrairem que ens digueu
el lloc exacte on és, perquè ho puguem contrastar.
5.5.
Un altre tema és a veure qui està fent –digueu-nos malpensats, potser!- veient les
tècniques que es practiquen en la poda dels arbres, no sé si algú ha donat instruccions
per arranar-los, arranar-los, perquè no facin fulles i després no tinguem problemes per
recollir-les a la tardor. Hi ha certes zones del municipi amb uns arbres molt i molt
esporgats, que no sabem ni tant sols si és correcte, o no; ens agradaria saber qui és el
que dóna les indicacions per fer això i que tinguem present que una bona brancada
ufanosa en els arbres, ens fa respirar bé i ens fa passejar a gust a l’estiu; tenir-los així tan
esquifits i mutilats, no fa gaire bonic.

Respon el Sr. Jaume Vivet: Que sapiguem, nosaltres no hem donat cap directriu a
ningú, que podi el que podi; per exemple, hi ha els de Matabosch que sé que els han
tallat molt i és, perquè quan fa vent, s’esqueixen i si hi ha gaire brancada, és un arbre que
té la fusta molt tova i es trenca; tot sovint han de venir a treure branques i llavors, de tant
en tant, es fa un poda dràstica, que se’n diu, per tornar-los a deixar en condicions, però
és un arbre que veuràs que torna a brotar, i broten bé.
Sra. Roser Mas: Però és un tema tècnic?

Sr. Jaume Vivet: Si, si, no és cap consigna política, no és cap consigna nostra.
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Sra. Roser Mas: Quan els veus tant i tant mutilats que sembla que es tracti d’anar a
estalviar-nos una esporgada una altra vegada.

5.6.
Ja en un punt s’hi ha referit en Marc, del PSC, que era el tema de l’estat de les
negociacions amb els treballadors de l’Ajuntament: en quin punt es troben, si han
avançat, si no, en quina situació està, perquè ens preocupa i ja ens agradaria que tothom
treballés el màxim bé possible, perquè en definitiva del rendiment d’una bona feina en
gaudim tots.

Respon el Sr. Manel Romans: Les negociacions, tal com ja vaig comentar l’altre dia, les
del conveni de moment estan aturades esperant resoldre el tema de la paga de març. En
les negociacions col·lectives del conveni, l’única cosa –ja ho vaig dir l’altre dia- que hi ha
hagut són unes propostes per part de l’Ajuntament que, de moment, a hores d’ara, encara
no hem rebut resposta dels treballadors. Per tant, està tot igual que a l’últim ple. Hem de
mirar de resoldre-ho; intentarem aquesta setmana vinent, que tenim una reunió amb el
comitè, intentar resoldre el tema de la paga de març.
Sra. Roser Mas: Això és important, perquè si no tenim el personal motivat i content, és
difícil que després es pugui treballar...

Sr. Manel Romans: Nosaltres hem intentat, hem fet propostes, estem intentant arreglarho tan bé com podem; de totes maneres, és un tema molt difícil i per tal de tenir –això
que dius tu- el personal motivat, serà molt difícil fer-ho bé per a tothom, però tenim
converses amb el comitè, en vam tenir la setmana passada amb els caps de servei... per
tant, estem mirant a veure com ho podem lligar i divendres hem de prendre una decisió.
SR. DAVID OLIVARES:
5.7.
Demanar com va anar la reunió amb els veïns de la cabanya, si ens en podeu fer cinc
cèntims.

Respon la Sra. Núria Güell: Van venir quatre persones en representació de La Cabanya
i ells, el que tenien ganes és que hi hagués una mica més d’activitat allà dalt, que fos una
cosa més dinàmica, que es tingués una mica en compte a l’hora de les festes, de fer
coses allà dalt. Nosaltres els vàrem dir que a nivell de festa major és molt complicat
moure infraestructures cap allà dalt, perquè llavors és a un lloc o a un altre; no podem fer
que la brigada, a mitja festa major, ens canviï escenaris de lloc, però si que els podíem
fer de bo amb els de la Comissió de la Joanot Martorell.
Ells ens van dir que fa uns anys ja hi havien estat parlant, però que semblava que la cosa
no havia acabat de lligar; jo els vaig comentar que en aquests moments hi ha una
comissió nova, però que de moment encara no la tenim oficial –encara se’ns han de
presentar- però ja hem estat parlant amb ells i les ganes que tenen és de posar-hi coses
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allà dalt; cada any hi fan una cosa o altra; hi ha el torneig de skate i un parell de coses
que ja s’hi fan, però que tenien ganes d’esponjar-ho més aquest any i fer-hi més coses.
Estic esperant això, que la comissió es presenti oficialment i poder convocar les dues
comissions i nosaltres fer una mica com d’enllaç i per fer les primeres reunions i llavors,
ja, que vagin sols.

5.8.
Un prec sobre els agents cívics: la gent els està començant a veure amb un aire
sancionador, es pensen que posen multes, perquè van amb aquells papers; si es podria
donar una mica d’informació sobre les tasques que fan realment i que realment no
multen, ells, perquè tothom fa el comentari que venen a multar, nosaltres ens hi hem
trobat i nosaltres ja sabem que no, perquè inclús jo he parlat amb ells i no és així. Caldria
informar d’alguna manera que la gent tingui clar que no multen.

Respon el Sr. Jordi Casals: Els agents cívics, pels quals també ha preguntat el portaveu
del partit socialista, en Marc Fontserè, ho respondré conjuntament: les funcions dels
agents cívics no són les de sancionar, però si que poden informar i en un cas extrem es
pot informar per tal que se sancioni. La seva funció que tenen ara és de vetllar per la
convivència, informar els ciutadans si fan alguna cosa incorrecta, però el talonari que
tenen és per informar, per exemple, quan un cotxe no està del tot correcte, li deixen
aquest avís. Es va presentar en una roda de premsa quin era el projecte dels agents
cívics i si que començarem i ho estem treballant, és que properament es farà una
campanya comunicativa a ràdio ona, on s’explicaran uns temes de civisme i les tasques
que fan els agents cívics i la funció que tenen. És una figura que és nova a Torelló; el que
passa és que tenim la voluntat que esdevingui en un futur central i es pugui coordinar i
treballar amb els diferents departaments de l’Ajuntament de Torelló i que sigui un pal de
paller per treballar en els espais públics. És normal que la gent encara no conegui ben bé
la seva funció, perquè és una figura que tampoc no està normalitzada arreu i es va
introduint; farem tot el màxim per tal que siguin coneguts i perquè la gent hi confiï, que
també té el seu sentit.
En quant al control de trànsit, els agents cívics el que fan és donar suport sobretot a les
escoles, perquè tot plegat estigui molt més controlat; el que si que és cert que els agents
cívics no poden substituir de cap manera a la policia local; el que no pot ser –em sembla
que ho has apuntat- és posar en risc la seva seguretat; nosaltres hi estem vetllant i la
coordinadora del pla de barris treballa en tots els plans d’ocupació del pla de barris i més
enllà de les seves tasques, vetlla aquesta vessant com els riscos laborals, entre altres
coses.
Sr. Marc Fontserè: No m’ha quedat clar: no fan control de trànsit?

Sr. Jordi Casals: És que no poden fer control de trànsit; estan allà i el que si que fan és
vetllar per tal que les coses vagin bé, però el control de trànsit en si mateix, no el poden
fer.
5.9.
Aquest tema fa referència a alguns agents de la policia: algun en concret té fins a tres
notes informatives per passar-se de quilòmetres: durant el dia són vint, durant la nit són
trenta... hi ha algun agent que té fins i tot tres notes informatives que podrien acabar en
expedients, si es volgués.
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Això, crea una mica de mal rotlle dintre del cos i el prec és en el sentit de si seria possible
poder apujar una mica els quilòmetres si és que aquests no arriben per fer la patrulla.
Suposo que la mesura és per un estalvi de gasolina, no? No deu ser pas per cap altra
causa?

Respon el Sr. Jordi Casals: Em sorprèn una mica la informació interna que es té del cos
de la policia local; el quilometratge que tenen establert els policies municipals, és el
necessari; se’n podria fer més i se’n podria fer menys, però el que tenen marcat és el
necessari per fer-ho. Òbviament, aquí també s’hi ha posat una mica per una qüestió
d’austeritat i marcar quins són els quilòmetres justos que s’han de fer; ara bé, si algun dia
se’n ha de fer més per alguna situació, es fan.
5.10.
El ple passat vam parlar del tema del tràfic de drogues a Torelló. Voldria saber una mica
quines gestions s’han fet i que se’ns comenti una mica com ha anat això.

Respon el Sr. Jordi Casals: Suposo que tothom aquí entendrà que no us puc donar
detalls d’actuacions d’aquestes en el ple. Tampoc crec que sigui el lloc on parlar
d’aquests temes. Sou lliures de demanar el que vulgueu. No donaré detalls, però és obvi
que la policia local actua, al marge que es facin precs, quan es coneixen situacions
s’actua i a vegades s’ha d’arribar a la coordinació amb els mossos d’esquadra i si s’han
llegit les comunicacions d’aquesta setmana passada, s’ha vist que alguna actuació
concreta s’ha fet.
És obvi que la policia local vetlla perquè aquestes coses no succeeixin i que puguin anar
fent la prevenció i en aquest cas, si cal, l’actuació.
SR. JOAN MANEL CASTILLO:
5.11.
Els veïns de la zona de la cabanya ens han preguntat si hi hauria alguna possibilitat
d’obrir, al passeig de la Vall del Ges, un pas soterrani que hi ha i que fa uns anys es va
tancar per alguna raó i aquest pas dóna entrada al polígon Mas les Vinyes. Veure si hi
hauria alguna possibilitat d’obrir-lo; creiem que simplement si les tanques s’obren al nivell
del pas, i si s’ha d’arreglar una mica per temes de seguretat, voldríem saber si és
possible.

Respon el Sr. Jaume Vivet: El tema de RENFE, tant pel que fa al pas soterrani, com a la
tanca de l’estació, entenc que és la tanca de l’estació el que està malament; la tanca és
de RENFE i ho demanarem a RENFE i el pas també s’ha de demanar a ells; és un pas
sota la via del tren i, en tot cas, han de donar el permís ells, no depèn de nosaltres.
Sr. David Olivares: Hi passa molta canalla per allà.

Sr. Jaume Vivet: Si RENFE no dóna el permís, no hi posarem res.
5.12.
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També ens han arribat unes informacions sobre el tema de les piscines municipals.
Exactament a la piscina petita i a la gran, s’hi perden molts litres d’aigua, però ja no fa
quatre dies ni quatre mesos; ja fa molt de temps que se’n està perdent! A veure si ho
teniu en compte i a veure exactament què està passant, perquè amb els problemes
d’aigua que hi ha, per allà se’n perden molts!
Voldria que se’m expliqui una mica, què està passant per allà.

Respon el Sr. Jaume Vivet: És cert que les piscines municipals perden molta aigua;
nosaltres hem encarregat un estudi i un pressupost i el que ens han dit és que s’han de
fer noves, perquè la reparació és costosa.
Sr. Joan Manel Castillo: I fer-hi una petita reparació?

Sr. Jaume Vivet: Aquest any hi farem una pintada, perquè perdin menys, però la pintada
és una cosa que dura, crec que ens van dir que un any. De cara a l’any vinent ens hem
de plantejar què fem amb aquestes piscines, si se’n tanca una... per la gent que va a la
piscina pensem que tres piscines són moltes piscines; hi ha la petita que és per a
mainada, però estem parlant d’una mitjana de vuitanta persones diàries. Si tenim la
piscina vuit hores oberta és molt poca gent que va a la piscina; també es podrien fer més
atractives, per tal que hi vagi més gent.
Sr. Joan Manel Castillo: Més que tot que ho tingueu en compte, perquè em van dir que
no parlem de 500 litres o 1000 litres!

Sr. Jaume Vivet: No. Estem parlant de molts litres.

5.13.
Un altre punt d’urbanisme: voldria saber quin tipus de pla o estudi estan fent en el tema
de barreres arquitectòniques, perquè hem sentit que no hi ha problemes al poble, que
està tot perfecte, que si que hi ha alguna cosa malament, però tot va sobre la marxa. Ja
deveu estar al cas de com estem fent nosaltres els estudis amb les fotos que us van
arribant. I ens trobem que mirem i mirem, i tot està bastant malament. Hem agafat 4
carrers i ens vam posar a mirar quants punts negres hi havia en aquella zona: en el carrer
Indústria, hi ha tres passos de zebra, que això vol dir sis punts negres; al carrer Núria 4
passos de zebra, que això vol dir vuit punts negres; al carrer Pins, quatre passos de
zebra, que signifiquen vuit punts més i al carrer Montesquiu, cinc passos de zebra, que
signifiquen deu punts. Dit tot això, si fem la suma, suma un total de 32 punts negres, que
Déu ni do per estar el poble perfecte!
D’aquesta manera arribem a la conclusió, que vostès segueixen bé tots aquests
problemes? Seria possible respondre’ns aquests dubtes que tenim sobre si el poble està
bé o no?
Per acabar, comentar-vos una qüestió que ens sembla bastant forta i és que en el parc
infantil que hi ha al mercat municipal, s’ha fet un paviment nou que està ben bé davant
del tobogan, perquè hi havia unes arrels que posaven en perill quan baixava la canalla,
que podien caure; fins aquí ho hem trobat perfecte, s’ha arreglat, però resulta que en lloc
d’arreglar-ho s’ha espatllat, perquè cada vegada que baixa la canalla es troben un graó
de 10 centímetres i cauen a terra, i un cop de cap; i això no ho diem nosaltres! Això
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venen la gent a dir-nos que la seva canalla de dos anys o un any, cauen a terra i en lloc
d’arreglar les coses, a Torelló les estem espatllant totes. I d’això també en tenim proves
suficients, perquè ens han enviat les fotos que demostren que tot el que estem dient és
veritat.
I un altre tema que ens han comentat avui: a l’avinguda dels Pirineus, a l’alçada del carrer
Ausiàs March, hi ha tres tanques de les que van directament a la via del tren, que estan al
terra. Ja fa molts mesos i suposo que deveu saber que per allà passa tota la canalla que
surt de l’institut i allò és un punt que és molt perillós, perquè les tanques estan
completament a terra i d’allà, salten a la via sense cap mena de problema.
A veure si ho podem tenir en compte i suposo que les fotos també us deuen haver arribat,
perquè no ens pugueu dir que si estem dient mentides, que si estem dient coses falses,...

Respon el Sr. Jaume Vivet: Nosaltres no ho hem dit mai que tinguem tot el poble bé!
Hem dit que hi ha un pla i que es va seguint; que tot el poble està bé, ho has dit tu,
nosaltres no. I pel que fa a les fotos que ens envieu, jo agrairia que hi hagués una
explicació, perquè n’hi ha alguna que si que es veu de què es tracta, però n’hi ha alguna
que no se sap ni què és i no me les he pas mirat jo sol; l’altre dia en vas enviar un feix i
n’hi ha alguna que es veu alguna cosa, però en alguna no se sap si és de senyal, ...
Sr. Joan Manel Castillo: Tota la foto està malament en si; totes les coses que surten a la
foto estan malament.
Sr. David Olivares: Ja les enviarem més explicades.

Sr. Jaume Vivet: Només una explicació que digui: aquí, hi ha això!
Sr. Joan Manel Castillo: Jo, en el tema de les barreres arquitectòniques ho deia, perquè
quan vam fer aquesta primera presentació de la moció, se’ns va dir que el poble estava
bastant bé.

Sr. Jaume Vivet: Per exemple, hi ha aquests carrers que deies tu, és clar! Encara no
s’ha actuat en cap! Hi ha uns recursos i es pot anar fent, però no es pot fer tot el poble!
Sr. Joan Manel Castillo: Un cop a l’any?

Sr. Jaume Vivet: No. Es va fent. Quan s’ha de fer una vorera, s’arreglen els passos de
vianants d’aquella banda.
Sr. Joan Manel Castillo: Més que rés és que vaig agafar quatre carrers i ens vam trobar
amb això: 32 punts, en quatre! No parlem de més!

Sr. Jaume Vivet: D’acord, però ja entendràs que 32 punts no es poden fer de cop; tu
saps què representa arreglar pas de zebra?
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Sr. Joan Manel Castillo: Si, si, se suposa que si, però... no ho sé! Com a mínim que es
vegi una mica de moviment!

Sr. Jaume Vivet: N’hi ha de moviment! Se’n fa, se’n fa bastant! Podríem dir que se’n ha
fet bastant durant aquests anys!

Sr. Lluís Sabatés: El compromís que em sembla que sempre hem parlat i que tenim
l’equip de govern, és que totes les obres noves que es facin, es vetllarà per tal que tot el
tema d’accessibilitat estigui correcte. Tot el que s’ha fet malament durant molts anys, no
ho arreglarem ni en un, ni en dos, ni en tres, ni en vint, ni en 40 anys, potser! Per tant
podem fer el que ens permetin els diners que tinguem disponibles; però si que hi ha un
compromís de l’equip de govern que en totes les obres noves que es facin, es vetllarà,
perquè el tema d’accessibilitat sigui l’adequat. Vosaltres podeu anar enviant fotos i podeu
anar fent el que us plagui, però la realitat és molt dura, i em sembla que ja l’hem explicat
moltes vegades, que els recursos són els que són i en cada ple no estarem parlant de
l’accessibilitat dels carrers o del que està malament en els carrers; hi ha el que hi ha i em
sembla que som tots conscients i ja s’ha explicat en nombroses ocasions.

Sr. Joan Manel Castillo: L’altra pregunta fa referència al paviment que s’ha fet nou. És
una cosa nova!

Sr. Jaume Vivet: Aquest tema el traslladarem als tècnics, que s’ho vagin a mirar. Ja ho
tinc anotat per saber què ha passat.
SRA. IRENE HERNÀNDEZ:
5.14.
La meva pregunta va enfocada en l’àmbit educatiu; m’agradaria abans fer un petit incís:
des del grup municipal del PSC sempre hem mostrat la nostra inquietud per a l’educació i
per a la igualtat d’oportunitats del sistema educatiu, per això vam presentar una moció el
setembre del 2011, a favor de la sisena hora, la qual van votar tots els partits polítics que
representem al consistori, amb l’excepció de CiU. Al nostre parer, l’eliminació de la sisena
hora no està relacionada tant amb la manca de recursos davant la crisi, ja que suposa
únicament un 2% del pressupost de la conselleria d’ensenyament –dades facilitades per
la Generalitat-, si no a una nova aposta seguida pel govern de CiU.
La meva pregunta és si s’ha fet cap gestió per aconseguir la sisena hora a les escoles de
Torelló i si se’n pensa fer alguna.

Respon el Sr. Jaume Vivet: La setmana passada vaig estar amb la conselleria
d’ensenyament; vaig estar parlant una hora i quart amb ella; vam parlar de temes que ja
havíem comentat amb en Lluís i la veritat és que ens va dir que vindrien el director
general de centres concertats i també el delegat a la Catalunya Central, el Sr. Josep
Ramírez, a qui avui hem enviat una carta invitant-lo a venir; vindran tots dos; volem tenir
reunions amb les AMPA i les direccions d’escola; segurament, si ho podem fer tot
barrejat, no sé quan, però hi ha el compromís que ens vindran a veure, no sé si serà
d’aquí a quinze dies, un mes o un mes i mig, però el compromís és que ens ho vinguin a
explicar, perquè hi ha la problemàtica de la sisena hora, però, per exemple, hi ha una
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escola concertada que una setmana abans de les inscripcions encara no sabia si tindria
contracte programa, o no. S’intuïa que si que hi seria, però no se sabia quina quantitat
arribaria. Hem aprofitat aquesta visita i s’ha transmès això directament a la conselleria.
Hi estem treballant; una altra cosa és que ens diguin que si, o que no; això no ho sabem,
però si que s’estan fent passos.

Sra. Irene Hernàndez: Doncs s’agraeixen aquests passos.

Sr. Lluís Sabatés: El mateix dia que l’alcalde estava reunit amb la consellera, vam tenir
una visita dels serveis territorials d’ensenyament de la Catalunya Central; va venir l’adjunt
al director general –ell no va poder venir, el Sr. Josep Ramírez, a última hora, perquè el
va convocar la consellera- a més hi va haver l’inspector i la cap d’obres; ens vam reunir
amb totes les AMPA dels col·legis públics i se’ls va expressar molt clarament quina era la
voluntat de l’Ajuntament i la voluntat de les escoles, tant és així, que, a més, les AMPA
ens estan ajudant en aquest moment; ja sabem que totes les AMPA estan recollint
signatures per presentar una iniciativa legislativa popular per demanar la sisena hora;
nosaltres els vam explicar molt clarament que tot el col·lectiu d’educació de Torelló ha
treballat sempre en aquesta visió de donar un servei a la ciutadania, tant a nivell de
conciliació laboral, com a nivell pedagògic; que en aquests moments s’està fent un esforç
molt gran per part dels centres educatius per poder mantenir l’allargament d’horari, que
és el succedani a la sisena hora i que, per tant, nosaltres demanàvem que consideressin
la posició per al curs vinent i ja veurem quins seran els resultats.
SR. DAVID FORCADA:
5.15.
Una pregunta relacionada amb les entitats, i en aquest cas amb una entitat esportiva; les
entitats tenen dinàmiques diferents, i, a vegades, costa, perquè la gent s’hi dedica
altruïstament i els representa moltes hores i hi ha entitats que agafen dinàmiques molt
favorables, a vegades, i altres que per les raons que siguin els costa una mica més tirar
endavant.
En aquest cas, em vull referir al club Atlètic Torelló, que a part de les activitats que fa i de
l’equip de triatló i tot i que estan fent molts esforços i tirant endavant bastants projectes i,
en canvi, encara no tenen conveni com tenen altres entitats del poble i, a més, han
formulat un seguit de demandes, com la utilització de la piscina, o d’altres equipaments i
encara no han rebut resposta per part de l’Ajuntament.
M’agradaria saber com està el tema, si heu parlat amb ells, si està previst que se
satisfacin les seves demandes i si està previst, també, signar un conveni amb ells igual
que amb altres entitats esportives.

Respon la Sra. Concepció Villena: Amb el club atlètic ens hem trobat més d’una
vegada, diverses vegades i bé: el conveni intentarem fer-lo durant aquest any –ja en vam
parlar amb els tècnics- i pel que fa a infraestructures, ens van demanar moltes coses,
però els pressupostos no estan per poder-ho fer tot, però si que hi ha la intenció de
començar a fer alguna cosa; hem començat a mirar infraestructures per poder fer el salt
de llargada, però també estem una mica esperant el pla d’ordenació dels equipaments
esportius que s’ha de fer, que dependrà una mica per determinar on va situat. A més, no
fa massa hem col·laborat, perquè ja estan preparant la cursa de la festa major; hi hem
col·laborat; hem anat amb ells a la policia local i a protecció civil per lligar-ho tot, i el que
està una mica pendent és el tema de la piscina, perquè hi ha el grup de triatló que també
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voldrien entrenar i voldrien un preu especial; si que a nivell individual els han arreglat una
mica el preu, però a nivell global encara no i com que la situació ara és una mica
complicada en aquests moments amb Sport Assistance, és una mica el que tenim
pendent.
Com he dit, m’hi he trobat diverses vegades, però passa que és un club que comença,
que és relativament jove i que també ho tenim una mica més difícil, però estem oberts i
els estem ajudant en tot el que podem.
SR. PERE GALOBARDES:
5.16.
Voldria fer tres precs; per al primer, introduiré responent una mica per coneixement, les
dades del regidor d’hisenda, si el pressupost que vostè, que tu has establert, el
contemples amb onze regidors, en lloc de nou, segurament és superior al de l’any passat,
a part que s’han encarit els costos d’assegurances socials, al contemplar més hores
obligatòries i, per tant, el pressupost s’encareix bastant. Dit això, comentar només que en
la legislatura en què el PSC va tenir majoria absoluta, amb només nou regidors, i en una
situació que, si no recordo malament devia ser el 2003 o 2004, 2005, en plena
efervescència de creixement, en què el pressupost, les entitats que ara moltes d’elles
presidiu o hi esteu –lògicament, perquè s’hi ha d’estar- l’agenda de feina, us podem
garantir que era bastant més elevada; el sou d’aquells moments per als tinents d’alcalde,
era d’uns 600 euros i encara no hi arribava.

El Sr. Alcalde adverteix el Sr. Galobardes que està en l’apartat de precs i preguntes i, per
tant, les seves observacions no hi tenen cabuda. I a la resposta del Sr. Galobardes, en el
sentit que es tracta de la introducció a la seva pregunta, demana als regidors i regidores
que es facin introduccions més curtes o es veurà obligat a no autoritzar-les.
El Sr. Galobardes mostra la seva disconformitat i el Sr. Vivet li recorda que és l’apartat de
precs i preguntes i que amb anterioritat ja li ha deixat passar un comentari molt poc
escaient.

La nostra proposta és, aprofitant que tenim regidors en aquest Ajuntament que tenen dos
sous públics lícitament i, veient la situació en què s’està i, a més, degut a les necessitats
que tots sabem que té Torelló, que aprofitem aquest fet per aconseguir que Torelló pugui
tenir, per exemple, la pista d’atletisme acabada aquest exercici.
Això seria un prec.

Respon el Sr. Jaume Vivet: Pel que fa a la pista d’atletisme, dir que enguany, nosaltres
no ho tenim al pressupost.
Sr. Pere Galobardes: Si em permets: primer, em sap greu si he fet un comentari quan no
tocava; no he dit res que es pugui considerar pejoratiu, sobre cap regidor, sobre cap;
senzillament ho repeteixo, perquè quedi clar, he dit: “tenir esclaus al segle XXI!” això no
és una frase meva; és una frase que han repetit persones que hi entenen bastant més
que jo. Per tant, deixar això clar.
En segon lloc, jo no estic dient que estigui al pressupost, o no; estic donant idees per fer
coses en moments en què els pressupostos municipals són els que són i en què la
dedicació és la que és, que tots coneixem i que, per tant, són propostes; tots treballem;
no vivim –gràcies a Déu- de la política, no és la nostra feina, tots tenim feina i, per tant, si
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algú ha aconseguit, amb tota la seva licitat i sort tenir dos sous a l’administració, perfecte!
Perquè representa que pot donar part d’aquest sou per contribuir en això. Era la proposta.
Fer la pista d’atletisme o qualsevol altre equipament, us ho deixem a les vostres mans;
nosaltres us podem donar més idees, si voleu, a part d’aquesta!

Sr. Jaume Vivet: Em sembla que la persona que té dos sous, té la dedicació suficient
com per tenir-los i em sembla que és un tema que no depèn la pista d’atletisme si una
persona té dos sous o en té un, o no. Em sembla que no toca parlar-ne aquí, d’això.
Pel que fa al comentari, ha estat un comentari força desafortunat, que no és teu, però
l’has fet en un moment que era la intervenció d’una persona, que no havies d’haver fer;
em sembla a mi que, per educació, no l’havies d’haver fet!
5.17.
El segon prec seria, si em permeteu. HI ha uns estudiants d’aquest municipi, que no són
fills d’aquest municipi, perquè resideixen al municipi veí, i han guanyat el concurs estatal
Gaudí, que vol dir que han fet i han realitzat un projecte educatiu tecnològic molt avançat.
Suposo que l’Ajuntament s’hi ha adreçat felicitant-los i oferint-los suport, perquè tot i
ésser residents del municipi veí, són estudiants en escoles i a l’Institut d’aquí i adreçaríem
a la regidoria d’educació, que suposo que ja s’hi ha adreçat, per oferir-los el suport que
des de Torelló i que ajudin les escoles de Torelló, perquè això pugui créixer.
I l’últim prec el deixo per al proper ple.

Respon el Sr. Lluís Sabatés: Ens hem reunit amb el director de l’IES i hi vam estar
parlant per veure si hi havia la possibilitat de reunir-nos; fa poc que m’he incorporat a la
regidoria i en aquests moments encara no m’he pogut reunir amb ells, però si que hem
transmès a l’alcalde de Sant Pere que ens reunirem amb aquest col·lectiu per poder-los
donar l’enhorabona i demanar-los si necessiten el suport de l’Ajuntament de Torelló per
tirar endavant aquest projecte. Ho farem, segurament, després de Setmana Santa.

SR. MARC FONTSERÈ:
5.18.
Un parell de precs/preguntes. El primer anava una mica o era semblant al que ha
comentat des de plataforma de Catalunya sobre els agents cívics, però no tant en el tema
de la multa, si no que m’han fet arribar que sembla que fan control de trànsit; jo ho dubto,
però si és així, no tinc clar que sigui del tot legal i recordo que la prevenció de riscos
d’aquesta gent era bastant completa, perquè són només sis mesos i voldria saber una
mica si això és cert i si ho és, a veure si està tot al dia.
5.19.
I la segona cosa, el segon prec és: arran d’una trobada que va organitzar l’alcalde amb
tots els grups polítics i gent de l’Institut Català de Salut al centre cívic de dalt al barri, per
parlar de l’ambulatori, hi havia els veïns i es va parlar d’adequar els pàrquings d’aquí a
baix; un dels acords que es va arribar era adequar una mica l’accés, els aparcaments...
no he vist res, no sé com està el tema, però si que voldria comentar un parell de coses
relacionades amb això i amb l’avinguda Pompeu Fabra i és que hi ha l’escola, hi ha el
CAP, hi ha moviment, hi ha zones marcades en què no es pot aparcar, però s’hi aparca la
majoria dels dies, i no passa res, però hi ha un dia que arriba un policia que aplica el que
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li toca i posa multes, hi ha enfadades per allò que “jo ho faig cada dia i...” una mica lligat a
aquell acord que es va arribar amb els veïns de dalt el barri i els grups polítics i mirar si
podem a arribar a un consens i, com a mínim, que sempre sigui el mateix: o es pot
aparcar, o no i arreglar tota la zona.

Respon el Sr. Jaume Vivet: De moment hem de treballar-hi. No s’ha fet res, però el que
passa és que també estem pendents que ens diguin cap on creixerà el CAP; pensem que
en la part del carrer si que hi hauríem d’intervenir pintant segurament de manera diferent,
si la policia ho creu oportú, donarem trasllat d’això a la policia veure com es pot deixar
l’aparcament. Entenc que si hi ha un senyal de prohibició d’estacionament, no s’hi pot
aparcar, hi hagi o no hi hagi la policia; ja som una mica com en el tema de la plaça, que la
gent hi circula, hi ha els senyals; quan hi ha la presència de la policia no hi passa ningú i
quan la policia marxa, queda ple de cotxes; és llastimós, però hem d’anar sempre amb el
talonari a la mà.

Sr. Marc Fontserè: Gràcies, però és diferent; si em permets, hi ha una petita diferència i
és que a la plaça, moltes vegades, no hi és la policia; allà hi és la policia i és una mica
diferent, perquè sembla que si no et multen, no passa res; volia matisar això, perquè en
aquest cas, la policia hi és.
6. INFORMACIONS
SRA. CARME FRANCOLÍ:
6.1.
Properament es presentarà la campanya; des de la regidoria de salut pública cada any es
fa una campanya que està relacionada amb el tema d’animals abandonats o amb els
animals en general. Enguany, com sempre, amb VetXarxa, es farà una campanya de
conscienciació a tota la gent de Torelló i ho farem a través dels agents cívics, per recollir
una mica totes les queixes que hi ha sobre els excrements de gos.
Des de VetXarxa ens han facilitat aquestes bosses per fer la recollida dels excrements,
tot i que els agents cívics explicaran que se’ls entrega aquesta mostra, perquè ho provin,
però no tenen per què comprar aquestes bosses en concret; es tracta que es recullin.
Entrega una mostra a cadascú.

SR. LLUÍS SABATÉS:
6.2.
Penso que us hem de comunicar, que hem mostrat interès en diversos plans anteriors, la
preocupació de l’equip de govern anterior, com de l’actual, que també hi és, en el tema
dels habitatges de protecció oficial. Dir-vos que avui ens han arribat les llistes dels
admesos i dels exclosos temporalment; en aquests moments, de les 82 sol·licituds
presentades, n’hi ha 60 que estan provisionalment admeses i que 22 que estan
provisionalment excloses; 7 d’aquestes 22, el motiu d’exclusió és per manca de
documentació i ara farem els tràmits per assessorar-los per tal que puguin presentar la
documentació que falta i suposo en quinze dies o tres setmanes ja hi haurà les
admissions definitives.
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6.3.
Per altra banda també comunicar que hi ha els veïns, tant del castell I, com de la Carrera,
han rebut la carta notificant-los que a partir del mes d’abril tots els que no tenen cap
deute amb la Generalitat, se’ls aplicarà la rebaixa en la quota del lloguer. No ho tenim
oficialment, perquè només tenim els comunicats, però pensem que estarà al voltant del
15% més barat del que era, però encara no tinc les dades definitives.

SR. XAVIER LOZANO:
6.4.
Dissabte es va fer la jornada “fem dissabte” conjuntament amb 25 municipis d’arreu de
Catalunya: es va sortir per netejar els nostres rius; hi va haver una participació d’uns 150
voluntaris, cosa que va permetre fer molta feina; es van poder netejar les lleres del riu
Ges i del riu Ter, pràcticament fins el pont de Conanglell, i destacar que entre aquests
150 voluntaris, a més de l’agrupament escolta, que ja hi està col·laborant en els últims
anys, hi han participat voluntaris de les riberes del Ter, de la unió de ghanesos d’Osona,
la unió d’africans i la comunitat musulmana, cosa que va permetre que a més d’una
jornada mediambiental, fos intercultural i molt bonica.

6.5.
Sabeu que s’està elaborant el pla local de joventut: la Generalitat no ha permès prorrogar
els que hi havia i, per tant i en conseqüència, s’ha començat a treballar a principis d’any
amb dades de participació per tal d’elaborar el nou. Tenim un primer esborrany, que us
faran arribar a la finalització del ple, perquè us el pugueu mirar i pugueu fer arribar les
vostres propostes per tal d’incorporar-les al futur pla local. Dir que la Generalitat ha tret
unes orientacions de com han de ser o com han d’estar elaborats aquests plans i que, per
tant, els serveis tècnics el que estan fent ara és adequar l’esborrany que teníem a les
orientacions que ha tret la Generalitat i, per tant, pot ser que canviïn temes de forma, però
entenem que el contingut serà el mateix i com que, segurament, disposarem de poc
temps per aprovar-lo, perquè en breu sortirà la convocatòria de subvencions, hem preferit
entregar-vos-el ja, perquè us el pugueu revisar i ens pugueu fer arribar les propostes i, si
tot va bé, el puguem aprovar en un proper ple.
El president dóna les gràcies als assistents i aixeca la sessió.

Torelló, 28 de març de 2012
Vist i plau,
L’ALCALDE,

LA SECRETÀRIA,

Jaume Vivet Soler

Montserrat Freixa Costa
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