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3.1.3. Donar compte expressa de decrets de l'alcaldia
3.1.3.1. Donar compte del decret de l'alcaldia d'Incoació d'expedient per a determinar la
procedència d'anomenar el nou Hotel d'entitats "Josep Bardolet i Casas".
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Desenvolupament de la sessió:

1. ACTES PENDENTS D'APROVAR
1.1. PLE2012/4 Ordinària 26/03/2012
2. PROPOSTES
2.1. COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS A LES PERSONES
2.1.1. DICTÀMENS
2.1.1.1. ENSENYAMENT
2.1.1.1.1. Cessió d'ús d'espais de l'edifici de La Cooperativa a la Generalitat de
Catalunya per ubicar-hi un centre de formació de persones adultes.
ACORD:

Vist l’informe emès pel tècnic d’Educació, en el que informa favorablement de l’aprovació
de la cessió d’ús dels espais de l’edifici de La Cooperativa a la Generalitat de Catalunya
per ubicar-hi un centre de formació de persones adultes.
Que el passat mes de febrer, responsables del Departament d’Ensenyament de la
Catalunya Central van mantenir una reunió amb la regidora d’Ensenyament d’aquest
ajuntament per manifestar-li la voluntat del Departament d’Ensenyament de convertir
l’Aula d’Adults en Centre.
Que el fet de convertir l’Aula d’Adults en Centre pot comportar la incorporació de més
professionals docents a càrrec de la Generalitat de Catalunya, així com l’augment de
programes formatius de tipus presencial els quals beneficiaran bàsicament a la ciutadania
de Torelló, d’altra banda, això també suposa la utilització de més espais per dur a terme
aquestes activitats.

És per tot això que, a proposta d’Educació, i vist el dictamen de la C. I. de serveis a les
persones, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda:
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Primer.- Atorgar a la Generalitat de Catalunya una llicència de cessió d’ús, de forma
gratuïta, atesa l’activitat de formació de persones adultes, de les instal·lacions ubicades
en l’immoble de propietat municipal de La Cooperativa, situada al carrer Enric Prat de la
Riba, 17-19 de Torelló, per tal que sigui utilitzada pel Departament d’Ensenyament per a
la ubicació del CFA (Centre de Formació d’Adults) de Torelló.
Segon.- La llicència comprendrà la cessió dels espais i règims que tot seguit detallem:
•
•
•
•
•
•

Aula 1 (40,79 m²) en règim d’ús preferent.
Aula 2 (46,97 m²) en règim d’ús preferent.
Aula 4 (34,57 m²) tardes i vespres en règim d’ús preferent.
Aula Taller (91,01 m²) en règim comú.
Sala de professors (33,09 m²) en règim comú.
Sala de descans (21,67 m²) en règim comú.

(Denominació dels espais seguint les especificacions del plànol número 2 de la planta
baixa de l’edifici de la Cooperativa emès pels Serveis Tècnics Municipals)
Tercer.- Les despeses de conservació, manteniment, assegurances i consums de
l’edifici, excepte telecomunicacions, aniran a càrrec de l’ajuntament.
Quart.- Aquesta llicència d’ús deixarà de ser efectiva en el moment que finalitzin les
activitats per a les quals s’han cedit les instal·lacions, les quals hauran de ser retornades
en el mateix estat en què han estat cedides, d’acord amb el que preveu el Decret
212/1994, de 26 de juliol, pel qual es regula el procediment d’autorització prèvia a la
desafectació d’edificis públics escolars de titularitat municipal. En el cas que s’hagin
incorporat millores, restaran en benefici de la finca, sense que donin dret a cap
compensació.
Cinquè.- Notificar el present acord a la Direcció dels Serveis Territorials del Departament
d’Ensenyament a la Catalunya Central de la Generalitat del Catalunya i a les regidores
d’Ensenyament i Promoció Econòmica d’aquest ajuntament.

INTERVENCIONS:
SR. LLUÍS SABATÉS:
Aquest és el primer pas per l’aposta conjunta que fan l’Ajuntament de Torelló i la
Generalitat de Catalunya, per transformar l’escola d’adults, que en aquest moment tenim
com a aula, a centre de formació d’adults, ja que els estudis demostren que el nivell de
qualificació professional i d’estudis de la població adulta, és una de les més precàries a
nivell europeu, tant a Catalunya com a la resta de l’Estat espanyol. Per tant, tots hi hem
d’esmerçar esforços, per poder pal·liar aquesta deficiència i aquest és un dels primers
passos: el fet que se’ns concedeixi la qualificació de centre, ens permetrà, a part de fer
les classes semipresencials que fèiem fins ara, poder-les fer presencials en tots els
cursos que es puguin anar programant i, a més, una de les coses importants i que crec
que dóna un salt qualitatiu en l’escola, és que les qualificacions es podran donar des del
mateix centre i no s’hauran de donar des d’un altre centre adscrit.

VOTACIÓ:
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La proposta s’aprova per unanimitat dels membres de la Corporació.
2.1.1.2. JOVENTUT, INFÀNCIA I PROGRAMES D'IGUALTAT
2.1.1.2.1. Aprovació definitiva del Pla local de joventut 2012 - 2016
ACORD:

RELACIÓ DE FETS:
Tota política té una raó de ser. Aquesta és la principal premissa de qualsevol actuació
que endeguem des de l’administració pública: Pla Local de Joventut. Aquest PLJ ha de
respondre a uns objectius i aquests “on volem arribar” és l’essència mateixa de la
intervenció pública: detectar un problema o necessitat social per donar-li resposta.
FONAMENTS DE DRET:
(Al mes de juny de 2011 les joventuts polítiques dels partits amb representació
parlamentària a Catalunya van validar el document del consens del Pla Nacional de
Joventut de Catalunya 2010-2020 (PNJcat). Amb aquest acord es tancava el darrer dels
consensos que restava pendent desprès del procés de consulta pública on tots els agents
vinculats a les polítiques de joventut que van treballar plegats per nodrir de continguts a
l’actual PNJCat.
Actualment, el document de consens, fruit d’aquesta feina conjunta, es troba en procés
de tramitació com a decret de govern. El reconeixement del PNJcat com a pla sectorial de
coordinació administrativa li atorga la funció de coordinar l’acció dels agents implicats en
les polítiques de joventut a partir d’uns objectius i una metodologia conjunta, avançant
així en la idea de consolidar el model nacional de polítiques de joventut. És donar
orientacions metodològiques per al desenvolupament de les polítiques locals de joventut
des de la perspectiva del PNJCat: plans locals de joventut, definició de serveis,
programes, activitats...
És per tot això que, a proposta de Joventut i Infància, i vist el dictamen de la C. I. de
serveis a les persones, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda:

Primer:- Aprovar definitivament el Pla Local de Joventut de l’Ajuntament de Torelló 20122016.
Segon.- Notificar-ho a la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya, a
l’Oficina del Pla Jove de la Diputació de Barcelona i al Consell Comarcal d’Osona.

INTERVENCIONS:
SR. XAVIER LOZANO:
La joventut és una part molt important de la vida de les persones; una etapa on les
decisions que es prenen afectaran la resta de la vida: l’elecció dels estudis o el camp
professional en què un es vol dedicar, és un clar exemple; una etapa on es defineix i es
consolida la personalitat de cada individu, i una etapa de transició cap a l’autonomia i la
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independència personal: els primers treballs, l’emancipació... per tant, una etapa on es
forja la persona en totes les seves dimensions.
És per això que es fa del tot imprescindible que les polítiques de joventut actuïn de forma
global i que donin resposta a les necessitats i a les demandes reals dels i de les joves, ja
que de la joventut d’avui, en depèn la societat del demà.
El pla de joventut és el full de ruta que guiarà aquestes polítiques durant els propers
quatre anys, amb l’objectiu de dotar els joves amb les eines necessàries per a
desenvolupar aquesta autonomia i fomentar la iniciativa i la implicació social.
Per elaborar-lo, s’ha realitzat una diagnosi a partir de diverses dades i unes taules de
participació que van permetre recollir les demandes i necessitats reals dels joves. A partir
d’aquestes necessitats, s’han definit les accions que s’han estructurat en quatre eixos de
treball: ocupació, emprenedoria i ocupació, cultura i oci, salut i participació, cohesió social
interculturalitat i ocupació. Esperem que sigui una eina útil i que pugui donar resposta,
doncs, a les necessitats i a les demandes dels nostres joves.
SR. JOAN MANEL CASTILLO:
Nosaltres estem d’acord amb el pla de joventut; el nostre vot serà favorable, però veiem
una manca d’activitats; creiem que si escoltéssim una mica més, la cosa aniria bastant
millor. Com per exemple, la proposta que us vam presentar, està escrita per nosaltres,
però està dissenyada per un grup de joves del poble. Hi ha moltes xerrades, sobre
diversos temes –ho veiem correcte-; facilitar l’accés al món laboral també es veu correcte,
però passa que de les propostes que teníeu recollides es demana mantenir les festes
locals: el festus s’ha reduït; per tant, aquí ja no se’n fa gaire cas. També se us demana
diverses vegades en les propostes que teniu escrites en el dossier, activitats o actes per
al jovent sense que hagi de ser-hi una entitat al darrere; nosaltres entenem que
l’Ajuntament s’hauria d’implicar més, quan us demanen això! I veiem que aquí... se’n farà
cas, o no? No ho sabem, però de totes maneres, el nostre vot serà favorable.
SR. MARC FONTSERÈ:
Compartim tant la missió com la visió amb què s’ha redactat el pla, així com els objectius i
els eixos de treball, així com també tota l’exposició que ha fet el regidor. L’únic, però, és
que en les comissions de seguiment no es convida els representants dels grups polítics a
l’oposició. Això, és una errada del pla? O té alguna justificació que no acabo de veure?
Abans de votar, m’agradaria saber-ho això.
SR. XAVIER LOZANO:
Pel que dieu de la manca d’activitats, hem de pensar que és un pla a llarg termini –quatre
anys- i que, per tant, no ha de recollir activitats molt puntuals, si no programes, i en
aquest sentit, una de les accions que hi ha, és donar resposta a les demandes i a les
necessitats dels joves i intentar consolidar, si es pot, un programa de dinamització
cultural; i això ja s’està fent, a hores d’ara: per exemple, tenim un torneig de skate que
surt de propostes dels mateixos joves. Per tant, es recull, però no es recull en forma
d’activitat, si no que es recull en forma de la voluntat d’un projecte de dinamització juvenil.
Pel que fa a les comissions de seguiment, no hi havíem caigut; en tot cas, si que recullo
la proposta tot i que ja ens havíem posat a disposició de tots els grups per recollir
propostes amb anterioritat i poder-les incloure ja al pla, ens ho mirem i, en tot cas, ho
parlem. Ara mateix, també hauria de mirar què configura la comissió de seguiment, però
entenc que, si més no, s’ha de poder avaluar conjuntament en algun moment.
SR. MARC FONTSERÈ:
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És cert que us vau posar a disposició i no hi vam caure en aquest punt, fins que no ho
hem vist en el pla; posa que hi haurà joves, que hi haurà representants de l’equip de
govern i tècnics; no posa representants polítics de fora i creiem que això sumari. Per tant,
nosaltres votarem a favor esperant que ens responguis això.
VOTACIÓ:

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

2.2. COMISSIÓ INFORMATIVA D’ADMINISTRACIÓ,
RECURSOS HUMANS, RÈGIM INTERIOR I SEGURETAT

ECONOMIA

I

HISENDA,

2.2.1. DICTÀMENS
2.2.1.1. ALCALDIA
2.2.1.1.1. Suport a la postulació de "Vic com a ciutat creativa en gastronomia per la
UNESCO"
ACORD:

L’AJUNTAMENT DE TORELLÓ DÓNA SUPORT A LA POSTULACIÓ DE “VIC
COMARCA COM A CIUTAT CREATIVA EN GASTRONOMIA PER LA UNESCO ”

I

El Gremi d’Hostaleria d’Osona impulsa, dins el projecte UNESCO de xarxes de ciutats
creatives, la candidatura de Vic, com exemple de ciutat i territori (comarca d’Osona) que
disposa d’actius gastronòmics i agroalimentaris d’alta significació.
El Gremi d’Hostaleria d’Osona ha dut a terme un estudi de viabilitat de la postulació de
Vic i ha mantingut contactes institucionals i corporatius a nivell local, nacional, estatal i
internacional, per vertebrar el projecte vigatà.
En els propers mesos el comitè organitzador de la candidatura presentarà i lliurarà el
projecte de postulació a la seu de la UNESCO a París.
L’elaboració del projecte de postulació compte amb l’aval, entre d’altres Institut Català de
la Cuina, Institut Ramon Llull, Universitat de Vic i la Fundació Osona Gastronomia.
La Fundació Osona Gastronomia des de la seva constitució ha esdevingut un nexe treball
amb territori comarcal per al foment de la producció agroalimentària, la gastronomia, el
turisme i la formació de professionals del sector.

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 segureta , el Ple de l’Ajuntament, per
unanimitat, acorda:
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L’Ajuntament de Torelló coneixedor de l’activitat del Gremi d’Hostaleria d’Osona dóna el
suport explícit a la candidatura de “Vic i comarca com a ciutat creativa en Gastronomia
per la UNESCO” i es presta a col·laborar en allò que li sigui possible.

INTERVENCIONS:
SRA. ROSER MAS:
Nosaltres votarem a favor, però en el sentit en què aquest suport, aquesta postulació de
Vic, està basada en Vic i en territori, en la comarca; no entendríem d’altra manera que es
fes només un recolzament a favor de “només” el suport a Vic com a ciutat. Entenem que
potser una iniciativa que pugui donar possibilitats de feina i ocupació a la comarca, així
com el coneixement de les activitats pròpies d’aquesta comarca i molt importants, i en
aquest sentit donarem el vot a favor, però, perquè inclou el territori.
SR. MARC FONTSERÈ:
Nosaltres també hi votarem a favor i també ens sumem a la proposta que fa la Roser i
demanar si Vic, a part de passar-vos l’escrit i d’haver-se posat en contacte amb vosaltres,
si heu avançat, si algú de l’Ajuntament estarà en algun lloc de decisió d’aquest projecte.

SR. MANEL ROMANS:
Això va ser una proposta que ens van fer des del Gremi d’Hosteleria d’Osona, en concret,
del seu president, en Joan Naudó, en el sentit que volien postular-se com a ciutat
gastronòmica a la Unesco. Ens va semblar precisament per això que dieu, que seria una
bona cosa adherir-nos-hi; la major part dels ajuntaments de la comarca ja ho han fet, ja
s’hi han adherit i bé... Vic sabem que és un pol d’atracció per al turisme; en principi la
gent ve a la comarca principalment per les activitats que es fan a Vic a part del turisme de
natura que tenim al voltant, i això ho recull l’estudi que es va fer des de la Diputació, a
través de dir que Vic ha de ser el pol d’atracció dels turistes que vinguin des de
Barcelona, des de la costa o des d’allà on sigui i ens va semblar una bona cosa adherirnos a aquesta proposta del gremi d’hosteleria i per això nosaltres ho hem presentat al ple
per a la seva aprovació.

VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels membres de la Corporació.
2.2.1.1.2. Adhesió al manifest, en solidaritat amb les reivindicacions del col·lectiu
LGTB.
ACORD:

La Junta de Govern Local, reunida en sessió ordinària del dia 9 de juny de 2008, va
acordar, entre d’altres, l’acord que es transcriu literalment a continuació:
“MOCIÓ A PROPOSTA DE LA SECRETARIA DE POLÍTIQUES FAMILIARS I DRETS
DE CIUTADANIA
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
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El 28 de juny es commemora el dia de l’orgull, o dia de l’alliberament de lesbianes, gais,
bisexuals i transsexuals (LGBT) arran de l’aixecament d’aquest col·lectiu demanant més
justícia i llibertat en un entorn altament repressiu als anys 60 i que van culminar en els
fets de Stonewall a la ciutat de Nova York l’any 1969.
A Catalunya es va fer la primera manifestació el juny de l’any ’77, la primera de l’Estat
Espanyol fruit de l’incipient moviment nascut entre el 1972 i el 1975 i en un entorn de
reivindicació de drets i llibertats.
La commemoració d’aquesta data, amb múltiples formats i maneres s’esdevé una crida a
tota la ciutadania i en els darrers anys el Govern de la Generalitat penja penons i
banderes de l’Arc de Sant Martí, símbol del moviment pels drets LGBT, en espais visibles
dels Departaments responsables del desenvolupament de polítiques per al col·lectiu
homosexual i transsexual.
En tot aquest camí, molts han estat els Ajuntaments Catalans que han aprovat mocions
solidaritzant-se amb aquest col·lectiu amb l’objectiu d’assolir una societat més justa i
lliure.
El col·lectiu LGBT hores d’ara encara és condemnat a mort en 11 països mentre que es
condemna en 87 països a diferents penes de presó o de violència física. A més en molts
països amb legislacions que protegeixen el col·lectiu LGBT es dóna una fòbia social per
sectors minoritaris que es manifesten en agressions i discriminacions.
Per aquest motiu i en un intent de trobar les màximes complicitats per afavorir una
societat catalana lliure, justa i solidària:
S’ACORDA
1. La Junta de Govern Local, manifesta el seu suport i s’adhereix a la commemoració,
que les entitats i institucions celebren arreu de Catalunya, Europa i el món en motiu del
28 de juny, dia per l’alliberament o l’orgull de lesbianes, gais, bisexuals i transsexuals.
2. Aquest suport és un reconeixement al dret que totes les persones tenen de viure en
igualtat de drets, en llibertat i des de la diversitat afectiva.
3. La Junta de Govern Local acorda posar en un lloc visible la bandera o penó amb els
colors de l’arc de Sant Martí com a gest de reconeixement d’aquest col·lectiu d’homes i
dones de la nostra localitat a fi que reconeguin en la Casa Consistorial el seu lloc de
referència immediat.
4. Es donarà compte d’aquests acords a la sessió del ple de l’ajuntament, que se
celebrarà el dia 30 de juny d’enguany.”
Aquest acord, del qual se’n va donar compte al Ple, no ha estat rectificat ni anul·lat, per la
qual cosa, a data d’avui, segueix vigent.
En data 20 de febrer de 2012, amb registre d’entrada 2012/1376, de 21 de març, el Sr.
Marc Parareda Giralt, en representació de l’Associació LGTB TALCOMSON, va entrar al
registre general de l’Ajuntament una sol·licitud per tal que aquest Ajuntament faci onejar
la bandera multicolor, el proper dia 28 de juny de 2012, en solidaritat amb les
reivindicacions del col·lectiu LGTB.
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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, acorda:
Primer.- APROVAR L’ADHESIÓ a la commemoració, que les entitats i institucions
celebren arreu de Catalunya, Europa i el món en motiu del 28 de juny, dia per
l’alliberament o l’orgull de lesbianes, gais, bisexuals i transsexuals.
Segon.- DISPOSAR que el dia 28 de juny de cada any, onegi al balcó de la Casa de la
Vila la bandera multicolor, en solidaritat amb les reivindicacions del col·lectiu LGTB.
Tercer.- NOTIFICAR el present acord a l’Associació LGTB TALCOMSOM, amb seu a
Vic, per al seu coneixement.
INTERVENCIONS:
SRA. ROSER MAS:
Nosaltres, com no podria ser d’una altra manera, estem totalment d’acord amb aquesta
proposta, però ens va semblar entendre que s’està ratificant arran d’una proposta que va
fer un ciutadà a l’Ajuntament i entenem que l’acord ja s’havia pres l’any 2008; no sabem
massa si s’ha complert durant tots aquests anys, o no. Si no s’ha complert durant aquest
temps, és de lamentar i ens sembla que és una falta de respecte que no complim els
acords que s’han pres com a Ajuntament. Senzillament, en tot cas, pregar que no torni a
passar que obviem els acords presos per aquest mateix ple i que no els posem en marxa.
SR. JOSEP M. SOLDEVILA:
Per part de plataforma per Catalunya, el nostre vot serà a favor; no podria ser un altre!
Nosaltres si que respectem qualsevulla forma de pensar, ser o actuar, dins del marc de la
legalitat democràtica i dels principis morals, però permetin-me que els digui que aquest
tipus de govern, com el col·lectiu polític en general, les nostres ganes de puntualitzar la
nostra identitat i la nostra cultura: en aquesta moció es pretén sensibilitzar altres cultures,
altres països en què la desviació sexual és perseguida fins al punt de ser castigada fins i
tot amb la pena de mort. Anem amb ull, ja que cada vegada estem sotmesos a més
pressió; volem una societat multicultural i això ens pot portar, com ja es pretén per alguns
col·lectius quan arriben a ser majoria, a realitzar la nostra baixa, on el sentit comú i la
nostra identitat, ja que molts dels arribats pensen tot el contrari del que aquí està aprovat.
SR. MARC FONTSERÈ:
Tot i els avenços que hi va haver els últims anys a nivell legislatiu per a la normalització
legal i social del col·lectiu de lesbianes, gais, bisexuals i transsexuals, dut a terme tant
amb els governs Zapatero a l’Estat espanyol, amb la universalització del dret al
matrimoni, com en els governs d’entesa Catalunya, per exemple, amb la llei d’adopció per
part de parelles homosexuals, sembla que els canvis de color al capdavant d’ambdós
governs, hi haurà una certa regressió en els drets d’aquestes persones. No són –com
deia en Soldevila- els col·lectius nouvinguts els que estan retallant drets, o volen retallar
drets, si no que són els governs legítimament constituïts i elegits.
Nosaltres, però, creiem des del PSC que realment és més necessari que mai, no només
tenir en compte les lleis aprovades en un passat recent, si no també tenir en compte el
dia a dia dels nostres pobles i ciutats i, concretament, Torelló no ha de ser una excepció.
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Per tant, crec que a part d’aquest simbolisme de penjar la bandera, el dia a dia demana
que fomentem uns models adreçats a la igualtat i que reconeguin els drets i els deures de
totes les persones, amb independència de la seva orientació sexual.
SR. JAUME VIVET:
Nosaltres com a equip de govern, evidentment que pel sol fet de presentar-ho hi donarem
suport i creiem que hi ha d’haver una continuïtat com deies tu, Roser i que cada any s’ha
d’anar recordant i tirant endavant.

VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels membres de la Corporació.
2.2.1.1.3. Adhesió al manifest dels pares i mares i treballadors i treballadores
d'escoles bressol municipals d'Osona, alertant del perill per la reducció del
cofinançament públic per part de la Generalitat de Catalunya.
ACORD:
Pares i mares i treballadors i treballadores d’escoles bressol municipals d’Osona ens ha
fet arribar el manifest que es transcriu a continuació:
“Pares i mares i treballadors i treballadores d’escoles bressol municipals d’Osona,
conscients de la delicada situació econòmica i social del nostre país, estem molt
preocupats per la previsible reducció dràstica del cofinançament públic per part de la
Generalitat de Catalunya a les escoles bressol municipals, fet que posaria en perill, no
tant sols la qualitat del servei, sinó fins i tot, en força casos, en qüestionaria la seva
viabilitat i, per tant, la seva continuïtat.
Ja el pressupost de 2011 de la Generalitat ha suposat una reducció de l’11% de
l’aportació per plaça, reducció que, en la major part dels casos, han hagut d’assumir els
municipis, en tant que el curs escolar 2010-2011 ja estava finalitzat en el moment de la
seva aprovació. Avui, però, ens trobem que en el pressupost de la Generalitat per aquest
2012 es parla d’una possible reducció de fins i tot el 50% de l’aportació per plaça, fet que
com diem pot ser un cop molt dur per a les nostres escoles.
Com és sabut, el model de finançament de les escoles bressol municipals es basa en un
sistema de cofinançament amb aportacions de l’administració pública local, de
l’administració autonòmica i de les pròpies famílies. Un model, cal remarcar-ho, que ha
permès que el nombre i la qualitat de les escoles bressol del nostre país hagi millorat molt
en els darrers anys.
Ara, però, aquest model d’escola bressol, que durant tants anys s’ha anat construint per
garantir una escola de qualitat, es pot veure greument amenaçat davant el que pot
representar aquesta rebaixa en:
•
•
•
•

Reducció dels equips de treball
Disminució de personal educatiu de suport
Augment de ràtios
Reduccions de partides pressupostàries per a realitzar activitats als centres
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•

... ...

Tot plegat, però, apunta a la transformació de l’actual model cap a u model amb una visió
més assistencialista en detriment de la funció educativa que les escoles bressol estem
desenvolupant, tal com reconeixen les lleis educatives vigents, com la Llei Orgànica
d’Educació (LOE) i la Llei d’Educació de Catalunya (LEC) així com multitud d’organismes
lligats al món de l’educació. I a més de la funció educativa cal no oblidar el paper que
aquestes escoles tenen en la conciliació de la vida laboral dels pares i mares i que ha
estat un element determinant per a la incorporació de la dona al món del treball.
Per tot això exposat, fem una crida al govern de la Generalitat, als ajuntaments i a tota la
societat en general a fer mans i mànigues per a preservar, com a mínim, el model actual.
Ens sembla que avui defensar la primera etapa de l’educació infantil ja no és una opció,
és una condició imprescindible per al futur del nostre país. I, pels nostres infants, no ens
podem permetre cap pas enrere.”
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, acorda:

Primer.- ADHERIR-SE l’Ajuntament de Torelló al contingut del manifest dels pares i
mares i treballadors i treballadores d’escoles bressol municipals d’Osona que s’ha
transcrit més amunt.
Segon.- NOTIFICAR-HO al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i
a l’associació de pares i mares treballadors i treballadores d’escoles bressol municipals
d’Osona.

INTERVENCIONS:
SR. LLUÍS SABATÉS:
Com a equip de govern presentem aquest manifest que ens va fer arribar aquest
col·lectiu de pares i mares i treballadors i treballadores d’escoles bressol de municipis
d’Osona, una mica per seguir la línia d’una moció que ja vam aprovar fa uns mesos en
aquest plenari, per donar suport a aquest servei que creiem que no s’ha de defensar; si ja
us heu llegit el manifest, és qüestió que decidiu si us adheriu o no.
A més també ens han sol·licitat que si a nivell personal voleu signar el manifest, també
tinc una còpia aquí i al final del ple, si voleu, us hi podeu adherir.
SRA. ROSER MAS:
Seré breu: hi donarem suport, com vam fer amb la moció que vam presentar el mes de
setembre; el que no veiem gens clar és que aquest govern continuï retallant a tort i adret i
encara que no sigui competència nostra, això és greu i és complicat. Nosaltres pensem
que l’educació i la sanitat són fonamentals per tirar endavant un país i que en el tema de
l’educació, si continuem retallant ens en penedirem molt, perquè, de fet, estem formant
les generacions futures, el nostre relleu i amb menys formació, hi ha una involució
claríssima dels països i ens sap molt de greu que això no estigui contemplat i que
aquests dos governs que ens estan governant ara pensin només en resultats immediats i
en canvi no pensi a mig termini que, de fet, és el futur –ho torno a repetir- d’aquest país i
l’única possibilitat que tenim de sortir-nos-en bé, en condicions.
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SR. JOSEP M. SOLDEVILA:
Per part de plataforma, per descomptat que ens adherim a aquest manifest; les coses no
es fan així. Per part del govern autonòmic no es pot, de la nit al dia modificar i treure unes
prestacions que ja en si no eren gaire avantatjoses. El que ens sorprèn, i al mateix temps
ens agrada, és que l’equip de govern s’hagi adherit a aquest manifest, perquè ha estat el
seu partit el que l’ha provocat, però bé!... ja ens agrada que, com a mínim, ens adonem i
veiem que, com passa amb altres partits, no tots tenim les mateixes accions a l’hora de
jutjar problemàtiques diferents, ja que en cada partit es poden preveure les ideologies,
però no la forma de presentar-les i exposar-les; crec que ja m’entenen l’apreciació! Però
votarem a favor.
SR. MARC FONTSERÈ:
Estem absolutament d’acord amb tots i cadascun dels punts del manifest dels pares i les
mares dels treballadors i les treballadores de les escoles bressol municipals d’Osona.
Estem d’acord que el model existent fins ara, i que ara es dinamita des del govern del
país, ha estat un model d’èxit; estem d’acord, com diu el manifest, en què les escoles
bressol tenen, com a mínim, tres beneficis per a la societat:
1.- L’etapa infantil és un pilar important per als infants, tal i com recullen lleis espanyoles,
lleis catalanes, però també nombrosos estudis d'organismes lligats al món educatiu.
2.- Beneficia, també, la conciliació de la vida laboral i familiar de pares i mares.
3.- I facilita la ja de per si difícil incorporació de les mares al món del treball.
Això, és el que ens estem carregant ena quest país.
Com que creiem en el model, com que veiem que la Generalitat ha donat mostres de no
prioritzar aquesta etapa educativa, ni els beneficis socials que aporten al país les llars
d’infants municipals; com que la crisi apreta de valent i ja afecta a tothom, creiem que no
podem demanar més a les mares i pares,.. per tant, no ens queda més remei, als
ajuntaments, de fer cas al manifest –i em sembla que ho diu literalment- per fer mans i
mànigues per preservar, les escoles bressol.
Votarem a favor del manifest i que l’Ajuntament de Torelló es bolqui en les seves llars
d’infants.
SR. LLUÍS SABATÉS:
Ja he dit en l’exposició inicial que era per seguir la línia que ja es va aprovar amb
l’aprovació de la moció, en el seu moment, el mes de setembre; per tant, no entenc les
sorpreses que hi ha hagut en algun grup per la presentació per part nostra d’aquest
manifest, quan la nostra voluntat, ja des del primer moment, era aquesta.

VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels membres de la Corporació.
2.2.1.2. HISENDA
2.2.1.2.1. Modificació de l'Ordenança Fiscal núm. 14 Taxa per la prestació del
servei públic per la recollida d’animals de companyia extraviats, abandonats o
maltractats
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ACORD:

RELACIÓ DE FETS:
Atesa la necessitat de modificar en part la taxa per la prestació del servei públic per la
recollida d’animals de companyia extraviats, abandonats o maltractats, ordenança fiscal
núm. 14, d’acord a l’escrit presentat per l’àrea de Benestar Social, que posa de manifest
que hi ha algunes casuístiques no incloses en les tarifes anteriorment aprovades,
FONAMENTS DE DRET:
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució espanyola i
per l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i de
conformitat amb el que disposen els articles 20 a 27 del Reial Decret Legislatiu 2/2004,
de 5 de març, pel qual s’aprova el Text de refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals,
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, acorda:

PRIMER.- Aprovar les modificacions de la Taxa per la prestació del servei públic per la
recollida d’animals de companyia extraviats, abandonats o maltractats, ordenança fiscal
núm. 14, d’acord al següent detall:
TARIFA 12: Adopcions a tarifa zero o similar:
-

Els més vellets o adults que ja porten un temps considerable al refugi i no tenen
sortida.
- Els malalts o amb dolences cròniques que necessiten atencions especials.
- Els que presenten algun problema de comportament.
- Els que físicament siguin molt i molt lletjos.
El veterinari responsable serà qui determinarà, sota el seu criteri, si està inclòs en
aquesta tarifa i ho explicarà en la memòria de gestió.
TARIFA 13: Esterilització gat mascle considerat colònia de gats: Tarifa 130.25€
Són animals que no passen el pla adopció i es retornen al lloc d’origen amb un
marcatge a l’orella, després d’haver passat control veterinari.

TARIFA 14: Esterilització gata femella considerat colònia de gats: Tarifa 167.84€
Són animals que no passen el pla adopció i es retornen al lloc d’origen amb un
marcatge a l’orella, després d’haver passat control veterinari.
TARIFA 15: En el cas de SEROLOGIA FELV-FIV positiva en el tractament de
colònies de gats: Tarifa 75,29€

14

TARIFA 16: Recollida de fures: Inclou: Recollida, visita veterinària, vacuna i
residència 20 dies: Tarifa 192.60 €

Modificació tarifa 9: Adopcions fures
•
•

Fura mascle: Revacunació moquillo+ vacuna ràbia, esterilització i xip:
Tarifa 130.36 euros
Fura femella: Esterilització i xip: Revacunació moquillo+ vacuna ràbia,
esterilització i xip: Tarifa 143.95€

SEGON - Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 14 per la
recollida d’animals de companyia extraviats, abandonats o maltractats
TERCER - Exposar al públic els acords precedents, mitjançant edicte, que es fixarà en el
tauler d’anuncis de l’Ajuntament i es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província.
Durant el termini de trenta dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la publicació del
corresponent edicte en el BOP, els interessats podran examinar l’expedient i, si s’escau,
presentar-hi les oportunes reclamacions. Cas de no presentar-se reclamacions, l’acord
provisional es considerarà elevat a definitiu.
En el supòsit que es presentin reclamacions, es procedirà a la seva resolució i a l’adopció
dels corresponents acords d’aprovació definitiva.
QUART.- Els acords definitius o els provisionals elevats a definitius i el text íntegre de les
modificacions acordades, es publicaran al Butlletí Oficial de la Província, els quals
entraran en vigor el dia següent a la seva publicació definitiva i seran vigents mentre no
s’acordi la seva modificació o derogació.

INTERVENCIONS:
SRA. ROSER MAS:
D’entrada voldria dir que ja n’hem parlat molt, d’ordenances i de taxes en aquest ple;
potser valdria la pena intentar revisar-ho tot a fons i fer totes les modificacions que
s’escaigui en una sola sessió, perquè també té els seus costos això d’anar-les modificant!
Un altre tema que ens ha cridat molt l’atenció, és el tema de les colònies de gats, que
nosaltres ja havíem demanat en alguna ocasió que ens expliquéssiu com estaven
constituïdes, com es movien i exactament com estaven organitzades , i en relació a les
adopcions zero, pensem que hi ha alguna tecnologia que no és del tot correcta i que
potser s’hauria d’adequar més a un terme més professional, per dir-ho d’alguna manera.

SR. JAUME VIVET:
Precisament van ser els tècnics els que ho van definir així; no va ser una definició
política; aquesta definició és tècnica de l’empresa que presta el servei.

SRA. ROSER MAS:
Una cosa és que ho proposessin ells; d’això no en dubto gens, però que sigui molt
tècnica... que la proposessin, si, però penso que en un moment donat es podria buscar
una altra... queda molt casolà.
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SR. JAUME VIVET:
Pots fer propostes, Roser! Pots fer propostes.
SRA. ROSER MAS:
Hi pensaré.
SR. JOSEP M. SOLDEVILA:
Nosaltres estem a favor, però més que tot dir que haurem de ser una mica més dràstics a
l’hora de vigilar, perquè d’aquesta manera estem controlant molt més i rebaixarem les
despeses, però, és clar! També hem de mirar que la gent no els abandoni tant; potser
hem d’adoptar unes mesures més dràstiques a l’hora de controlar la gent que els
abandona i així reduir més les despeses i tenir menys problemes.
SR. JAUME VIVET:
D’aquí ve que es va fer una campanya, precisament per xipar els animals; es tracta
d’això: de xipar i saber de qui són; s’estan fent campanyes i s’està treballant.
SR. JOSEP M. SOLDEVILA:
Hem de controlar una mica la gent realment que els abandona i que són els que porten
els problemes; els hauríem de multar més; amb això estic d’acord.
SRA. ROSER MAS:
Abans de la votació, em pots explicar això de les colònies? Ho podeu explicar, aquí, o és
un tema que n’hauríem de parlar a part?
SR. MANEL ROMANS:
Jo més o menys sé de què va això de les colònies: s’ha vist que al lloc on hi ha molts
gats, el que no pots fer és agafar aquests gats i emportar-te’ls a casa i donar-los en
adopció, perquè a part que es tracta de gats que són de carrer, és molt difícil donar-los en
adopció, perquè a més, n’hi ha molts. Llavors, el que es fa és que quan es detecta una
colònia de gats, s’agafen, se’ls fa un examen i s’esterilitzen; se’ls fa una marca a l’orella
per saber que el gat o la gata ja està esterilitzat. Per tant, llavors es tornen a deixar al
carrer i és per això que modifiquem aquestes taxes, perquè abans el que es feia és que
se’l quedava l’empresa que ens gestiona tot el tema dels animals; a nosaltres ens va
semblar que era una mica car, perquè aquest any passat, gairebé ens van costar més els
gats que els gossos, i vam dir que s’havia de fer alguna cosa i per això hem rebaixat les
prestacions que hi donem i senzillament, quan detectem una colònia de gats, s’agafen els
gats, es mira si tenen alguna malaltia, se’ls fa la castració se’ls torna al lloc on estaven.

SRA. ROSER MAS:
I això, no pot representar un perjudici per a la població, en un moment donat, si és molt
gran la colònia o alguna cosa així?

SR. MANEL ROMANS:
Bé. L’única cosa que podem fer nosaltres és esterilitzar-los; no podem fer res més! matarlos està prohibit i si els agafem i ens els hem de quedar nosaltres i els hem d’anar
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alimentant, això és un cost molt important. No és una decisió que haguem pres només a
Torelló, si no que s’ha generalitzat ja que la conducta, quan es detecten colònies de gats,
és aquesta: agafar-ne tants com es pugui, esterilitzar-los, fer-los una marca a l’orella que
ens faci saber que el gat ja ha passat pel veterinari i es tornen a deixar allà on eren. És
una norma que no ens l’hem inventat nosaltres, si no que ja és de general aplicació.

VOTACIÓ:

La proposta s’aprova per unanimitat dels membres de la Corporació.
2.2.1.2.2. Preu públic per a la redacció de projectes i convenis urbanístics
ACORD:

RELACIÓ DE FETS:
Atesa la necessitat d'establir un preu públic per a l’exercici 2012 del servei d'ajuda en la
redacció de convenis i redacció de projectes urbanístics i ocupació directa,
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució espanyola i
per l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i de
conformitat amb el que disposen els articles 41 a 47 i 148 del Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text de refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals,
Vist l’informe emès per la Interventora de Fons de l’Ajuntament,
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, acorda:
PRIMER.- Aprovar les modificacions de les tarifes dels preus públics per a l’exercici 2012
d’acord al següent detall:

PREU PÚBLIC REGULADOR DEL SERVEI PÚBLIC D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA EN
LA REDACCIÓ DE PROJECTES i ALTRES TRÀMITS URBANÍSTICS
Article 1. Fonament i naturalesa
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució espanyola i
per l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i de
conformitat amb el que disposen els articles 41 a 47 i 148 del Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text de refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, l’Ajuntament de Torelló estableix el preu públic per la prestació del servei
d’assistència tècnica en la redacció de projectes i la seva gestió, redacció de convenis
urbanístics i d'ocupació directa dels terrenys, i tots aquells treballs necessaris per
executar el planejament a instància de tercers.
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Article 2. Objecte
Es regula la prestació del servei d’assistència tècnica en la redacció de projectes i la seva
gestió, redacció de convenis urbanístics i d'ocupació directa dels terrenys, i tots aquells
treballs necessaris per executar el planejament a instància de tercers realitzats o
elaborats pels serveis d’Arquitectura, Enginyeria i Assessoria Jurídica de l’Ajuntament de
Torelló, en base als convenis urbanístics signats i a les actuacions necessàries pel
desenvolupament físic del sector.
Article 3. Meritació
L’obligació de pagar el preu públic s’acredita en el moment que s’aprova la prestació del
servei per part de l’Ajuntament o en el moment en què es procedeix al càlcul de les
despeses derivades dels convenis i el seu desenvolupament.
Article 4. Obligats al pagament
Està obligat al pagament del preu públic l’organisme o entitats de dret públic que se’n
beneficiï de la prestació del servei objecte d’aquesta ordenança.
Article 5. Quantitat i Obligació de pagament
5.1. La quantia del preu públic regulat en aquesta Ordenança es calcularà prenent com a
referència els barems orientatius d’honoraris de col·legi oficial d’arquitectes, del col·legi
d’enginyers industrials de Catalunya i del col.legi d’advocats de Catalunya.
5.2. El pagament del preu públic s’efectuarà en el moment de presentació, a l’organisme
o ens de dret públic obligat a realitzar-lo, de la corresponent factura o en el moment de la
presentació de la compensació de les càrregues derivades dels convenis i el seu
desenvolupament.
Article 6. Aplicació de l’Impost sobre el Valor Afegit
Als preus públics calculat, segons l’article anterior, s’hi afegirà l’Impost sobre el Valor
Afegit, vigent en cada moment.
SEGON.- L’aprovació de les modificacions seran d’aplicació des del dia 1 de gener del
2012 i es faran públiques en el tauler d’anuncis de la Casa de la Vila i en el Centre on es
presten els serveis.

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

2.2.1.2.3. Aprovar l'expedient de modificació de pressupost núm. 3/2012, per crèdit
extraordinari i suplement de crèdit, finançat amb el romanent líquid de tresoreria
disponible, provinent de la liquidació del pressupost de l'exercici 2011.
LA PROPOSTA ES RETIRA DE L’ORDRE DEL DIA, perquè ja es va aprovar en el ple
extraordinari del dilluns passat.
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PROPOSTA D’ACORD:
ANTECEDENTS
1. Pel Decret de l’Alcaldia de data 18 d’abril de 2012 s’inicia l’expedient per a l’aprovació
de la modificació de pressupost per crèdit extraordinari i suplement de crèdit.
2. Per atendre les despeses necessàries que es detallen a continuació, que no poden ser
ajornades fins a l’exercici següent, cal tramitar l’expedient de crèdit extraordinari i
suplement de crèdit que s’ha de finançar amb el romanent líquid de tresoreria disponible
provinent de la liquidació del pressupost de l’exercici 2011.
Crèdits extraordinaris i suplements de crèdit del pressupost de despeses:
Partida

Nom i núm. projecte

301-9206320002
306-1616330000

Consignació
inicial

Proposta
d’increment

Consignació
definitiva

Millores edificis públics 0,00 €
(2012-2-301-5)

30.000,00 €

30.000,00 €

Millora
xarxa 65.465,61 €
abastament
aigua
potable (2012-2-306-8)

254.142,80 €

319.608,41 €

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

284.142,80 €

Els imports anteriors es financen de la forma següent:
Partida

Nom

Proposta de baixa

87000

Romanent de tresoreria

284.142,80 €

Total igual als crèdits extraordinaris:

284.142,80 €

FONAMENTS DE DRET
1. D'acord amb l'article 177 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i els articles del 35 al 38
del RD 500/90, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la Llei
39/88, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals en matèria pressupostària,
poden generar crèdit en els estats de despeses dels pressupostos, i en la forma que
reglamentàriament s'estableixi:
a) El romanent líquid de tresoreria.
b) Nous o majors ingressos recaptats sobre els totals previstos en el pressupost corrent.
c) Anul·lacions o baixes de crèdits de despeses d’altres partides del pressupost vigent no
compromesos, les dotacions de les quals s’estimin deduïbles sense pertorbar el respectiu
servei.
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2. L’article 22 de la LGEP estableix que les entitats locals que no hagin assolit l’objectiu
d’estabilitat pressupostària previst a l’article 19 de la Llei, estaran obligades a elaborar, en
el termini dels tres mesos següents a l’aprovació o la liquidació del pressupost en situació
de desequilibri, un pla economicofinancer corrector a mitjà termini.
L’article 19 de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, general d’estabilitat pressupostària
(LGEP) determina que les entitats locals, en l’àmbit de les seves competències, ajustaran
els seus pressupostos al compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària en els
termes previstos a l’article 3.2 d’aquesta Llei.
És per tot això que el/la Regidor/a d’/de COMISSIÓ INFORMATIVA D’ADMINISTRACIÓ,
ECONOMIA I HISENDA, RECURSOS HUMANS, RÈGIM INTERIOR I SEGURETAT
proposa, al Ple de l’Ajuntament, l’adopció del següent acord:
1. Aprovar l’expedient de modificació de crèdit número 3/2012 per crèdit extraordinari i
suplement de crèdit finançat amb el romanent líquid de tresoreria disponible que derivarà
de la liquidació del pressupost de l’exercici 2011, segons es determina a l’apartat
d’antecedents, i disposar que es tramiti d'acord amb les bases d'execució del pressupost.
El present acord de modificació de crèdits utilitza el concepte 872 de Despesa Finançada
amb Romanent tot i que la liquidació de l’exercici 2011 no està encara aprovada. Les
primeres estimacions sobre la liquidació indiquen que el Romanent per Despeses
Generals serà suficient per cobrir l’import d’aquesta modificació, no obstant, cas de que
en el moment de la liquidació el Romanent per Despeses Generals fos insuficient, es
presentarà a aquest òrgan competent, conjuntament amb la liquidació de 2011, una
proposta de modificació reduint l’import corresponent del concepte 872 d’ingressos i un/s
concepte/s de despesa/es amb crèdit inicial disponible suficient.
2. Exposar-lo al públic durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils, mitjançant un
edicte al tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de la Província.
3. En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm i es transferiran els crèdits
de les partides que s’han indicat.

2.2.1.2.4. Modificació taxa pel servei de les intal.lacions esportives municipals
ACORD:
RELACIÓ DE FETS:
Vista la Memòria d’Alcaldia en la que posa de manifest la necessitat d’aprovar una taxa
per la realització d’un programa d’activitats durant el mes de juliol amb una taxa reduïda,
que afavoreixi la interacció entre els diferents grups de joves de 14 a 21 anys. D’aquesta
manera fomentar la participació de tots i totes, així com afavorir la interrelació entre els
diferents col·lectius de joves de Torelló que no acostumen a compartir activitats, ni espais
de relació.
Vist que l’àmbit d’intervenció del Pla de Barris concentra un elevat percentatge de
persones en risc d’exclusió social. De fet, més del 36.20% d’usuaris d'Equips Bàsics
d’Atenció Social Primària de Torelló resideixen al Nucli Antic i, d’aquests els col·lectius
més vulnerables són els joves, la gent gran i la població d’origen immigrat.
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Vist que per la implementació l’Ajuntament de Torelló treballa des de diferents regidories
(esports, ensenyament, serveis socials i diversitat i ciutadania, cultura, joventut i infància,
pla de barris) el disseny de diferents propostes, activitats i accions que ens permetin
assolir els objectius plantejats.
Vist que les activitats esportives, de lleure i d’oci són un benefici pel desenvolupament
integral dels joves i infants, a més de ser una eina de cohesió social.
Vist que al municipi existeix un elevat nombre de joves que no participen de la vida
associativa, ni de les activitats que s’organitzen.
Vist el context de crisi econòmica que dificulta la participació dels infants i joves a
activitats no assequibles.
Justificada la necessitat d’aprovar una taxa per a la realització del programa “Jove, el
barri no fa vacances”
FONAMENTS DE DRET:
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució espanyola i
per l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i de
conformitat amb el que disposen els articles 20 a 27 del Reial Decret Legislatiu 2/2004,
de 5 de març, pel qual s’aprova el Text de refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals,
Vist l’informe emès per la Interventora de Fons de l’Ajuntament,
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 una nova taxa que s’inclou en l’article 5 Quota tributària, de l’ordenança
Fiscal núm. 16, “Taxa pel servei de les instal.lacions esportives municipals”,:
Apartat f) Participació en l’activitat d’estiu “Jove, el barri no fa vacances”,

ACTIVITATS D’ESTIU

TEMPORALITZACIÓ

Skate, grafitis i dansa
Futbol platja
Volei platja
Circuit d’aventura

1a setmana: 2 - 6 juliol
2a setmana: 9 – 13 juliol
3a setmana: 16 – 20 juliol
4a setmana: 23 – 27 de juliol

TAXA
PER
PARTICIPANT
I
PER
CADA
SETMANA
6€
6€
6€
6€

SEGON - Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 16,
reguladora de la Taxa pel servei de les instal.lacions esportives municipals
TERCER - Exposar al públic els acords precedents, mitjançant edicte, que es fixarà en el
tauler d’anuncis de l’Ajuntament i es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província.
Durant el termini de trenta dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la publicació del
corresponent edicte en el BOP, els interessats podran examinar l’expedient i, si s’escau,

21

presentar-hi les oportunes reclamacions. Cas de no presentar-se reclamacions, l’acord
provisional es considerarà elevat a definitiu.
En el supòsit que es presentin reclamacions, es procedirà a la seva resolució i a l’adopció
dels corresponents acords d’aprovació definitiva.
QUART.- Els acords definitius o els provisionals elevats a definitius i el text íntegre de les
modificacions acordades, es publicaran al Butlletí Oficial de la Província, els quals
entraran en vigor e el dia següent a la seva publicació definitiva i seran vigents mentre no
s’acordi la seva modificació o derogació.
INTERVENCIONS:
SRA. ROSER MAS:
Nosaltres trobem, tot i que el sentit del que ha llegit en tot moment la secretària és
correcte, i el compartiríem, entenem que el fet que sigui universal la bonificació és
perillós; és perillós, més que res, perquè poden generar un deute que seria complicat
mentre hi pot haver la possibilitat que hi pugui haver persones i gent que pugui pagar la
quota íntegra; per tant, nosaltres, en aquest sentit, estaríem molt més a favor de fer un
sistema de beques, en lloc de rebaixar les quotes universalment per a tothom, un sistema
de beques que, tot i que és cert que genera més feina, és cert, porta més feina! S’ha de
demanar una documentació pertinent, s’ha de fer la valoració d’aquesta documentació, ...
però creiem que és més just i més correcte, perquè –torno a repetir- fer-ho de manera
universal implica que tens un deute generat, que no saps si el podies haver minorat o no,
perquè no saps les condicions reals de les persones que hi participen.
Aleshores, amb un escalatge d’aquest tipus i una bonificació social, creiem que seria molt
més just. I, per altra banda, fer un tipus de bonificació d’aquest tipus, entenem que és
obrir la porta a què altres entitats, projectes, associacions,... puguin demanar-ho i llavors
se’ls hauria de donar el mateix tractament! És clar! Si hi ha una bonificació lineal i
universal per a un col·lectiu concret, per a un programa concret, portat des d’un projecte
concret des de l’Ajuntament, per què no s’ha de fer el mateix tractament amb una altra
entitat o associació que ens ho demani?
De totes maneres, ho torno a repetir: la intenció del projecte ens sembla molt correcte,
però no ens acaba de semblar bé com s’ha resolt aquest tema econòmic. Per tant,
nosaltres ens abstindrem.
SR. MARC FONTSERÈ:
Nosaltres hi votarem a favor. Només que ens agradaria que en aquesta taxa pel servei
d’instal·lacions esportives municipals es comencés a tractar ja, o que s’hi hagués pogut
afegir el tema de la utilització del futbol 7 o del futbol 5 del camp de gespa artificial.
Preguntar com està, si es pensa fer o és que està aturat.

SRA. CONCEPCIÓ VILLENA:
Són dues coses diferents: això és un projecte que es porta des del pla de barris, en què
intervenen diferents regidories i en què el que es vol és fer un treball de la cohesió social i
que està enfocat per a vailets que viuen bàsicament al centre, però que per a aconseguir
una bona integració, s’obre a tothom. Per tant, els casos molt especials que no puguin
pagar aquesta petita quota, que és simbòlica, perquè si mirem les hores, és un preu molt
simbòlic, des de serveis socials, com que es fa tot conjuntament, es tindrà en compte. Per
tant, no crec que hi hagi cap vailet que no pugui realitzar aquestes activitats...
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SRA. ROSER MAS:
Jo ho dic al revés! Qui pot pagar la totalitat, per què no l’ha de pagar? Ho dic al revés,
precisament!
SRA. CONCEPCIÓ VILLENA:
Bé, és, perquè pugui arribar a tothom, perquè avui en dia, crec que tots, hi ha molt gent
que té dificultats. A més, és una manera de fer una activitat atractiva i que vingui tothom,
perquè el que volem és que hi hagi cohesió social i, per tant, si volem aquesta cohesió
social hi ha d’haver al màxim, tot tipus de vailets, tant els que econòmicament poden
més, com els que menys. Aquesta és la decisió que es va fer a nivell de les moltes
regidories implicades.
I respecte al lloguer, és un reglament que volem començar; ja n’hem parlat amb la
Montse (la secretària de l’Ajuntament) i volem començar el més aviat possible;
reglamentar el camp de futbol i els diferents serveis, per tal que la gent els pugui utilitzar.
No ens hi hem posat, però ho tenim en ment.
SR. MARC FONTSERÈ:
D’acord. Només un petit incís: si que són dues coses diferents, però la taxa que es
modifica seria la mateixa, no? Per tant, és la taxa per al servei d’instal·lacions esportives
municipals.

SR. JAUME VIVET:
És per a una activitat concreta.
SRA. CONCEPCIÓ VILLENA:
És taxa per al servei, però també inclou les activitats.

VOTACIÓ:
Se sotmet la proposta a votació i 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, PSCPM, JpT-ERC-AM i PxC.
Vots desfavorables: 0
Abstencions: 1, de la regidora del grup municipal d’ICV-EUiA-E

2.2.1.3. RECURSOS HUMANS
2.2.1.3.1. Dictamen per l'aprovació dels criteris de valoració del complement de
productivitat
ACORD:

RELACIÓ DE FETS:
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En data 30 de setembre de 2011 l’ajuntament de Torelló va denunciar en temps i forma
l’Acord de Condicions de Treball del personal funcionari i el Conveni Col·lectiu del
personal laboral de l’ajuntament de Torelló, ambdós instruments aprovats pel Ple de 27
d’abril de 2009.
En data 4 de novembre de 2011 es varen constituir les respectives meses de negociació,
es va fixar el calendari i es va donar inici al procés de negociació col·lectiva.
En data 23 d’abril de 2011 s’ha arribat a un acord amb les respectives representacions de
cada col·lectiu de personal, fruit del procés de negociació col·lectiva, relatiu als criteris de
distribució del complement de productivitat per a l’any 2012.
Amb aquest acord s’incorpora al complement de productivitat que té establert
l’ajuntament de Torelló pel programa d’absentisme, la valoració dels programes de
col·laboració, responsabilitat i iniciativa, com a indicadors d’especial rendiment,
responsabilitat i iniciativa. La finalitat que es persegueix és incloure en la retribució del
complement de productivitat la valoració del grau d’interès, iniciativa o esforç amb que els
empleats municipals desenvolupen el seu lloc de treball i el rendiment i els resultats
obtinguts.
La voluntat de l’ajuntament és unificar en un sol procés els diversos programes que
informarien el complement de productivitat, tanmateix per a l’any 2012 s’ha establert un
període transitori en tant no s’arriba a l’acord de caràcter general.
L’acord al qual s’ha arribat amb la representació dels treballadors, no implica increment
de les partides pressupostàries destinades al complement de productivitat, aprovades en
el pressupost aprovat per al 2012, i que no han sofert cap increment respecte les
establertes per a l’any 2011. Es tracta d’aprovar la regulació dels criteris d’assignació del
complement de productivitat.
El text d’aquest acord parcial s’inclourà al text definitiu de l’Acord o del Conveni que
resulti de la negociació col·lectiva.
FONAMENTS DE DRET:
Vist l’article 26.Uno E de la Llei 39/2010, de 22 de desembre, de Pressupostos Generals
de l’Estat per a l’any 2011.
Vistos els articles 5.6 del Real Decret Legislatiu 861/1986, de 25 d’abril, pel qual
s’estableix el règim de retribucions dels funcionaris de l’Administració Local i l’article
298.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya,
Vist l’article 37.b) de la Llei 7/2007, de 12 d’abril de l’Estatut de l’Empleat Públic
És per tot això que, a proposta de Recursos humans, 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 memrbes de la Corporació,
acorda:
Primer.- Aprovar els criteris de valoració per assignar als empleats municipals el
complement de productivitat per l’any 2012, de conformitat amb el text acordat fruit de la
negociació col.lectiva, amb la representació del personal funcionari i del personal laboral
de l’ajuntament, que consta en l’expedient.
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Segon.- Incloure el text d’aquest acord al document d’Acord de Condicions de Treball
del personal funcionari i del Conveni Col.lectiu del personal laboral de l’ajuntament de
Torelló, respectivament que s’acabin aprovant fruit dels dos processos oberts de
negociació col·lectiva.
Tercer.- Notificar aquest acord a la Junta de personal, al comitè d’empresa, i als
departaments d’intervenció i recursos humans.

INTERVENCIONS:
SR. MANEL ROMANS:
Això fa referència a aquella paga de productivitat que tenien els treballadors de
l’Ajuntament de Torelló i que des de l’equip de govern no es va voler assumir de la
manera que es feia efectiva i això va comportar un seguit de negociacions amb el comitè
d’empresa, que finalment fa cosa d’uns quinze dies, vam arribar a un acord. El que
portem a aprovació, són els criteris de valoració; s’han fet un seguit de criteris de
productivitat i aquests seran els caps de cada àrea els que hauran de valorar si els
treballadors assoleixin la puntuació que nosaltres els hem demanat. Si aconsegueixen el
80% dels objectius, ja cobraran el 100% de la paga. El que s’ha fet, ha estat socialitzar tot
l’import que hi havia; s’ha agafat l’import que hi havia assignat per a totes les persones
que cobraven aquesta paga i s’ha distribuït equitativament entre tots els treballadors.
Nosaltres ens felicitem que haguem pogut arribar a un acord; han estat unes
negociacions una mica difícils; des de l’equip de govern hem intentat fer el màxim
possible de propostes per mirar com es podria fer efectiva, i al final hem arribat a un
acord i el comitè d’empresa també ja hi està d’acord i per això ho portem avui al ple per a
la seva aprovació.
SR. JAUME VIVET:
I dir que és una solució definitiva; és a dir, que no hi ha dubtes i quedarà ja instal·lada la
fórmula de repartiment i mentre hi hagi aquesta paga, no s’haurà de tornar a modificar i
no caldrà sotmetre-ho a negociació cada any.
SRA. ROSER MAS:
Si les parts implicades hi estan d’acord, no hi ha res a dir. Només un dubte: dèieu que qui
assoleixi el 80% dels objectius fixats i la pregunta és: qui els fixa els objectius? Hi ha
algun pla de carrera?
SR. MANEL ROMANS:
Els caps de cada àrea.

SRA. ROSER MAS:
Els caps de cada àrea fixen els objectius?
SR. MANEL ROMANS:
No. Els objectius són per a tothom els mateixos, però les valoracions les farà el cap de
cada servei.
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SRA. ROSER MAS:
O sigui que ja hi ha una eina que servei per valorar?
SR. MANEL ROMANS:
Si, que és el que aprovem avui. Avui aprovem els criteris d’avaluació d’aquesta paga de
productivitat; si algú els vol veure, no tenim cap problema en mostrar-los i comentar-los.
SR. DAVID OLIVARES:
Nosaltres també ens abstindrem, però no per res! És, perquè entenem que és un tema
entre equip de govern i el sindicat i creiem que nosaltres no tenim de votar ni a favor, ni
en contra. No sabem si tots els treballadors estan a favor o en contra, tampoc, i, per tant,
nosaltres ens abstindrem.

SR. MARC FONTSERÈ:
Nosaltres si que hi votarem a favor. Un acord entre l’equip de govern i els treballadors,
que no suposa més increment del pressupost municipal o de la despesa municipal, crec
que ha de ser un bon acord i que hi hem de votar a favor; de totes maneres, no estic tant
d’acord en què ens hem de felicitar, perquè hi ha hagut unes tensions que no sé si eren
evitables, o no, però en tot cas, no són desitjables i, per tant, de cara a futures
negociacions, no per aquest tema en concret, com ha deixat clar l’alcalde, si no per altres
coses que hi pugui haver, estaria bé intentar en el que sigui possible no dividir els
treballadors, perquè, si que l’assemblea va recolzar la proposta, però el comitè no tinc tan
clar que hi estigués d’acord. En definitiva: hi ha hagut una divisió, que no és bo per una
empresa o per la corporació, que segueixi existint.
SR. MANEL ROMANS:
Bé. Jo entenc que les negociacions són això: negociacions! Per tant, si haguéssim estat
d’acord des del primer dia ja no hi hauria hagut negociacions i, per tant, jo sempre he dit
que els acords s’han de prendre a les meses de negociació i al cap i a la fi, així ha estat i
si hi va haver una assemblea, i aquesta assemblea va ratificar els acords, em sembla que
és l’òrgan competent per aprovar aquestes coses i nosaltres ens felicitem que al final hi
hagi hagut un acord; potser el camí ha estat costerut, potser si, però nosaltres estem
contents d’haver pogut arribar a un acord amb el comitè dels treballadors.
SR. MARC FONTSERÈ:
Hi estic d’acord, però en la intervenció anterior has dit comitè en lloc d’assemblea i per
això he fet el comentari.

VOTACIÓ:
Se sotmet la proposta a votació i 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, PSCPM, JpT-ERC-AM i ICV-EUiA-E.
Vots desfavorables: 0
Abstencions: 3, dels regidors del grup municipal de PxC.
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2.2.1.4. SECRETARIA
2.2.1.4.1. Aprovació inicial Reglament Orgànic municipal
ACORD:
RELACIÓ DE FETS:
En data de 6 de febrer de 2012 es va acordar iniciar l’expedient per a la redacció del
Reglament Orgànic Municipal, constituir una Comissió d’estudi per la redacció del projecte
de reglament.
En data de 2 d’abril es va constituir la Comissió d’estudi per elaborar la proposta de
Reglament Orgànic municipal i va donar per tancat la proposta da redacció del Reglament
per la seva aprovació pel plenari municipal.
FONAMENTS DE DRET
-Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
-Decret Legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal i del règim local
de Catalunya
-Real decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’Organització,
funcionament i règim jurídic de les Entitats Locals.
Vist l’informe de secretaria que obra a l’expedient.
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.- Aprovar inicialment el Reglament Orgànic municipal de l’Ajuntament de Torelló.
Segon.- Exposar al públic durant 30 dies a través d’edictes que s’inseriran al BOP., al
DOGC, a un dels mitjans de comunicació escrita diària i al tauler d’edictes de l’ajuntament
per tal que qualsevol persona presenti les al·legacions i reclamacions que consideri
pertinents. En cas que no es presentin al.legacions contra l’acord d’aprovació inicial
s’entendrà definitivament adoptat l’acord fins aleshores provisional.
Tercer.- Un cop aprovat definitivament el reglament, es procedirà a la seva publicació
íntegra al BOP i alhora anunciar al DOGC la referència del BOP en el qual s’hagi publicat
íntegrament el text i no entraran en vigor fins que s’hagin procedit a la seva publicació
íntegra i hagi transcorregut el termini de 15 dies des de la notificació de l’aprovació definitiva
del Reglament a l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya.
Quart.- Notificar el present acord als diferents Departaments municipals pel seu
coneixement i efectes oportuns.

INTERVENCIONS:
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SR. JAUME VIVET:
M’agradaria explicar una mica, bàsicament en què consisteix, doncs a part d’altres temes
que toca el R.O.M., bàsicament, els que ens afecten més. Els temes que s’han tractat en
aquest nou R.O.M., bàsicament són els següents:
• En primer lloc, que les mocions presentades per part dels grups polítics, es regula
en l’article 124 i es preveu que les mocions que presentin els grups polítics
s’encabiran en la part de l’ordre del dia destinada a control de l’equip de govern i
no caldrà que se sotmeti a dictamen de comissions informatives amb les
particularitats següents:
o No es podran presentar més de dues mocions per sessió.
o No es podran presentar mocions sobre aspectes que excedeixin de la
competència municipal. No obstant, en l’ús del dret de la llibertat
d’expressió, es podran presentar mocions que, encara que alienes a
l’àmbit de competències municipals, incideixin o tractin temes vinculats
d’interessos municipals. En aquest cas, únicament s’incorporaran a l’ordre
del dia del ple si, previ debat dels seus membres, així ho acordi la junta de
portaveus.
o Quan una moció sigui rebutjada pel ple, no es podrà presentar una nova
moció sobre el mateix tema durant el termini d’un any.
o Si diversos grups presenten en la mateixa sessió plenària diverses
mocions sobre el mateix tema, només s’inclourà a l’ordre del dia la primera
que hagi tingut entrada al registre general de l’Ajuntament; la resta, es
presentaran com a esmenes a la totalitat de la moció que figuri a l’ordre del
dia. Quan sigui coincidents, es tindran per no presentades.
• Potenciarem el que és la junta de portaveus. La Junta de portaveus és un òrgan
col·legiat complementari de l’organització municipal de caràcter deliberant i no
resolutiu, integrat per l’alcalde o alcaldessa, els portaveus titulars o suplents de
cada un dels grups municipals. La junta de portaveus, ostenta les atribucions
següents:
o L’assessorament a l’alcalde o alcaldessa en qüestions relatives a la
formació de l’ordre del dia de les sessions plenàries de caràcter ordinari i
extraordinari i respecte de les de caràcter urgent, quan les circumstàncies
que provoquin la seva urgència així ho permetin, així com les qüestions
relatives al desenvolupament d’aquestes sessions.
o El coneixement previ dels assumptes d’especial transcendència per la
cooperació.
o El coneixement de les mocions presentades pels diferents grups que vagin
al ple i les presentades amb caràcter d’urgència.
o L’estudi, l’informe o consulta dels assumptes que l’alcalde o alcaldessa
decideixi sotmetre a la seva consideració.
o Es donarà el contingut que pertoca a la junta de portaveus, i de la junta de
govern, només en formaran part els tinents d’alcalde, tal com preveu la
normativa.
o Es vol desvincular aquest òrgan de la comissió informativa d’hisenda, i
seria bo que es convoqués el dimarts abans del ple, per poder donar
compte dels assumptes per incloure a l’ordre del dia, que ja s’haurien
passat per la comissió informativa.
• Deliberacions del ple: no es fixa el límit en la primera intervenció –això fa
referència a les intervencions dels temes que es tractin en cada ple-. Es fixa un
límit de tres minuts en la segona intervenció i l’alcalde podrà permetre una tercera
intervenció per al·lusions.
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•

S’admetran un màxim de sis precs o preguntes per a cada grup o regidor no
adscrit.
• Es regula la mesa de contractació tal com s’havia regulat en el ple de juny de
2008 i únicament es canvia que abans es preveia que el segon vocal havia de ser
el regidor d’hisenda i ara s’aprova que pugui ser un altre regidor o tècnic
municipal, en funció del tipus de contracte.
Jo volia explicar una mica això i ara donaré la paraula a cada un dels portaveus.
SRA. ROSER MAS:
Ja tenim el R.O.M.! un R.O.M. que nosaltres pensem que servei d’excusa per excloure’ns
de les juntes de govern i que cronometrarà les nostres intervencions. És un fet que els
grups de l’oposició sempre havien estat convidats a participar de les juntes de govern des
de l’inici dels ajuntaments democràtics a Torelló. Fixeu-vos el temps que fa, fins ara.
Ho he dit en moltes ocasions, per activa i per passiva. Ens sembla, a nosaltres, una
manca de confiança que ni el nostre grup ni els nostres votants es mereixen i crec que hi
perdrem tots, i això també ho he dit en altres ocasions, però absolutament tots els
ciutadans de Torelló, no només als votants d’uns o altres, si no a tots!
De convergència i unió, fixeu-vos que potser ens ho podíem esperar, però d’EsquerraJunts per Torelló, no! No ho entenem, perquè, on van quedar les promeses de
participació? I de quina participació volem parlar si comencem per excloure els
representants de part dels nostres conciutadans de les juntes de govern, per mutilar el
debat als plens? Que ràpid que s’ha oblidat, no, què vol dir estar a l’oposició? Actuacions
coma questa, nosaltres entenem que diuen molt de la feblesa de l’equip de govern, i
l’autoritat no es guanya amb lleis, es guanya amb fets!
Aquesta és una de les moltes diferències que nosaltres entenem que hi ha entre un
govern de dretes i un govern d’esquerres: limitem, encaixonem, evitem els debats! I això
ho trobem extremadament perillós. Gràficament, nosaltres entenem que de la fase inicial
de “farem un R.O.M. per regular el nombre i forma de mocions que presenten els grups al
ple”, en surt un reglament que exclou i limita a tots els grups de l’oposició, i llestos! S’ha
acabat! No sé si farà gaire gràcia, això, quan l’equip sigui a l’oposició i es trobi amb
aquesta mateixa reglamentació! Em fa l’efecte que ha quedat clar que el nostre vot serà
en contra. No hi estem gens d’acord i ens sap molt greu que s’hagi vestit aquest tema
d’aquesta manera.
SR. JOSEP M. SOLDEVILA:
Nosaltres, en la línia de la Roser Mas, com és normal, el nostre vot és evident que és en
contra, és clar! Vostès diguin el que diguin i argumentin el que argumentin, però per
nosaltres és inequívoc les seves pretensions; jo no sé què pretenen, si alleugerir una
mica els plens, o donar-nos menys protagonisme o tenir menys feina... jo, personalment
crec que la veritable intenció és apartar-nos una mica a l’oposició, una oposició que crec
que per a Torelló hauria de ser més adient i més forta; hauríem de donar exemple a
oposicions que hi ha de fora que només critiquen; nosaltres venim aquí a ser constructius
i a ajudar-nos i donar-nos la mà tots plegats, i no creiem que apartar-nos sigui una
manera de confiança de cara a l’oposició. Jo crec que hem de canviar una mica els
termes que hi ha fins ara d’oposició que existeix arreu: hi ha oposicions que només
critiquen i fan la punyeta. Nosaltres venim aquí; tots nosaltres som aquí i venim a treballar
pel poble i per treballar pel poble, necessitem tenir la confiança de tots plegats, units i
treballar junts. Nosaltres creiem convenient, veiem més que tot que se’ns exclogui,
principalment de les juntes de govern, que això ja és lamentable, que un contacte que
teníem molt directe setmanalment, on podem explicar els problemes que tenim tots
plegats i comentar-los allà, hagi de passar a una vegada al mes; és una forma, crec
d’apartar-nos; una forma que sembla que no vulguin que hi hagi oposició i crec que
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l’oposició és constructiva, hem de buscar una oposició constructiva en aquest ple; hem de
començar a demostrar a la gent que a Torelló sabem treballar i no hem de demostrar
d’aquesta manera que l’únic que volen és manar uns quants i apartar-nos als altres. Crec
això, i per això, el nostre vot serà en contra, per suposat!
SR. PERE GALOBARDES:
La veritat és que els sentiments són molts i parlant aquests dies amb exregidors de
l’Ajuntament, de diferents partits i no només socialistes, el que han fet és que la sorpresa
encara sigui més gran; jo només recordo els dotze darrers anys en què nosaltres vam
estar al capdavant dels equips de govern en diferents modalitats, governant amb uns,
governant amb els altres, amb majoria absoluta i sempre, dic sempre, s’havia invitat
l’oposició a les juntes de govern. I per altra part, la sorpresa, no tant, és que les tècniques
del PP estan avançant a marxes forçades i les emprenem ja des del municipi, perquè
vestim una cosa que comencem dient que és per ordenar les mocions, que el que en
realitat menys importa és això, si no que el que és de calat és la resta; i, per tant, això és
una expulsió en tota regla, de tots els partits de les juntes de govern; és una expulsió en
tota regla, de la resta de partits que no formen les juntes de govern! Juntes de govern
que, per altra part, si ens fixem en les darreres, de contingut tampoc n’hi ha, perquè no sé
si hem arribat al rècord de fer un sol punt de junta de govern, cosa que també podríem
parlar-ne un altre dia.
Dit això i corroborant totalment les manifestacions que ha fet la Roser (Mas) i que en
Josep M. (Soldevila) també ha ampliat, no podem amagar això dient que farem una junta
de portaveus, que és una paraula que sona molt grossa, un cop al mes i que allà ja
podreu dir i que, a més, tindreu accés a totes les actes; no, si d’actes en tenim per llegir
les que facin falta! No és això, com deia la cançó: no és això, companys, no és això! I
justament la cançó continua dient el mateix. Torelló s’havia caracteritzat entre altres
coses per aquesta participació del dia a dia, de la setmana a setmana, en la gestió, en
l’opinió o en l’aportació o en el coneixement, inclús de les petites factures que abans es
passaven per la junta de Govern; a mi només se’m pot ocórrer que això sigui aires de no
sabem què, d’algú que té ganes d’aportar una cosa que no sabem exactament què és.
Dir que nosaltres estem totalment en contra d’aquesta manera de fer i que si mai la gent
que defensa o que estigui sota les sigles del PSC o de qualsevol altre partit que agafi
l’herència del grup que estem ara, lluitarà, perquè tots els equips, tots els governs, tots
els partits d’aquest consistori puguin tornar a formar part d’una junta de govern.
Sap greu veure que quan ERC estava a l’oposició, no sé què hagués pensat si li
haguéssim dit que no podia assistir a les juntes de govern! No sé què ens hauria arribat a
dir! No ho vull ni imaginar el que ens hauria arribat a dir!
Per tant, el nostre vot serà totalment en contra.
SR. JORDI CASALS:
Suposo que a la vida hi ha qui veu les coses amb l’ampolla mig plena i els altres mig
buida. Aquí n’hi ha alguns que ho veuen del tot buida i el poc que hi ha, és tòxic i en
canvi, jo no ho veig d’aquesta manera.
Això del R.O.M., fa anys i anys i anys que se’n parla! Fins ara no s’ha aprovat el R.O.M. i
el R.O.M. dóna drets i deures als regidors; organitza i posa ordre. Que l’oposició ara es
vol agafar en la Junta de portaveus i obviar la resta de coses? És una manera de veure la
realitat; menysprear la junta de portaveus? Entenc per què aquests darrers dotze anys
s’ha menyspreat la junta de portaveus i els portaveus.
Quan hi ha hagut el debat pel R.O.M., no s’han fet plantejaments de millora, tampoc! No,
no, no s’han fet! Quan es posava la limitació al temps, el grup de l’equip de govern va ser
el que va proposar ampliar-lo, perquè es tenia la sensació que era massa curt; fins i tot un
servidor va proposar que s’establís ordinàriament dies sessions de la junta de portaveus,
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per poder fer una dedicada més al ple i l’altra, més al seguiment del dia a dia; en cap
moment es va recollir el guant, ni veig que se segueixi recollint; suposo que és molt més
còmode fer el discurs de l’exclusió, de l’expulsió, ... quan aquí, estem creant la junta de
portaveus i l’estem dotant de continguts; i per molts òrgans que vulguem crear i que
incloguem, la participació no és crear aquests òrgans! Perquè a Torelló, tenim tradició de
crear òrgans i després no creure en la participació! Perquè Esquerra Republicana,
aquests darrers, ja que hi han fet bastant esment alguns grups a l’oposició, què ha
reclamat? Doncs ha reclamat que el pla de barris que es va aprovar per una basta
majoria i en què esquerra republicana, estant a l’oposició, hi va votar a favor, i que s’havia
treballat amb tots els grups, Iniciativa, també, doncs que es donés aquesta continuïtat de
treball conjunt. No es va fer! Es va demanar reiteradament, en plens, en comissions
informatives, directament a l’alcalde, al portaveu de l’altre grup... podria parlar de com ha
actuat aquest equip de govern i fins i tot anteriorment, abans que hi fos esquerra
republicana: al pla de barris, vostès poden dir que se’ls ha exclòs? O que se’ls ha inclòs?
Poden dir que se’ls ha exclòs? Jo diria que no, perquè mai s’havia treballat el pla de
barris d’una forma tan conjunta de tots els grups, com ara! La informació s’ha donat en
els plens, per exemple, dels pressupostos: quina informació s’havia donat abans i en quin
temps s’havia donat? Com s’ha donat ara? El pla local de joventut és una altra mostra de
treball que s’ha obert, s’ha deixat temps per fer les aportacions i bé, la majoria de gent no
ha fet aportacions, la majoria de grups polítics!
La participació no és només els òrgans. És també com es fa ús d’aquests òrgans i aquí
estem creant la junta de portaveus, que per a mi si que té un valor, per a mi si que té un
valor i estem estipulant quin contingut té aquesta junta de portaveus, i la junta de govern
local té unes altres atribucions; si tenim la junta de portaveus, fem-la servir correctament i
em sembla que tenim el compromís aquest equip de govern, de fer-la complir. Ara, si ens
centrem només en veure l’exclusió, l’expulsió, ... si hi ha aquesta desconfiança tan gran
en aquest equip de govern, si és tan gran quan no s’ha demostrat que sigui així, si no el
contrari, doncs suposo que és fàcil agafar-se aquí i anar tirant per aquesta banda. Jo
espero que els fets els facin rectificar aquesta visió que tenen.
SR. MANEL ROMANS:
Tal com diu el preàmbul del Reglament Orgànic Municipal, del R.O.M. que avui
presentem al ple per a la seva aprovació, aquest Ajuntament, mitjançant aquest
instrument normatiu, aborda la peculiar organització municipal mitjançant l’establiment
d’aspectes tan decisius com els principis inspiradors de l’activitat municipal, les normes
sobre constitució, vigència i finalització del mandat corporatiu, l’organització municipal de
caràcter necessari i de caràcter complementari, el règim de funcionament i el règim jurídic
dels seus òrgans i l’estatut dels membres de la corporació. Aquests són, juntament amb
la participació ciutadana i la informació, les raons que han portat aquest equip de govern
a impulsar la creació d’aquest reglament orgànic municipal. Tot i que es va crear una
comissió de redacció formada per tots els grups municipals presents en aquest
Ajuntament, per tal de redactar aquest R.O.M., es va posar de manifest que hi havia certs
aspectes que alguns grups municipals no hi estaven d’acord; un dels aspectes que s’ha
volgut implantar i potser el que va generar més controvèrsia, va ser el fet que es volia
separar clarament la tasca dels òrgans de govern, dels òrgans de debat, no per estalviarnos de donar informació als grups que no estan al govern, tal com se’ns va manifestar, si
no per crear unes comissions específiques per a cada cas. Ens hauria agradat, com a
equip de govern, que aquest R.O.M. ha estat votat favorablement per tots els grups que
formem l’Ajuntament, però si no és així, des d’aquest equip, no deixarem mai de convocar
tots els grups i demanar-los el parer en aquells temes que considerem importants per al
nostre poble i que les aportacions que es facin sempre seran escoltades i valorades.
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SRA. ROSER MAS:
Només un parell de coses molt ràpides i molt petites: en primer lloc, no és que els grups
de l’oposició tinguin una desconfiança en relació a l’equip de govern; entenc i interpreto
que és justament a la inversa.
En segon lloc, la junta de portaveus és un òrgan que es podia constituir sense excloure
els grups de l’oposició de les juntes de govern local; entenc que podien dos òrgans que
podien perfectament coexistir.
I el tercer punt: no compartim aquesta manera de fer, perquè entenem que era un valor
afegit important en el municipi de Torelló, com han dit els companys del PSC, que hi
hagués un espai en què es pogués compartir el dia a dia, que no es podrà compartir en
una junta de portaveus, per més que se’n facin moltes o que se’ns passi molta informació;
una cosa és que se’ns passi una informació per escrit, que se’ns convoqui per a coses
concretes; ningú ha discutit si se’ns havia convocat a pla de barris o no; ningú ha discutit
si havíem participat, o no havíem participat, a invitació seva, a moltes reunions, ningú ha
discutit això; ningú ha discutit que un reglament com aquest, recull precisament tota la
normativa i tota la legislació que fa molt més fàcil un funcionament d’un Ajuntament; ningú
ha discutit això, fixeu-vos-hi! Que tots hem recollit l’exclusió de les juntes de govern, que
ens sentim apartats, que sentim que hi ha una desconfiança important en relació a tots
nosaltres –tots els grups a l’oposició- i que l’oferta que hi havia inicialment i que tots hem
compartit de fer un poble junts, en el dia a dia, entenem que possiblement s’ha esbiaixat
o desvirtuat; és d’una altra manera, es farà d’una altra manera; el fet de fer una cosa
nova és cert que en uns moments donats genera desconfiança, això tots ho sabem i
possiblement tots ho compartim, el que passa és que entenem que es podia haver fet
igualment la junta de portaveus, sense fer aquesta separació de funcions, que ha
funcionat bé fins ara i no entenem per què ara s’ha de treure.
I la participació –si em permet, Sr. Casals-, comença des de l’inici, oi? I l’inici era
participar aquí; és cert que crear un òrgan no fa la funció, totalment d’acord en això! Però
una funció que hi havia, l’eliminem i és aquí on pensem que ens equivoquem de manera
important, perquè el dia a dia del municipi, entenem que l’hem de portar entre tots.
Evidentment les resolucions les prenen vostès, l’equip de govern, això està claríssim,
ningú els ho discuteix! Però no poder compartir amb vosaltres i no poder fer coses
comunes, sap greu i pensem que no és bo ni per al municipi, ni per al poble, per tots!

SR. JOSEP M. SOLDEVILA:
La Roser (Mas) ho ha explicat millor que jo!
SR. PERE GALOBARDES:
Creus que generar consensos és fàcil? Em sembla que amb el que s’ha exposat, queda
clar qui l’ha redactat o qui l’ha volgut fer el R.O.M.
Home! Es van acceptar punts! Se’ns va acceptar que se’ns limités la capacitat de dir les
coses: tres minuts, sis minuts,... no sé si les informacions, quan n’hi hagi, també estaran
limitades amb temps! No ho vull pas, jo vull que s’hi estiguin tan temps com faci falta; el
vull és saber què està fent l’equip de govern, com ho volen saber tots els ciutadans!
Queda molt bé disfressar-ho de coses que ja existien, que ja estaven reglamentades i
l’única cosa és recollir-ho, no ens hem d’inventar res, no ens hem d’inventar res! Però el
que si que ens hem inventat, que és invent d’ara, que és l’única diferència, és que no
volem que els partits que estan a l’oposició estiguin a la junta de govern; inventem un
sistema nou que en diem junta de portaveus, que ja veurem l’èxit, ja el veurem! Aquí
ningú ha parlat de barris; em sembla que el punt que aprovem és el reglament orgànic
municipal; ja hi haurà temps per parlar de barris, ja n’hi haurà! Ara parlem de l’aprovació
inicial del Reglament Orgànic municipal. Els que érem presents a les reunions que hi hem
pogut ser, hem acceptat coses; vam dir: aquesta és una qüestió ine quanum per acceptar
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el R.O.M.? quedar-ne fora? Això vaig demanar-ho jo i no només jo, però jo parlo per mi i
se’ns va dir que si; per tant, quina és la voluntat de participació? On és? aquesta és una
condició ine quanum! Per ser ine quanum ja vam acceptar! Jo ja tinc cronòmetre i
aprendré a fer les intervencions curtes, sense que se’m enfadi l’alcalde, que ho dic en un
bon sentit! Aprendré a fer les intervencions curtes; aprofito avui que encara no estic
reglamentat, per no haver de mirar el rellotge; ja n’aprendré! Però això no és una qüestió
important; el que és important, és que després, ho torno a dir, parlin amb aquests
exregidors que quedaran sorpresos, i parlin amb regidors que quan l’equip de govern
format per nosaltres amb majoria absoluta, hi eren tots igual, i allà es discutien mil coses i
hi havia confiança en tots els portaveus! No sé a què ha vingut ara que no, si tu Jordi hi
havies estat i se’t havien explicat mil coses i tu respectaves el secret de la junta de
govern, com el respecten en aquests moments la Roser, en Josep M o en Marc.
Per tant, el nostre vot, torno a continuar dient, serà totalment negatiu.
SR. JAUME VIVET:
Jo només vull reafirmar una cosa i és que no entenc, no és exclusiu, no volem excloure
ningú, és la veritat; em sembla que la meva, i dic la meva, perquè juntament amb el meu
grup, i més tard amb esquerra és la d’explicar les coses, tant si són bones com dolentes;
penso que s’han de posar sobre la taula i explicar; el que si que entenc és que una junta
de govern, com diu la seva paraula, és UNA JUNTA DE GOVERN, ho tenim clar! A més,
aquest R.O.M. no ens l’hem pas inventat nosaltres, no és cap secret que hem agafat un
model i no és pas un model, precisament d’un Ajuntament en què governi convergència,
també hem de dir-ho, podem explicar-ho, no hi ha cap problema! Ens hem agafat e una
cosa que ja hi és, no ens hem inventat res...
El tema de les mocions, hi ha hagut plens amb onze mocions! Ens sembla que són
excessives i a vegades sembla que es faci una cursa a veure qui en presenta més. Jo
entenc que a la junta de portaveus se li donarà la importància que té, i més de la que us
penseu i la nostra lluita se centrarà en això, que vosaltres dieu que la desconfiança és
cap a vosaltres; nosaltres pensem que és cap a nosaltres, de vosaltres cap a nosaltres,
perquè si no us refieu o no som capaços d’explicar-vos les situacions actuals, que n’hi ha
que són complexes i a mi em sembla que sempre que algú m’ha demanat per reunir-m’hi,
m’hi he trobat, si jo ho he demanat, també heu vingut, o sigui que no hi ha hagut mai cap
problema en aquest sentit i continuarà sense ser-hi! Llavors, és un tema que com deia en
Jordi ja feia molt temps que se’n parlava; ningú mai l’havia posat sobre la taula i ara s’hi
ha posat. A mi em ve molt de nou tot aquesta desconfiança vers l’equip de govern, quan
ens sembla que nosaltres, precisament i ho torno a repetir, hem fet comissions de
seguiment, no parlem de pla de barris, parlem de la que vulgueu... ens sembla que
intentem ser transparents, explicar les coses i voler-les dir i això no representa cap
desconfiança cap a ningú, si no un canvi, i els canvis a vegades fan respecte, per no dirne por. El meu compromís seguirà essent el mateix que fins ara, no canvia, ni el meu ni el
de l’equip de govern, però a cada lloc es tractarà el que toca: actes, hi haurà actes; si hi
ha un tema de l’acta que se’n ha de parlar a la junta de portaveus, se’n parlarà; precs i
preguntes el que vulgueu, no hi haurà cap problema, per part nostra, no n’hi haurà cap de
problema!
SR. PERE GALOBARDES:
Si em permets, i és una puntilla.. una puntilla no, una precisió: això és un poble, no és
una ciutat!

VOTACIÓ:
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Se sotmet la proposta a votació i 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 JpTERC-AM.
Vots desfavorables: 8, dels regidors i regidores dels grups municipals del PSCPM, PxC i ICV-EUiA-E.
Abstencions: 0

2.2.1.4.2. Modificació membres Consell Escolar Municipal
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 nomenament dels membres de l’Ajuntament en el Consell
Municipal Escolar.
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 del Consell Municipal Escolar.
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, acorda:

PRIMER.- REVOCAR el nomenament aprovat per acord del ple en sessió celebrada en
data de 22 de juny de 2.011 referent al nomenament dels membres de l’Ajuntament que
formen part del Consell Municipal Escolar.
SEGON.- NOMENAR les següents persones com a representants de l’ajuntament en el
Consell Municipal Escolar:

Consell Escolar Municipal:
a) L’alcalde, com a president que, d’acord amb la base 4 del decret 404 de 1987, de
22 de desembre, podrà delegar en un regidor de l’Ajuntament.
b) Actuaran con a vocals: 6 membres de la Corporació nomenats pel plenari
municipal en proporció a la representació dels diferents grups municipals.
Els membres del Consell Escolar Municipal seran els següents:
President: Sr. Lluís Sabatés i Padrós, Regidor d’Ensenyament.
Vocals: Sra. Concepció Villena Aceituno (CIU)
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Sra. Núria Güell Rovira (CIU)
Sr. Marc Fontserè Candell (PSC-PM)
Sr. Xavier Lozano Victori (JpT-Esquerra-AM)
Sr. David Olivares González (PxC)
Sra. Roser Mas Illamola (ICV-EUIA-E
Segon.- COMUNICAR aquest acord a tots/es els/les regidors/es afectats/des, per al seu
coneixement i efectes.
VOTACIÓ:

La proposta s’aprova per unanimitat dels membres de la Corporació.
2.2.1.4.3. Aprovació inicial segona modificació estatuts Fundació "Estivill-Camps".
ACORD:
RELACIÓ DE FETS:
1.El Senyor Ramon Estivill Pons, que havia estat atès pels serveis socials de
l’Ajuntament de Torelló, va morir el dia 3 de juny de dos mil deu sense descendència.
Que en el testament efectuat va manifestar la voluntat que es constituís una Fundació
com hereva universal dels seus béns sota la denominació de “Fundació Estivill-Camps”.
Així mateix, va disposa que la Fundació havia de tenir per finalitat l’impuls, assistència,
desenvolupament i/o compliment dels serveis socials en el municipi de Torelló d’acord a
la Llei 12/2007, de 11 d’octubre, de Serveis Socials.
2.- Per acord del plenari municipal en sessió celebrada en data de 28 de març de 2.011
va acordar aprovar la constitució de la Fundació Estivill-Camps per tal d’acceptar
l’herència del Sr. Ramon estivill Pons i es va aprovar inicialment els Estatuts que havien i
es va acordar sotmetre l’expedient a informació pública pel termini de 20 dies a través
d’edictes a inserir en el BOP i al tauler d’edictes de l’ajuntament per tal que qualsevol
persona pogués presentar les al.legacions i reclamacions que estimés pertinents. Es va
acordar que, en cas de no presentar-se al.legacions en el termini d’exposició pública,
l’acord aprovat inicialment esdevindria definitiu sense necessitat d’adoptar un nou acord
pel plenari municipal.
3.- L'anunci d'informació pública de l’acord adoptat pel plenari municipal en sessió
celebrada en data de 28 de març de 2011, referent a l’aprovació de la constitució de la
Fundació Estivill-Camps i l’aprovació inicial dels estatuts que han de regir la Fundació
Estivill-Camps, va ser objecte de les publicacions següents: B.O.P de data 12 d’abril de
2011 , al web municipal i al tauler d'edictes de la Casa Consistorial durant el termini de 20
dies hàbils, comptadors des del dia 13 d’abril fins el dia fins el dia 7 de maig d'enguany.
4.- Que dins del termini d'informació pública, no es va presentar cap al.legació ni
reclamació al respecte.
5.- Per decret de l’Alcaldia de data 9 de maig de 2011 es va declarar aprovats
definitivament els Estatuts de la Fundació Estivill-Camps, tal com van estar aprovats
inicialment per acord del plenari municipal en sessió celebrada en data de 28 de març de
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2.011 i va acordar disposar-ne, alhora la seva publicació al BOP, al tauler municipal
d’edictes i inserir una referència d’aquesta publicació al DOGC.
6.- Es van trametre els Estatuts a la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques de la
Generalitat de Catalunya per la seva inscripció. En data de 11 de novembre de 2.011 la
Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques ens ha tramès escrit requerint a
l’Ajuntament per tal que esmenés les deficiències detectades per tal de poder inscriure la
Fundació, essent necessari modificar l’articulat dels Estatuts.
7.- Per acord del plenari municipal en sessió plenària celebrada en data de 28 de
novembre de 2011 va acordar aprovar inicialment la modificació dels estatuts de la
Fundació. En el mateix, sentit, el Patronat de la Fundació reunit en sessió celebrada en
data de 18 de gener de 2012 va aprovar la mateixa modificació dels estatuts. L’anunci
d’informació pública de la modificació dels estatuts es va publicar en el BOP de data 15
de desembre de 2.011 i es va sotmetre a exposició pública pel termini de 20 dies
comptadors des del dia 16 de desembre de 2011 fins el 10 de gener de 2012, sense que
en l’esmentat termini s’hagin presentat al.legacions al respecte.
7.-Es va trametre la modificació dels estatuts a la Direcció General de Dret i d’Entitats
Jurídiques de la Generalitat de Catalunya per la seva inscripció. En data de 3 d’abril de
2012 la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques ens ha tramès escrit requerint a
l’Ajuntament per tal que esmenés les deficiències detectades per tal de poder inscriure la
Fundació, essent necessari modificar l’articulat dels Estatuts.
FONAMENTS DE DRET:
PRIMER.- La constitució i regulació de les Fundacions Privades es troba regulada en la
Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les
persones jurídiques. L’article 331-4 preveu que poden constituir fundacions les persones
físiques i les persones jurídiques, privades i públiques.
SEGON.- L’òrgan competent per acordar constituir les Fundacions és el plenari municipal,
d’acord a les previsions de l’article 22.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local, en concordança amb l’article 52 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i del règim local de Catalunya.
Per l’adopció de l’acord cal la majoria absoluta del nombre legal de membres de la
Corporació, d’acord a les previsions de l’article 47 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local.
És per tot això que, a proposta de 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, acorda:

Primer.- Aprovar inicialment la segona modificació dels Estatuts que hauran de regir la
Fundació Estivill-Camps , d’acord al següent text:
Article 32.
Se suprimeix l’actual apartat e) i l’actual apartat f) passa a ésser l’apartat e)
Article 33
Es modifica l’article 33 en el sentit següent:
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La dissolució de la Fundació obre el període de liquidació, fins a la fi del qual l’Entitat
conserva la personalitat jurídica. Durant aquest període, la persona jurídica s’ha
d’identificar en les seves relacions de tràfic com a entitat “en liquidació”.

La fundació es liquidarà per mitjà de la cessió global d’actius i passius.
La dissolució de la Fundació requereix l’acord motivat del Patronat, adoptat de
conformitat amb allò que estableix l’article 26 d’aquests estatuts, i l’ha d’aprovar el
Protectorat.
Les funcions de liquidació seran assumides pel mateix Patronat.
En cas de cessió global de l’actiu i el passiu el patrimoni romanent s’adjudicarà a altres
fundacions o entitats sense finalitat de lucre amb finalitats anàlogues a les de la Fundació
o bé a l’Ajuntament de Torelló per tal que el destini a serveis socials.
Segon.- Exposar al públic durant 20 dies a través d’edictes que s’inseriran al BOP i al
tauler d’edictes de l’ajuntament el present acord per tal que qualsevol persona presenti
les al·legacions i reclamacions que consideri pertinents. En cas que no es presentin
al.legacions en el termini d’exposició pública l’acord esdevindrà definitiu sense necessitat
d’adoptar un nou acord pel plenari municipal, dictant-se un decret que deixar constància
de l’aprovació definitiva de la modificació dels estatuts.
Tercer.- Es fa constar que l’aixovar formarà part del patrimoni de la Fundació, però no
formarà part de la dotació de la Fundació.
Quart.- Facultar a l’alcalde-president de l’ajuntament de Torelló per signar qualsevol
document que sigui necessària per l’execució del present acord.
Cinquè,.- Notificar a les persones interessades el present acord.

INTERVENCIONS:
SRA. ROSER MAS:
Només un prec: ens hem assegurat que tot és correcte, aquesta vegada? Que no
haguem de tornar-ho a passar, si és possible?
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels membres de la Corporació.

2.2.1.4.4. Cessió d'ús a favor d'Endesa Distribución Eléctrica S.L.U de nou
parcel.les situades al Pla Parcial La Caseta qualificades com a Serveis Tècnics.
ACORD:
RELACIÓ DE FETS:
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1.Per decret de l’alcaldia de data 5 d’octubre de 2.004 es va aprovar inicialment el
Pla Parcial La Caseta i es va acordar sol·licitar els informes sectorials necessaris previs a
la seva aprovació definitiva. Es van sol.licitar informes sectorials al Ministeri de Foment, al
Servei d’Infraestructures de la Diputació de Barcelona, a RENFE, al Departament de Medi
Ambient i Habitatge i a la Direcció General de Carreteres
2.El plenari municipal en sessió reunida en data de 31 d’octubre de 2.005 va
acordar aprovar provisionalment el Pla Parcial “La Caseta “.
3.En sessió de 25 de gener de 2.006 la Comissió Territorial d’Urbanisme de
Barcelona va acordar l’aprovació definitiva del Pla Parcial urbanístic “La Caseta” de
Torelló, supeditant-ne la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i
consegüent executivitat a la presentació d’un text refós que incorporés les prescripcions
de l’informe de la Direcció General de Comerç i de l’Agència Catalana de l’Aigua.
4.La Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona en sessió de data 24 de gener
de 2.008 va acordar donar conformitat al text refós del Pla Parcial urbanístic “La Caseta”
promogut per la Junta de compensació de propietaris del sector.
5.Per decret de l’Alcaldia de data 26 de novembre de 2008 es va aprovar
definitivament el projecte de Reparcel.lació, modalitat de compensació bàsica.
6.Per resolució de l’Alcalde del dia 30 de març de 2.009 es va aprovar el text refós
del projecte de reparcel.lació que resolia els recursos de reposició interposats contra
l’aprovació definitiva aprovada per decret de data 26 de novembre de 2.011.
7.S’han iniciat les obres d’urbanització i per poder col.locar els transformadors pel
subministrament d’energia elèctrica la companyia subministradora Endesa Distribución
Elèctrica S.L.U sol.licita la cessió d’ús dels terrenys on s’han d’instal.lar els
transformadors que són propietat de l’Ajuntament.
8.- Consta a l’expedient informe de l’arquitecte municipal i de la Secretària municipal.
FONAMENTS DE DRET:
PRIMER.- Les parcel·les on es volen ubicar els transformadors són propietat de
l’Ajuntament de Torelló i es troben qualificades registralment com a béns de domini
públic.
SEGON.- L’article 53 i següents del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova
el Reglament del patrimoni dels ens locals preveu que la destinació dels béns de domini
públic és la seva utilització per a l’ús general o bé per la prestació de serveis públics.
L’ús comú general és el que pot exercir lliurement qualsevol ciutadà sense que es
requereixi una qualificació específica, utilitzant el bé d’acord amb la seva naturalesa.
TERCER.- D’acord a la disposició Addicional segona del Reial Decret legislatiu 3/2.011,
de 14 de novembre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector
públic, previsions de l’article 47 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local, el plenari és l’òrgan competent per aprovar la cessió d’ús dels terrenys que
s’han de destinar a la col.locació de transformadors per garantir el servei públic
d’enllumenat al sector del Pla Parcial la Caseta sense que sigui necessari cap quòrum
especial.
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, acorda:
Primer.- Aprovar la cessió d’ús de nou parcel.les propietat de L’Ajuntament de Torelló,
qualificades com a Sistema d’infraestructures a favor de la companyia Endesa
Distribución Elèctrica S.L.U per la instal.lació de transformadors per garantir el
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subministrament d’energia elèctrica al sector de La Caseta., d’acord al text del conveni
que consta a l’expedient.
Segon.- Notificar el present acord a Endesa Distribución Elèctrica S.L.U, a la Junta de
Compensació La Caseta i a la Secretaria municipal per la seva constància en el Patrimoni
Municipal.

VOTACIÓ:

La proposta s’aprova per unanimitat dels membres de la Corporació.
2.2.1.4.5. Aprovació de l'acta de les operacions de delimitació entre els termes
municipals de Torelló i orís.
ACORD:
RELACIÓ DE FETS:
En data de 10 de desembre de 2010 el Director General d’Administració Local va
trametre escrit a l’Ajuntament de Torelló en el que comunicava que s’havia iniciat
l’elaboració del mapa municipal de Torelló, juntament amb els de Manlleu, Les Masies de
Voltregà, Orís i Santa Maria de Corcó i ens demanava que adoptéssim l’acord d’inici de
l’expedient de delimitació del terme municipal de Torelló, juntament amb el nomenament
de la comissió municipal de delimitació.
Per acord del plenari municipal en sessió celebrada en data de 31 de gener de 2011 es
va acordar nomenar la Comissió de delimitació del terme municipal.
Atès que en data de 22 de maig de 2011 es van celebrar eleccions municipals i es va
constituir el nou consistori en data de 11 de juny de 2.011 fent-se necessari la designació
de nou dels representants de l’Ajuntament de Torelló.
Per acord del plenari municipal en sessió celebrada en data de 25 de juliol es va nomenar
de nou la Comissió que ha de representar l’Ajuntament de Torelló en les actuacions de
delimitació de terme.
Es va notificar a tots els propietaris afectats per la línia de delimitació que els treballs per
delimitar els dos termes municipals es portarien a terme el dia 11d’abril de 2012.
Els documents oficials de partida utilitzats pel desenvolupament de les operacions de
delimitació entre els municipis de Torelló i Orís són:
“Acta de l'operació practicada per reconèixer la línia del terme I assenyalar les fites
comunes als termes municipals de Torelló I Orís” de 9 de juliol de 1921 i els quadres
topogràfics annexos, elaborats per l’Institut Geogràfic I Estadístic Espanyol”
En base a aquesta documentació, la Direcció General d’Administració Local (DGAL) I
l’Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC) van elaborar el document Replantejament de la
línia de delimitació entre els termes municipals de Torelló I Orís Fites F1 a F2 , de 28 de
juliol del 2008 , en què s’han localitzat totes les fites reconegudes en aquesta acta.
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FONAMENTS DE DRET:
PRIMER.- L’article 31 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la
constitució i demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals
descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya regula que l’acta corresponent a
les operacions de delimitació, amb els documents complementaris, s’han de sotmetre al
ple dels ajuntaments afectats, per tal que n’acordin l’aprovació amb el quòrum de la
majoria absoluta del nombre legal dels seus membres, en el termini màxim de tres mesos
comptadors a partir de la data de les operacions de delimitació. En el cas que tots els
acords siguin favorables a la delimitació proposada en l’acta, el Departament de
Governació i Administració Publiques ha de publicar la delimitació acordada al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya, en el termini de dos mesos comptats des de la
recepció dels acords.
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, acorda:
PRIMER.- APROVAR l’acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals
de Torelló i Orís aixecada el dia 11 d’abril de 2012.
SEGON.- NOTIFICAR el present acord a la Direcció General d’Administració Local per la
seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
TERCER.- NOTIFICAR el present acord a l’Ajuntament d’Orís als efectes oportuns.

VOTACIÓ:

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

2.2.1.4.6. Incoació expedient per alterar el terme municipal de Torelló i Sant Vicenç
de Torelló
ACORD:
RELACIÓ DE FETS:
1.Per acord del plenari municipal en sessió celebrada en data de 29 de novembre
de 2010 es va acordar, amb el quòrum d ela majoria absoluta del nombre legal de
membres d ela Corporació, la delimitació del terme municipal entre Torelló i Sant Vicenç
de Torelló aixecada el dia 18 de novembre de 2010 i es va trametre a la Direcció General
d’Administració Local per la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Així mateix, l’Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló en sessió celebrada en data de 22 de
desembre de 2010 amb el quòrum de la majoria absoluta del nombre legal de membres
de la Corporació va aprovar l’acta de les operacions de delimitació entre els termes
municipals de Torelló i Sant Vicenç de Torelló aixecada el dia 18 de novembre de 2.010.
2.En l’Acta es va fer constar que les dues Comissions de delimitació dels municipis
de Torelló i Sant Vicenç de Torelló manifestaven la voluntat d’iniciar un expedient
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d’alteració per tal de consensuar una línia definitiva de terme a favor de les realitats
socials, geogràfiques i urbanístiques existents als dos municipis.
3.Atès que aquesta delimitació dels dos termes no coincideix amb la realitat
geogràfica, administrativa i urbanística dels dos ajuntaments, per acord del mateix ple
municipal en sessió celebrada en data de 29 de novembre de 2.010 es va acordar incoar
expedient per alterar els termes municipals de Torelló i Sant Vicenç de Torelló i es va
acordar que fos l’Ajuntament de Torelló l’ens instructor de l’expedient.
a) Memòria justificativa de la concurrència dels requisits necessaris per dur a terme
l’alteració que es proposa i acreditació de la suficiència de recursos per prestar els
serveis mínims obligatoris.
b) Plànol de la nova delimitació de la zona objecte de l’alteració dels termes
municipals a escala 1: 5.000 o més gran.
c) Divisió de béns i superfícies de la nova delimitació..
FONAMENTS DE DRET:
PRIMER.- L’article 9 a 15 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la
constitució i demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals
descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya regula el procediment d’alteració
dels termes municipals.
La iniciació dels expedients d’alteració correspon als ajuntaments que l’han d’aprovar
amb la majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació. A l’acord d’inici
de l’expedient s’ha d’adjuntar una memòria justificativa de la concurrència d’alguns dels
supòsits d’alteració de termes municipals i els ha d’instruir l’Administració que ha
promogut la iniciativa. Quan es produeixin iniciatives concurrents per part de diferents ens
locals, la instrucció de l’expedient correspon al que determinin els mateixos ens locals
que han exercit la iniciativa.
A l’expedient s’han d’incorporar, com a mínim els documents següents:
d) Memòria justificativa de la concurrència dels requisits necessaris per dur a terme
l’alteració que es proposa i acreditació de la suficiència de recursos per prestar els
serveis mínims obligatoris.
e) Plànol de la nova delimitació de la zona objecte de l’alteració dels termes
municipals. En el cas que l’expedient afecti zones urbanes, el plànol haurà de ser
a escala 1: 5.000 o més gran.
f) Divisió de béns, drets, accions, usos públics o aprofitaments i també la de les
obligacions, deutes i càrregues i l’assignació de personal.
g) Si s’escau els pactes intermunicipals que s’hagin establert entre els municipis
interessats.
h) Tots els altres documents, informe i reclamacions que s’hagin produït en el tràmit
d’instrucció de l’expedient.
L’Administració encarregada de la instrucció de l’expedient l’ha de sotmetre a informació
pública, per un període mínim de 60 dies, mitjançant l’exposició pública en el tauler
d’anuncis corresponent i la publicació al Diari oficial de la Generalitat de Catalunya.
Finalitzat aquest tràmit, l’expedient, juntament amb les al·legacions presentades dins el
tràmit d’informació pública s’ha de sotmetre a informe dels ens locals afectats que no
l’han promogut. En el cas que, com a conseqüència de l’assumpció dels informes que
preveu l’apartat anterior, variés substancialment la proposta d’alteració de termes
municipals, l’ens instructor ha d’adequar la documentació presentada. Finalment l’ens
local corresponent ha d’adoptar un acord, per majoria absoluta del nombre legal de

41

membres de la Corporació, sobre la procedència de l’alteració i sobre les reclamacions i
les al.legacions presentades.
L’expedient s’ha de trametre al departament de Governació i Administracions Públiques.
La Direcció General d’Administració Local ha d’elaborar un informe sobre la seva
procedència en el termini de dos mesos. L’expedient complert s’ha de trametre a informe
de la Comissió de Delimitació Territorial i a dictamen de la Comissió Jurídica Assessora
successivament, les quals disposen d’un termini de dos mesos per emetre el seu
dictamen. Simultàniament a la sol·licitud del dictamen de la Comissió Jurídica Assessora,
la tramitació de l’expedient s’ha de posar en coneixement de l’Administració de l’Estat.

Per tot això, se sotmet a dictamen de la C. I. d'administració, economia i hisenda,
recursos humans, règim intern i seguretat, l’adopció dels acords que segueixen:
És per tot això que, a proposta de Secretaria, i vist el dictamen de la C. I. d'administració,
economia i hisenda, recursos humans, règim intern i seguretat, el Ple de l’Ajuntament, per
unanimitat, acorda:
PRIMER.- APROVAR l’inici de l'expedient d’alteració dels termes municipals entre
l’Ajuntament de Torelló i Sant Vicenç de Torelló instruït per l’Ajuntament de Torelló que
consta dels documents a què s’ha fet referencia en l’apartat tercer de la relació de fets.
SEGON.- SOTMETRE a informació pública l’expedient pel termini de 60 dies a través
d’edictes que s’inseriran al BOP i a la seu electrònica de l’Ajuntament per tal que
qualsevol persona interessada pugui formular les al.legacions i reclamacions que estimin
pertinents.
TERCER.- SOL.LICITAR informe al Consell Comarcal d’Osona i a l’Ajuntament de Sant
Vicenç de Torelló.
QUART.- En cas que no es presentin al.legacions i que els informes dels ens locals
siguin favorables trametre l’expedient al Departament de Governació i Administracions
Públiques per seguir els tràmits per l’aprovació de l’expedient.

VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels membres de la Corporació.
2.2.1.5. Grup municipal de PxC
2.2.1.5.1. Moció de PxC, per fomentar i promoure des de l'Ajuntament de Torelló,
una diada per fomentar la unitat de les escoles de Torelló.
PROPOSTA D’ACORD:

Atès que la Llei d’educació de Catalunya (12/2009 de 10 de juliol), al seu preàmbul ja
estableix la importància de l’educació a la societat.
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Atès que l’Educació és un dret, és una realitat fonamental de tota comunitat, i esdevé el
factor principal en la generació del capital humà, contribueix al creixement del capital
social i és un element de cohesió social.
Atès que la llei també estableix com una de les més altes funcions dels poders públics
democràtics, garantir aquest dret a l’educació, tot removent els obstacles de tota mena
que el dificultin.
Atès que, tal i com estableix en el seu article 4, tothom té dret a l’elecció de centre, i
aquest dret no ha de suposar en cap cas una competició entre centres, sinó una
oportunitat per triar un model educatiu pels nostres fills.
Atès que actualment Torelló s’ha viscut una lamentable situació vers a la Comunitat
d’Aprenentatge, per exemple la sisena Hora i s’ha fet evident una exclusió social entre
les escoles de Torelló, creiem necessària una iniciativa des del nostre consistori per tal de
dur a terme activitats conjuntes entre totes les escoles. Aquestes activitats han d’estar
únicament destinades a fomentar una col·laboració conjunta i una lluita per l’educació a
Torelló.
Atès que cada escola és especial, cada escola és única i és única perquè les escoles les
fan les persones: professionals, familiars i infants.
Atès que Torelló és una vila privilegiada per la gran quantitat de centres educatius i per
tant, de models educatius.
Així doncs, hem de fer conscients els nostres nens i nenes, els nostres joves, de la
necessitat de passar de l’interès individual a tenir consciència de què formem part d’una
comunitat local. Valorar el respecte i el diàleg com a fonaments de la democràcia i
elements bàsics per aconseguir la necessària harmonia i cohesió social a la nostra vila.
Per tot això, vist el dictamen 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:

Per això, el grup municipal de Plataforma per Catalunya, sol·licita al Govern que valori
aquesta proposta i que es porti a terme la Diada: Junts per l’Educació a Torelló, on tots
els centres educatius i comunitats d’aprenentatge, col·laborin en diferents activitats per
promoure una cohesió social i educativa al nostre poble.

INTERVENCIONS:
SR. JOAN MANEL CASTILLO:
Em sembla que queda bastant clar el que es demana en aquesta moció: ja sabem que es
duen a terme diverses activitats conjuntes entre totes les escoles del poble, però
nosaltres volem anar més enllà si és possible; després de veure com s’ha dut a terme la
demanda de la sisena hora entre les diferents escoles, ha provocat –i no dit per nosaltresun distanciament entre elles, tant a nivell de professorat, com a nivell d’AMPA, com a
nivell de pares i mares en particular; si més no, això és el que ens han fet arribar i la
veritat és que hem de fer més cas als vilatans, perquè si no, tots ens acabem tornant –i
perdoneu la paraula- polítics i nosaltres no ens hi sentim. Creiem que si durant tot l’any
poguéssim aconseguir que tots plegats, i quan dic tots em refereixo als regidors de
cultura i educació, directors i directores d’escoles, instituts, escoles bressos, diferents
AMPA, voluntaris, si cal, s’aconseguís unes xerrades dels temes que fes falta en el
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moment, no ho sé... una vegada cada trimestre, com a mínim! Es podria mirar, creiem
nosaltres! Potser d’aquesta manera creiem que s’aconseguirien més coses i seria
beneficiari per als nostres fills. No cal recordar que la unió fa la força i només hem de
reconèixer que si t’has d’ajuntar amb altra gent, sigui a nivell polític, col·lectiu de
persones amb algun tipus de problema, persones amb pocs recursos per a tirar endavant
en l’etapa educativa... ens hi ajuntem tots per tenir millor un futur educatiu. Si tot aquest
treball creieu que porta massa feina, comencem per la diada que és realment el que es
demana; la diada és molt més simple: seria qüestió d’ajuntar-se tots, totes les escoles del
poble interessades un dia i fer mil activitats amb tots els alumnes, que d’aquesta manera
seria un altre exercici per crear una cohesió social entre els alumnes i crec que vostès
també haurien de pensar-hi més, en això!
SRA. ROSER MAS:
Nosaltres pensem que plataforma hauria de deixar de pensar en l’ensenyament així en
general, i també hauria de deixar de voler intervenir en l’educació des de l’Ajuntament.
L’Ajuntament té unes funcions concretes que li corresponen en matèria d’educació i que
són les que ha d’exercir; no més!
Les escoles, les comunitats educatives, quan volen, ja fan activitats conjuntes! No cal que
l’Ajuntament les dirigim i, a més, pensem que probablement, qui més sap de tot aquest
tema, són precisament ells, les comunitats educatives.
No hi donarem suport.

SRA. IRENE HERNÀNDEZ:
Bé, com ja hem manifestat moltes vegades en aquest ple el PSC ha defensat, defensa i
defensarà sempre la importància de l’educació a Torelló, la qual inclou, per descomptat,
aspectes que heu anomenat en la moció, com és la sisena hora o la cohesió social, en el
nostre cas, com a element integrador. No obstant, ens agradaria destacar que la llei
d’educació s’ha anat desplegant en decrets, un dels quals és el decret que parla de
l’autonomia de centres i pensem que aquest decret cal respectar-lo a l’hora de programar
diades i actes. No és l’Ajuntament el que ha de decidir! En tot cas, creiem que
l’Ajuntament ha d’ajudar en allò que els centres demanin. Desconeixem el bon ambient
que hi ha als centres i entre ells, com heu dit vosaltres, i encara més desconeixem la
seva opinió sobre aquest tipus d’actuacions. Si es volen fer propostes d’aquest tipus,
considerem que s’han de fer arribar al consell escolar municipal, que és on hi ha tota la
comunitat educativa representada i si allà es consensua fer aquest tipus d’activitat, se’n
pot tornar a parlar.
És per això que nosaltres votem en contra.
SR. LLUÍS SABATÉS:
Des de l’equip de govern, evidentment no donarem suport a aquesta moció, perquè
precisament el que creiem és que la cohesió social i la coordinació entre els diferents
agents de la comunitat educativa es fa al dia a dia; no per fer una festa un dia determinat
resultarà que l’endemà ja estarem cohesionats, ja serem tots amics i serem tots feliços...
el treball es fa al dia a dia, hi ha els òrgans suficients o, més que òrgans, hi ha els espais
suficients –i que se’n pot crear de nous si es creu convenient- com perquè totes les
iniciatives, totes les propostes, tots els debats s’hi puguin encabir; per exemple, la Irene
ha explicat molt clarament el consell escola municipal, que és un òrgan de participació on
hi ha tota la comunitat educativa, però des de l’Ajuntament, i no d’ara, si no des de fa
anys, també es va crear la xarxa de debat educatiu que precisament és un, podríem dirne un consell municipal escolar molt més ampli on hi participen totes les persones, totes
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les entitats que tinguin alguna relació amb l’educació; hi poden participar i es consensuen
temes per tractar i per discutir.
Per tant, sentint-ho molt, nosaltres pensem que els òrgans i els espais ja hi són, que hi
seguim treballant, que el que importa és el dia a dia i que el més important és el
comportament de tots al dia a dia, que fa que amb les nostres propostes, amb les nostres
actuacions, s’arribi a aquesta cohesió social, respecte i diàleg que maneu en la vostra
moció.

VOTACIÓ:
Se sotmet la proposta a votació i es desestima per majoria absoluta del nombre legal de
membres de la corporació, atenent al resultat que s’especifica a continuació:
•
•
•

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

2.2.1.5.2. Moció de PxC, per tal que l'Ajuntament completi la partida de beques de
menjador escolar amb dotació insuficient per part de la Generalitat.
PROPOSTA D’ACORD:

PER A QUÈ, DAVANT LA INSUFICIENT PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA DE LA
GENERALITAT, L’AJUNTAMENT LA COMPLEMENTI PER QUÈ ELS NENS MÉS
NECESSITATS NO ES QUEDIN SENSE BECA DE MENJADOR ESCOLAR
Atès que per a aquest curs escolar la dotació pressupostària de la Generalitat és
insuficient per a la totalitat de les beques escolars sol·licitades justificadament per part de
les famílies necessitades des del punt de vista socioeconòmic. Donat que la partida
econòmica destinada és insuficient per atendre les necessitats creixents de beques en el
marc de la crisi, motiu pel qual la demanda d’aquesta prestació s’ha incrementat per
l’augment de la desocupació i el consegüent empobriment de la població. Malgrat que la
partida de la Generalitat s’ha incrementat en dos-cents mil euros respecte al curs passat,
passant de 3,7 a 3,9 milions d’euros per a tot Catalunya, però el seu nivell de cobertura
és més baix donat l’augment de la demanda.
Atès que no són les famílies sense recursos les que han de pagar la política de les
tisorades de les distintes administracions, des de PxC pensem que cap sol·licitud
justificada que compleixi els requisits necessaris per gaudir d’una beca de menjador
escolar, no s’ha de quedar sense ser atesa.
Atès que per a moltes famílies l’àpat que els seus fills fan a l’escola està esdevenint bàsic
pel fet que la crisi que patim està incidint en la intensitat de la pobresa, així com en
l’extensió de dita pobresa i en la cronificació de la mateixa.
I atès que els menors són els més perjudicats per la crisi fins el punt que es pot veure
afectada la seva alimentació per la creixent xifra de famílies empobrides per la difícil
situació econòmica, essent que hi ha límits que no es poden traspassar, com ara que hi
hagi un risc real d’afectació de la salut dels escolars, tal com ja han alertat diverses
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organitzacions.
Per tot això, vist el dictamen 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:

Que l’Ajuntament complementi la partida pressupostària de la Generalitat, que és
insuficient donat l’augment justificat de la demanda, per a què els nens més necessitats
no es quedin sense beca de menjador escolar, perquè cap nen que compleixi els requisits
necessaris es quedi sense beca.

INTERVENCIONS:
SR. DAVID OLIVARES:
El sistema establert per cobrir serveis tan importants com el de menjador i el transport
escolar, ha estat sempre a Catalunya insuficient com adverteix un informe de greuge del
maig de 2010; tant si comparem la normativa catalana amb l’estatal o amb l’europea,
veiem que Catalunya té un sistema de beques molt per sota de la resta; a més, sota
l’excusa de la crisi, aquests serveis s’han retallat el 2011 als consells comarcals, que són
els que gestionen aquestes beques; van rebre menys de vint milions d’euros. Aquesta
retallada en el pressupost, ha suposat supressió de rutes en el cas del transport i
augment del copagament en tots els serveis. Tots els serveis tenen gran importància per
poder conciliar la vida familiar i laboral de les dones i amb l’augment de les taxes
d’aquests serveis, ens tornarem a fer la mateixa pregunta: si una família no pot pagar
aquest servei, qui acabarà fent-se càrrec? No cal dir que en el cas de famílies
monoparentals la combinació és pràcticament impossible.

SRA. ROSER MAS:
Nosaltres no donarem suport a la moció de plataforma, pels arguments que no ens
cansarem de repetir: que no volem votar al costat d’un partit que no respecta els principis
bàsics de la democràcia, al nostre entendre.
I per a la seva informació, la responsabilitat en les beques no és dels ajuntaments, si no
dels consells comarcals, que són els que han d’assumir aquesta responsabilitat, si cal,
estalviant per altres bandes. De totes maneres, també comentar que molts ajuntaments
assumeixen i complementen en aquests moments les beques provinents del consell
comarcal, de menjador, quan la família és evident que no ho pot cobrir. Per tant, com que
entenem que ja està cobert per les dues bandes, hi votarem en contra.
SR. MARC FONTSERÈ:
Comparteixo al 100% el que ha comentat la Roser. De fet, a la comissió informativa en
Manel Romans, que és membre del consell comarcal ja ens va informar que la partida, en
aquest cas del Consell comarcal d’Osona no està esgotada, per tant, no hi ha què
complementar, perquè no s’han acabat els diners.
Per tant, votarem en contra.
SR. MANEL ROMANS:
Jo voldria explicar una mica de què va tot això de les beques, perquè sembla que hi ha
un desconeixement una mica gran: tu has parlat de vint milions d’euros; a la teva moció
parles de 3,7 o 3,9... no sé d’on surt aquesta xifra; ens parles que la Generalitat s’ha
incrementat en dos-cents mil euros respecte al curs passat, passant de 3,7 a 3,9 milions
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d’euros; jo t’he de dir que això no és cert, perquè només a Osona la partida que teníem
inicial era de 900.000 euros.
El que si que s’ha canviat són els criteris; fins ara el criteri era que s’atorgaven beques de
menjador fins a uns ingressos de la unitat familiar de 39.000 euros. Ara, com tu molt bé
dius, hi ha molta gent que està necessitada i el que s’ha fet és rebaixar aquest límit fins a
30.000 euros per tal de donar servei a més gent.
Jo et volia explicar una mica com va tot això, perquè ho sàpigues: en funció de la renda,
hi ha quatre trams que donen entre un euro, dos i mig, tres i mig o quatre euros amb
quaranta cèntims per a cada servei de menjador; no és dóna més de quatre euros amb
quaranta, perquè la Generalitat, el cost a Osona d’un servei de menjador és de sis euros
amb vint i la Generalitat posa un topall per subvencionar un màxim del 70% del cost; el
que passa és que el Consell comarcal, que és qui gestiona –com molt bé ha dit la Roseraquest servei que li ve delegat la Generalitat de Catalunya, el que fa és que els altres
serveis que dóna, com poden ser els menjadors obligatoris o els transports escolars, les
partides, hi ha gent que a vegades s’apunta a un transport escolar, però llavors no
l’utilitza i es dóna de baixa, tots aquests diners que sobren d’aquests altres serveis, el que
es fa és incrementar-los en el servei de beques de menjador; el que fa és incrementar
aquest percentatge que es dóna a cada família i amb això, aquesta ajuda pot arribar fins
a 5,25 euros.
T’he de dir que a la comarca d’Osona se’n beneficien 1.913 persones.
Què passa si algú no pot arribar a l’euro que se li demana de cofinançament per tal que el
seu fill es quedi? Per això hi ha els serveis socials dels pobles i a Torelló, igual que en
molts altres pobles, també ho fem; quan es detecta des de serveis socials que hi ha una
persona que pel que sigui, perquè la unitat familiar té problemes o, perquè vegin que els
falta una mica en el tema alimentari i creuen que se’ls ha de donar una ajuda, des de
serveis socials això se’ls paga. Per tant, l’afirmació que hi ha gent que queda
desemparada, no és certa! A part de les ajudes de beques que hi ha des del consell
comarcal, ho acabem complementant amb els serveis socials de l’Ajuntament.
Per tant, per tot el que he explicat, nosaltres no hi donarem suport.
SR. DAVID OLIVARES:
Si m’està molt bé! Tothom queda cobert, però nosaltres crec que en una comissió
informativa o una junta de govern local, crec que us vam haver d'informar d’una senyora
que estava desatesa. Vam haver de parlar amb la regidora de benestar social, perquè
l’atenguessin. No tothom està atès! És el que els sembla a vostès.
SR. MANEL ROMANS:
No som Déu i no podem estar a tot arreu. A més, no estem parlant de senyores grans;
estem parlant d’escolars, de nens! Un altre dia podem parlar d’altres coses, però ara
estem parlant de nens i estem dient que no hi ha cap nen que s’hagi detectat la
necessitat des de benestar social i que quedi desatès.
SR. DAVID OLIVARES:
Aquesta senyora té una nena de 12 anys! Crec que hi havia un nen pel mig. Aquesta
senyora estava desatesa i estava desatesa per benestar social, a Torelló; i em sembla
que se li va resoldre el problema, perquè nosaltres la vam posar; no estava atesa aquesta
senyora! Li van treure el PIRMI... no em diguin coses, que la demagògia és molt barata,
però avui en dia és així i ho sap perfectament, vostè, Romans!
SR. MANEL ROMANS:
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Vostè mateix ho acaba de dir: la paraula, plau; la demagògia és molt barata.
SR. DAVID OLIVARES:
Demagògia és el que fan vostès! És la demagògia! Parlem de retallades i tots preveuen
només retallades!

VOTACIÓ:
Se sotmet la proposta a votació i es desestima per majoria absoluta del nombre legal de
membres de la corporació, atenent al resultat que s’especifica a continuació:
•
•
•

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

2.2.1.5.3. MOCIÓ de PxC per a la reducció dels cotxes patrulla dels Mossos
d'Esquadra.
PROPOSTA D’ACORD:

Relació de fets i fonaments jurídics
Atès que la política de retallades aplicada pel Departament d’Interior s’està deixant notar
en els recursos dels que disposen els Mossos d’Esquadra per fer la seva feina amb
qualitat i capacitat de resposta.
Atès que el Conseller d’Interior Felip Puig ha reconegut en seu parlamentària la reducció
de 446 cotxes - 21% sobre el total - durant aquest any, passant de 2.202 cotxes el 2011
als 1.756 actuals.
Atès que aquesta reducció suposa que enguany hi hagi amb la Regió Policial Central:
Reducció del 20% (Calaf, Igualada, Piera, Santa Margarida de Montbui, Vilanova del
Camí, Manresa, Sant Joan de Vilatorrada, Manlleu, Torelló, Taradell, Roda de Ter,
Vic) [percentatge menys de cotxes] respecte del passat 2011 que puguin vetllar per la
seguretat dels ciutadans a la Regió Policial [de Barcelona
Atès l’efecte desigual d’aquestes retallades a les diferents regions policials, sent
la Metropolitana Sud la més castigada per aquesta reducció, perquè engloba nuclis d’alta
densitat de població, entre ells els de la comarca del Baix Llobregat, que ha vist reduït els
seus vehicles en un 36% i ha perdut 154 cotxes dels 428 dels que disposava.
Atès que aquesta reducció contrasta amb la de Barcelona, governada pel mateix color
polític que la Generalitat de Catalunya, on la reducció de vehicles és d’un 6’7%.
Atesa l’alerta per part dels sindicats dels Mossos d’Esquadra sobre la precària situació
que viuen moltes comissaries per la falta de vehicles i les paraules del portaveu Antoni
Castejón del sindicat SME, que va afirmar que“el juny passat es van graduar 700 mossos
més i no s’ha comprat un sol cotxe, aquest juny ho faran 600 més i n’hi hauran 500
cotxes menys, com patrullaran?”
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Per tot això, vist el dictamen 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:
PRIMER.- Rebutjar les retallades de la Conselleria d’Interior de la Generalitat de
Catalunya entorn a la reducció de vehicles dels Mossos d’Esquadra.
SEGON.- Denunciar que aquesta reducció espectacular afectarà a la qualitat del servei i
capacitat de resposta i pot provocar un deteriorament seguretat pública tant necessària
en temps de crisi.
TERCER.- Sol·licitar a la Conselleria d’Interior frenar la política de retallades en torn a la
seguretat pública per tal de garantir un bon funcionament del servei.
QUART.- Traslladar l’acord del Ple Municipal al Departament d’Interior de la Generalitat
de Catalunya, els sindicats dels Mossos d’Esquadra SME-CCOO, SAP-UGT, Sindicat de
Policies de Catalunya i Col·lectiu Autònom de Treballadors de Mossos d’Esquadra.;

INTERVENCIONS:
SR. JOSEP M. SOLDEVILA:
En aquest moment no hi ha a Espanya estadístiques policíaques nacionals de la
delinqüència; les que publiquen a través del ministeri de l’Interior, anuari MIRT o balanç
MIRT, només cobreix el territori sota la competència del cos nacional de policia i la
guàrdia civil; a més, aquestes estadístiques només s’ocupen d’algunes infraccions i grup
d’infraccions que proporcionen informació general, sense presentar de manera detallada
cada infracció, ni les seves formes. El disseny de qualsevol societat política, pública en
una societat democràtica, exigeix la participació del conjunt de la societat; no pot quedar
exclusivament en mans dels poders polítics i cap decisió de política pública, pot ser duta
a terme sense atendre la informació disponible sobre la realitat social en què es vol
intervenir; amb els drets de participació en els assumptes públics que té tot ciutadà en
una societat democràtica. L’accés a documents oficials mostra una vegada més, la
urgència d’aprovar una llei d’accés a la informació; ja existeix en més de 80 països al
món! Des de fa molt de temps, hem mantingut que les estadístiques sobre la criminalitat
que ofereix el ministeri de l’Interior, discrepen molt de la realitat en què vivim; els nostres
temors no només es confirmen, si no que a més, s’agreugen.
El prestigiós professor de criminologia de la universitat de Lausanne, doctor Marcelo
Aebi, que és alhora secretari exclusiu de la societat europea de criminologia i
responsable de les estadístiques penals europees, ha elaborat un objectiu i científic
informe que porta per títol així d’expressiu: “el misteriós cas de la desaparició de les
estadístiques policíaques a Espanya”.
S’analitzen amb detall les estadístiques publicades pel Ministeri de l’Interior i les forces
policíaques autonòmiques, arribant-se a la conclusió que totes aquestes solen ser
incompletes, massa generals i presenten seriosos problemes de fiabilitat. El balanç MIR
de 2009, inclou únicament les infraccions registrades pel cos nacional de policia i la
guàrdia civil; això implica que s'exclouen les que s’han registrat pels cossos policíacs
autonòmics de Catalunya: Mossos d’esquadra; al país Basc: l’Ertzainza i al govern foral
de Navarra: policia foral de Navarra.
El balanç MIR indica que al 2009, es van registrar 1.770.467 delictes i faltes i que això
representa una taxa anual de criminalitat de 45,8 delictes i faltes per cada 1.000
habitants. Aplicant una regla de tres, podem llavors establir que la prohibició utilitzada per
aquest càlcul ha estat de 38.809.299 milions d’habitants, el que confirma l’exclusió
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d’algunes zones de Catalunya, el País Basc i comunitat foral de Navarra. Catalunya va
desaparèixer de les estadístiques policíaques anuals MIR de 2006; el País Basc, el 2007 i
la comunitat foral de Navarra mai ha arribat a integrar-se plenament en aquest anuari.
Tampoc és possible distingir els tipus de robatori amb força en les coses el que resulta
indispensable per fer una diferència entre els robatoris amb violència que es van produir
en habitatges, i la resta d’aquests robatoris. Alhora, les estadístiques dels cossos
policíacs autonòmics, són pràcticament inexistents o bé poc fiables.
En aquest moment, la informació respecte l’evolució respecte de la delinqüència
registrada, està molt lluny de ser transparent; en definitiva: les estadístiques policíaques
espanyoles no ens semblen pròpies d’un país desenvolupat.
Aquesta anàlisi confirma el que molts policies confirmen: que les estadístiques de les
forces de seguretat es maquillen per reduir l’impacte de criminalitat al nostre país. Es
venen estadístiques mediàtiques, o polítiques, però no estadístiques fiables; mentre,
vivim en un dels països més segurs del món. Quina vergonya!
En total, a Catalunya, s’han registrat 116.000 casos de delictes i faltes durant l’any 2011;
els delictes contra les persones han augmentat un 2%, quan als delictes contra les
persones, cal destacar un descens dels homicidis i assassinats: un 19,8% i de les
agressions sexuals, un 10,6%, però s’han produït més lesions: 5,3% i s’ha incrementat
els robatoris amb força en empreses un 53,4% degut, en bona part, al robatori de coure,
de les estirades –en un 28,6%- i als furts i això és el que ens mostren; imaginin el que hi
ha d’haver!
La política de retallades aplicada per la conselleria d’interior, amenaça dificultar la
mobilitat dels mossos d’esquadra; el mateix conseller Felip Puig, va reconèixer davant el
Parlament que el nombre de cotxes de què disposava la policia de la Generalitat, s’ha
reduït aquest any en un 21%; la reducció d’un total de 446 cotxes; així, els mossos que
en el 2011 disposaven de 2.202 cotxes, aquest any en tenen 1.756.
Per fer un aclariment, fins i tot el diputat d’Iniciativa els Verds, Jaume Bosch, va
assenyalar que la reducció espectacular de vehicles es demostra amb el que es provoca
un deslluïment de la seguretat pública.
Senyors! Amb la ressenya de la situació actual que els he mostrat; veient totes les dades
de criminalitat que ens són amagades; serà per alguna raó, creuen vostès? Ens volen fer
veure que estem bé, però cadascun de nosaltres som conscients, dia a dia de la veritat;
cada un de nosaltres hem viscut un acte delictiu en persona o d’algun conegut nostre i
sabem que això va a més. El que hem de reforçar és la seguretat i no retallar-la! En
aquest país cada dia hi ha més delinqüents. Tenen un país per fer les seves malifetes; les
lleis són obsoletes i s’han de revisar; no és lògic que hi hagi individus que tenen més de
100 denúncies i siguin al carrer i, a sobre, quan ja n’estiguem cansats, els tanquem a la
presó i els hem de mantenir amb diners públics.
Per tot això, exposem i demanem a aquest consistori el seu vot a favor, perquè es puguin
resoldre d’una vegada per totes aquesta situació tan caòtica que hi ha al país.
SRA. ROSER MAS:
Nosaltres, a banda dels motius habituals respecte de plataforma per Catalunya que anem
dient, no donarem suport a una moció que entenem oportunista, en un àmbit com el de la
seguretat pública i ciutadana que pot generar sentiments d’inseguretat i que es presenta
en el marc d’una administració local, que tampoc hi tenim competència i, a més, nosaltres
pensem que la seguretat en tot cas s’ha de reforçar partint d’un model de policia
preventiva, no pas d’un model de policia reactiva que podria ser el model d’augmentar la
presència policíaca en termes com els que s’esmenten en la moció i en la seva defensa.
En aquest sentit, no donarem suport a questa moció.
SR. MARC FONTSERÈ:
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Nosaltres tampoc hi donarem suport. Jo estic segur que el conseller Puig és el primer que
voldria tenir més vehicles corrent per les carreteres catalanes, però no crec que sigui el
ple de l’Ajuntament de Torelló el que hagi de decidir aquests punts i crec que abans hem
parlat molt malament del R.O.M., però espero que ens permeti evitar la presentació
d’aquestes mocions al ple.

SR. JORDI CASALS:
Fixant-nos en el que diu la moció, no tant la línia argumental de l’exposició de motius que
ha fet el portaveu de plataforma per Catalunya, que ha fet una explicació de les dades
que hi ha a l’Estat espanyol i, òbviament, com que l’Estat espanyol no té competència
aquí, no hi són les de Catalunya; això entra en la normalitat.
Nosaltres, com a equip de govern, el que no creiem que hem de fer és, com a institució
que som, és reclamar això en vies de moció; jo crec que aquí darrere segurament s’ha fet
més per necessitat que per voluntat aquestes retallades i entenc, i així li vam manifestar,
no concretament en això, si no en general de les relacions que poden tenir la policia local
amb els mossos d’esquadra a Torelló, en la junta local de seguretat, que va venir el
conseller Felip Puig a Torelló i la va presidir, i que l’organització operativa, que jo crec
que aquí és el més important, és a dir, segurament s’hauran reorganitzat i crec i espero i
confio, a més, que aquesta organització farà que la feina o la tasca que puguin fer els
mossos d’esquadra serà la correcta.
El que si que m’agradaria esmentar, és que aquesta dinàmica que té el grup de
plataforma per Catalunya, de posar l’espantall aquí i sempre mostrar la part més fosca i la
visió més negativa de la nostra realitat, i fent una afirmació com “tots nosaltres hem patit
algun delicte, ...2 segurament i així les dades, i no d’ara, si no històricament de Torelló i
quan se solen fer també a nivell nacional, la gent està contenta amb la resta que té dels
cossos de seguretat d’aquí. Si vostè vol parlar de sensacions o vol donar una sensació,
és lliure vostè, però també agafi el seu rol de representant de Torelló i membre d’una
institució com és l’Ajuntament de Torelló i la responsabilitat per a segons quines coses,
no jugar a donar sensacions.
SR. JOSEP M. SOLDEVILA:
Per al·lusions de tots els partits polítics, vaja! Nosaltres el que estem demostrant aquí és
que cada vegada hi haurà més problemes, perquè hi haurà més atur i hi haurà més
necessitats.
No creiem que es tinguin de reduir unes necessitats tan bàsiques com les de seguretat.
Nosaltres diem moltes coses i vostès n’amaguen moltes. Tots els seus partits polítics, a
nivell autonòmic i a nivell estatal, estan amagant tota la realitat que té aquest país;
plataforma per Catalunya no fa res més que mostrar-la; per això estem tan mal vistos; dir
la veritat, sempre ofèn i fa mal; hi ha dades que surten cada dia i d’altres que els veiem
tots i que tots els partits polítics del país poden dir que no, però la gent del carrer els
veiem, els sentim i els vivim.
Per tant, tota la demagògia –que això si que és veritable demagògia- que fan tots vostès,
no serveis per a res! Perquè la veritat està aquí i ens hi trobarem d’aquí a quatre dies
amb aquesta realitat! I això no és espantar la gent! Això és recordar a la gent que vegi el
que hi ha, no el que no hi ha.

VOTACIÓ:
Se sotmet la proposta a votació i es desestima per majoria absoluta del nombre legal de
membres de la corporació, atenent al resultat que s’especifica a continuació:
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•
•
•

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

2.3. COMISSIÓ INFORMATIVA
ECONÒMICA I MEDI AMBIENT

DE

TERRITORI

I

URBANISME,

PROMOCIÓ

2.3.1. DICTÀMENS
2.3.1.1. PROMOCIÓ ECONÒMICA
2.3.1.1.1. Acord sobre l'encàrrec de gestió de l'Ajuntament de Torelló a favor del
Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura pel servei de dinamització empresarial
ACORD:

RELACIÓ DE FETS:
Vista la minuta del conveni d’encàrrec de gestió i trobada conforme.
Atès que cal el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres del Ple
per adoptar l’acord per a la transferència de funcions o d’activitats a altres
administracions públiques.
Vist l’expedient tramitat a l’efecte, es proposa a la Comissió Informativa de territori,
urbanisme, promoció econòmica i medi ambient, que dictamini el següent:
Per tot això, d’acord amb el dictamen Favorable de la C. I. de territori i urbanisme,
promoció econòmica i medi ambient, es proposa al Ple de l’Ajuntament, l’adopció dels
acords que segueixen:

Primer.- Aprovar la minuta de conveni de col·laboració, entre l’Ajuntament de Torelló i el
Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura, per a l’establiment de l’encàrrec de gestió pel
Servei de dinamització empresarial que serà vigent des de la seva signatura fins el 30 de
desembre de 2.012, d’acord amb el text que figura al final d’aquest acord.
Segon.- Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari, l’Alcalde de Torelló, per al
més eficaç desenvolupament d’aquest acord, inclusiu la signatura del conveni aprovat.
Tercer.- Notificar aquest acord al Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura.
Quart.- Publicar aquest acord d’encàrrec de gestió al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona i al tauler d’anuncis.
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE TORELLÓ I EL
CONSORCI DE LA VALL DEL GES, ORÍS I BISAURA PEL SERVEI DE
DINAMITZACIÓ EMPRESARIAL
Torelló, x de maig de 2012
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REUNITS
D’una banda l’Alcalde de l’Ajuntament de Torelló, Sr. Jaume Vivet i Soler, actuant en nom
i representació d’aquest i assistit per la secretària de la corporació, Sra. Montserrat Freixa
i Costa, especialment facultat per acord del Ple municipal del dia -- d’abril de 2012
I de l’altra, la Presidenta del Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura, Sra. Rosa Vestit i
Villegas, actuant en nom i representació d’aquest i assistit pel secretari d’aquest, Sr. Jordi
Valls i Aumatell, especialment facultada per acord de la Junta General celebrada en la
sessió ordinària del dia__ d’abril de 2012.

Ambdues parts es reconeixen mútuament la representació legal en la qual actuen i la
capacitat jurídica d’obrar necessària per a l’atorgament d’aquest conveni de col·laboració.
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
1.- La legislació de règim local atribueix als municipis diverses competències per
promoure tota mena d’activitats i prestar tots els serveis públics que contribueixin a
satisfer les necessitats i les aspiracions de la comunitat de veïns, entre les quals hi ha la
promoció de la igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes. L’article 269 del Decret
Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya (TRLMRLC) preveu que el consorci té personalitat jurídica
pròpia per a crear i gestionar serveis i activitats d’interès local o comú.
2.- L’Ajuntament de Torelló i altres ajuntaments de la comarca d’Osona van constituir el
Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura per una millor gestió i coordinació d’accions i
planificació de programes i accions de desenvolupament local.
3.- El Pla estratègic del Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura contempla com a
objectius principals l’equilibri ambiental, la cohesió social i el desenvolupament econòmic
del territori. El Consorci Vall del Ges, Orís i Bisaura com a ens local supramunicipal que
té atribuïdes funcions de cooperació pot establir convenis amb els municipis per assolir
aquesta funció de cooperació.
4.- L’article 15 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, estableix que els ens
locals poden encomanar la realització d’activitats tècniques a òrgans o entitats de la
mateixa o de diferent Administració per raons d’eficàcia administrativa. Quan l’encàrrec
de gestió es faci entre òrgans i entitats d’administracions diferents s’ha de formalitzar per
mitjà de la signatura del conveni corresponent entre elles.
De conformitat amb el que disposa l’article 114.3 e) del TRLMRLC cal el vot favorable de
la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació per adoptar l’acord per
a la transferència de funcions o d’activitats a altres administracions públiques.
5.- El Servei d’Ocupació de Catalunya ha resolt favorablement al Consorci de la Vall del
Ges, Orís i Bisaura la sol·licitud de l’AODL de dinamització empresarial de la Vall del Ges,
Orís i Bisaura. Entre les tasques a desenvolupar per part de la tècnica de dinamització
empresarial s’hi inclou el desenvolupament i dinamització del teixit empresarial del
municipi de Torelló.
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PACTES
1. Objecte
El present conveni té per objecte establir una relació de col·laboració entre
l’Ajuntament de Torelló i el Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura a través de la
qual l’Ajuntament de Torelló fa una encomana de gestió al Consorci per realitzar les
següents actuacions:
-

Elaboració i actualització d’una base de dades empresarial
Assessorament empresarial
Foment de l’associacionisme empresarial
Prospecció d’empreses
Elaboració d’un programa formatiu específic pel sector empresarial
Acompanyament en la creació de noves empreses
Foment de l’esperit emprenedor

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

Donar suport en els tràmits derivats de les actuacions esmentades en aquest
conveni.
Cooperar amb el servei de dinamització empresarial per la dinamització del viver
d’empreses de Torelló.
Designar els representants a la comissió tècnica de seguiment

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

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

3. Comissió tècnica de seguiment
El seguiment de les actuacions convingudes es farà mitjançant una comissió mixta
entre l’Ajuntament de Torelló i el Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura.
Aquesta comissió tècnica de seguiment estarà integrada per:
- Un/a representant de l’Ajuntament de Torelló
- Un/a tècnic responsable de l’Ajuntament de Torelló
- La gerència del Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura
- Un/a tècnic responsable del Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura
Seran funcions de la comissió tècnica de seguiment:
- Acordar els criteris de col·laboració
- Fer el seguiment i l’avaluació de les actuacions derivades del conveni i dictar les
especificacions necessàries per al seu correcte desenvolupament.
- La Comissió de Seguiment es reunirà una vegada per semestre i sempre que
qualsevol de les parts ho requereixi.
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4. Vigència i extinció del conveni
El present conveni tindrà vigència des del moment de la seva signatura i fins el 30 de
desembre de 2012, i es podrà prorrogar tàcitament si cap de les dues parts el
denuncia. En cas de pròrroga del present conveni, ambdues parts podran introduir les
modificacions que es considerin adients.
Seran causes de resolució del conveni, a més de les clàusules generals aplicables,
l’incompliment de qualsevol dels pactes establerts, amb denúncia prèvia d’una de les
parts.

I per què així consti i en prova de conformitat, les dues parts signen el present Conveni,
per duplicat exemplar i a un sol efecte, en el lloc i en la data assenyalats a
l’encapçalament.
Per l’Ajuntament de Torelló
L’alcalde,
Jaume Vivet i Soler
La secretària
Montserrat Freixa i Costa

Pel Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura
La Presidenta,
Rosa Vestit i Villegas
El secretari
Jordi Valls i Aumatell

Torelló, 19 d'abril de 2012

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

2.3.1.2. URBANISME
2.3.1.2.1. Dictamen sobre l’aprovació provisional de la 28ena. Modificació Puntual
de la Revisió del Pla General d’Ordenació per incorporar a la normativa urbanística
vigent, els usos previstos per al sòl no urbanitzable, pel decret 1/21010 de 3
d’agost, modificat pel decret 3/2012 de 22 de febrer, que desplega el text Refós de
la Llei d’Urbanisme.
ACORD:

RELACIÓ DE FETS:
1. En data 5/10/2011, registre d’entrada núm. 2010/4604, el Departament de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, tramet a l’Ajuntament l’acord adoptat per
la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central, en sessió de 29 de
setembre de 2011, respecte a la suspensió de l’aprovació definitiva del Pla especial
urbanístic del catàleg de masies i cases rurals, de Torelló, promogut i tramès per
l’Ajuntament, fins que, d’una banda, bé es tramiti una modificació el Pla general
d’ordenació per tal d’admetre els usos d’hoteler i restauració-bar, o bé, mitjançant un
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text refós que es presentarà per triplicat, verificat per l’òrgan que ha atorgat
l’aprovació provisional de l’expedient, s’eliminin aquests usos de la normativa del Pla
especial.
2. Per tal de complir amb el condicionant fixat en l’informe de la Comissió Territorial
d’Urbanisme, que considera que aquestes actuacions i usos no es poden incloure en
el “Pla especial del Catàleg de Masies i Cases Rurals” si prèviament no estan
reflectides en el planejament general, els serveis tècnics municipals redacten la
28ena. Modificació puntual de la Revisió del Pla General d’Ordenació per incorporar a
la normativa urbanística vigent, els usos previstos per al sòl no urbanitzable, pel
decret 1/21010 de 3 d’agost, que desplega el text Refós de la Llei d’Urbanisme.
3. La proposta, per tant consisteix en ampliar els articles corresponents a la normativa
urbanística
del sòl no urbanitzable, en els punts concrets que la llei i la
sistematització del planejament estableix, i que no formen part del planejament
municipal per ser anterior a la llei.
4. Aquesta modificació pretén complimentar dos requisits, el primer és el d’adequar, en
lo possible, una normativa anterior a la legislació vigent en l’apartat del sòl no
urbanitzable, i el segon, que és el detonant de la modificació, complir amb el
condicionant fixat en l’informe de la Comissió Territorial d’Urbanisme.
5. En data 27 de desembre de 2011, el Ple de l’Ajuntament, va aprovar inicialment la
28ena. Modificació Puntual de la Revisió del Pla General d’Ordenació per incorporar a
la normativa urbanística vigent, els usos previstos per al sòl no urbanitzable, pel
decret 1/21010 de 3 d’agost, que desplega el text Refós de la Llei d’Urbanisme.
6. En el mateix acord, de conformitat amb l’article 73 i 74 del Decret 1/2010 de 3 d’agost
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, es van suspendre per termini de
dos anys, l’atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys d’edificacions,
reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, de la instal·lació o ampliació
d’activitats per usos concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes establertes
per la legislació sectorial, en l’àmbit de la modificació, que les noves previsions
comporten una modificació del règim urbanístic, en relació a les obres que es vegin
afectades per la present modificació.
7. L’acord de l’aprovació inicial de la modificació es va sotmetre a informació pública pel
termini d’un mes de durada, mitjançant els edictes publicats al Butlletí Oficial de la
Província de data 16/01/12, al Diari el Periódico del dia 05/01/12, i al tauler municipal
d’anuncis pel període comprès del 17/01/12 al 17/02/12, i al web municipal. En el
període d’exposició pública no s’han presentat al·legacions.
8. En data 2 de febrer de 2012, registre de sortida núm. 747, es va demanar al
Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural de la Generalitat de Catalunya,
l’informe pertinent en qualitat d’organisme afectat.
9. En data 30 de març de 2012, registre d’entrada núm. 1595, la Direcció General de
Desenvolupament Rural, ha tramès a l’Ajuntament l’informe favorable emès en data 7
de març de 2012 pel Responsable d’Actuacions Urbanístiques en Sòl Agrari.
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
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planejament se subjecta a les mateixes disposicions que en regeixen la formació.
L’aprovació inicial i l’aprovació provisional dels plans d’ordenació urbanística municipal
correspon al plenari municipal que l’ha d’adoptar amb el quòrum de la majoria absoluta
del nombre legal de membres de la Corporació. Un cop adoptat l’acord d’aprovació inicial
s’ha de posar a informació pública pel termini d’un mes a través d’edictes que s’inseriran
al butlletí oficial de la província i a un dels diaris de premsa periòdica de més divulgació
en l’àmbit municipal.
L’aprovació inicial dels instruments de planejament urbanístic obliga l’administració
competent a acordar la suspensió l’atorgament de llicències de parcel.lació de terrenys,
d’edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d’instal.lació o
ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes
establertes per legislació sectorial en els àmbits en què les noves determinacions
comportin una modificació del règim urbanístic. El termini de suspensió és com a màxim
per un termini de 2 anys i, en tot cas, finalitza amb l’aprovació definitiva del pla. Els
acords de suspensió s’han de publicar en el butlletí oficial de la província de Barcelona i
s’ha de referir a àmbits identificats gràficament.
SEGON.- L’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.
És per tot això que, a proposta de Serveis Territorials, i vist el dictamen de la C. I. de
territori i urbanisme, promoció econòmica i medi ambient, el Ple de l’Ajuntament, per
unanimitat dels seus membres, acorda:
Primer.- APROVAR PROVISIONALMENT la 28ena. Modificació Puntual de la Revisió
del Pla General d’Ordenació per incorporar a la normativa urbanística vigent, els usos
previstos per al sòl no urbanitzable, pel decret 1/21010 de 3 d’agost, modificat pel decret
3/2012 de 22 de febrer, que desplega el text Refós de la Llei d’Urbanisme.
Segon.- TRAMETRE en el termini de 10 dies, l’acord i còpia de l’expedient administratiu
complert, junt amb el projecte diligenciat per duplicat i en suport informàtic, a la Comissió
Territorial d’urbanisme de la Catalunya Central, per tal que d’acord amb el que disposa
l’art. 80 del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3
d’agost, modificat pel decret 3/2012 de 22 de febrer, es procedeixi si escau resoldre
l’aprovació definitiva.

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
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3.1.1.1. Donar a coneixer decrets al Ple
Es dóna compte dels decrets de l’alcaldia dictats des de la data de convocatòria de
l’última sessió planària:
Data de creació Descripció
14/03/2012
Associació col·leccionistes plaques de cava
14/03/2012
Iniciar l'expedient de modificació de pressupost núm. 1/2012, per
transferències de crèdit que s'estimen deduïbles
15/03/2012
169/2012-LOMEN-STT
15/03/2012
165/2012-LOMEN-SSTT
15/03/2012
Sanció 12/12
15/03/2012
Decret baixa autorització i disposició de despesa
15/03/2012
Acord incoació 12.1/12
15/03/2012
Denegar al·legacions 7/12
15/03/2012
23/2012-SSTT-LOMAJ-MSS
15/03/2012
Decret Relació de factures F/2012/43 i altres
15/03/2012
Targeta d'aparcament exp. 2011/86
15/03/2012
Targeta d'aparcament exp. 2012/52
15/03/2012
Targeta d'aparcament exp. 2007/47
15/03/2012
Neteja a la llar exp. 2009/23
15/03/2012
Neteja a la llar exp. 2003/52
15/03/2012
Neteja a la llar exp. 2010/95
16/03/2012
Decret Àrea S. TERRITORIALS
16/03/2012
Indemnització per danys. Responsabilitat patrimonial
16/03/2012
Nòmina. Diferències salarials triennis MSV
16/03/2012
Decret baixa autorització i disposició de despesa
16/03/2012
Nòmina. Aixecament d'embargament de retribucions
16/03/2012
Dies de lliure disposició 2012 del personal laboral
16/03/2012
Dies de lliure disposició 2012 del personal funcionari
19/03/2012
Decret baixa AD-109/2011
19/03/2012
Decret baixa AD-207/2011
19/03/2012
Baixa AD-114/2010
19/03/2012
Baixa AD-115/2010
19/03/2012
Nòmina. Deducció de retribucions per absència no justificada
19/03/2012
Baixa AD-51/2010
19/03/2012
Targeta d'aparcament exp. 2007/161
20/03/2012
4/2011-JE comunicació prèvia
20/03/2012
Targeta d'aparcament provisional exp. 2010/151
21/03/2012
Targeta d'aparcament provisional exp. 2007/23
21/03/2012
Baixa AD-114/2010
21/03/2012
Baixa AD-129/2011
21/03/2012
Baixa AD-117/2011
21/03/2012
Decret Àrea SERVEI A LES PERSONES
21/03/2012
Sanció 13/12
21/03/2012
Acord incoació 13.1/12
21/03/2012
Denegar al·legacions 8/12
21/03/2012
Denegar al·legacions 9/12
21/03/2012
Denegar al·legacions 10/12
21/03/2012
Extinció contracte de treball per invalidesa permanent total
21/03/2012
2012/147-SSTT-LDHOR
22/03/2012
Relació comptable d'ordres de pagament P/2012/24
22/03/2012
Decret designa advocats recurs 117/2012
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22/03/2012
22/03/2012
22/03/2012
22/03/2012
22/03/2012
22/03/2012
22/03/2012
22/03/2012
23/03/2012
23/03/2012
23/03/2012
23/03/2012
23/03/2012
23/03/2012
23/03/2012
26/03/2012
26/03/2012
26/03/2012
26/03/2012
26/03/2012
26/03/2012
26/03/2012
26/03/2012
26/03/2012
26/03/2012
26/03/2012
26/03/2012
26/03/2012
26/03/2012
27/03/2012
27/03/2012
27/03/2012
27/03/2012
27/03/2012
27/03/2012
27/03/2012
28/03/2012
28/03/2012
28/03/2012
28/03/2012
28/03/2012
28/03/2012
28/03/2012
28/03/2012
29/03/2012

29/03/2012
29/03/2012
29/03/2012
29/03/2012
29/03/2012

178/2012-LOMEN-SSTT
Baixa AD-111/2010
Baixa AD-51/2010
Baixa AD-29/2011
Sol·licitud per fer una assemblea de treballadors
Relació d'ordres de pagament P-2012-28
Resolució expedient sancionador ETF
Incoar exp. per declarar caducitat nínxol núm. 2405 1a. Part Nova
Baixa AD-75.2/2010
Baixa AD-29/2010
Acceptar renúncia laboral INM
Decret Àrea PROM.ECONÒMICA
Autorització utilització sala d'actes La Cooperativa a Plataforma per
Catalunya de Torelló
184/12 Denegar VP Mercat del Trasto
Relació comptable de factures F/2012/51 i altres
Decret baixa d'ofici exp. núm.: 11/2012
Sol·licitud FEDER - Can Parrella
135/2012-LOMEN-SSTT
Decret tancament piscina coberta per arranjament xemeneia
Nòmina. Aprovació factors de l’específic nòmina març 2012
Nòmina. Aprovació de gratificacions i hores extres nòmina març 2012
Imputació percentatges de nòmina a subvenció programa Gimnàstica
per a la gent gran
197/2012-LOMEN-SSTT
188/2012-LOMEN-SSTT
195/2012-SSTT-LOMEN
194/2012-LOMEN-SSTT
Acord incoació 14.1/12
Denegar al·legacions 11/12
Relació d'ordres de pagament P/2012/29
P-33-34 Canvi titular i destí parades mercat mpal.
Decret Àrea S. TERRITORIALS
2012/181-SSTT-DIVERSOS-MSS
Decret genèric (UNITAT DE RECEPCIÓ)
Canvi titularitat nínxol 2228 4a. Part Nova
2010/486-SSTT-LOMAJ-MSS
Canvi titularitat nínxol 498 5a. Oest
Llicència gossos perillosos 985100008309706
Nòmina. Productivitat absentisme Policia març 2012
Decret de serveis essencials durant la vaga de 29 de març de 2012
Agrupació Sardanista Torelló - Sol·licitud carpa
Decret imposició sanció per infracció d’horaris comercials 3/2011
Rectificació error Decret de serveis essencials
Transport adaptat exp. 2008/108
Aprovació d’un pla de SS xemeneia
Denegar bonificació de la taxa i de l’impost sobre construccions,
instal·lacions i obres a l'expedient de llicència urbanística núm.
571/2011
Llicència gossos perillosos 985170000086950
Decret imposició sanció per infracció normativa d’horaris comercials
158/12 VP taules i cadires
Decret imposició sanció infracció d’horaris comercials 2/2011
Targeta d'aparcament provisional exp. 2004/228
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29/03/2012
29/03/2012
29/03/2012
29/03/2012
29/03/2012
29/03/2012
29/03/2012
30/03/2012
30/03/2012
30/03/2012
30/03/2012
30/03/2012
30/03/2012
30/03/2012
30/03/2012
30/03/2012
02/04/2012
02/04/2012
02/04/2012
02/04/2012
02/04/2012
02/04/2012
02/04/2012
02/04/2012
02/04/2012
02/04/2012
02/04/2012
02/04/2012
02/04/2012
02/04/2012
02/04/2012
03/04/2012
02/04/2012
02/04/2012
03/04/2012
03/04/2012

03/04/2012
03/04/2012
03/04/2012
03/04/2012
03/04/2012
03/04/2012
03/04/2012

Targeta d'aparcament exp. 2011/117
Denegar al·legacions G.A.A.
No acceptar identificació conductor
Anul·lar expedient per sentència judicial condemnatòria J.G.M.
151/12 VP DIVERSOS XURRERIA
Delegació de l'alcaldia en una regidora, per a la celebració d'un
casament civil
Reclamació d'indemnització per danys a una pilona de la plaça Nova
155/2012-LOMEN-SSTT
198/2012-LOMEN-SSTT
176/2012-LOMEN-SSTT
Decret incoar baixa d'ofici exp. 12/2012
Nòmina. Assignació complement de productivitat
Modificació de l’horari de la tècnica de diversitat
Escola Rocaprevera - sol·licitud carpa
Reclamació d'indemnització per danys al mobiliari urbà: senyal de pas
de vianants malmès al C. Canigó, 74
Reclamació d'indemnització per danys al mobiliari urbà: senyal vertical
de cediu al pas al C. Montesquiu
Neteja a la llar exp. 2005/45
Aprovació inicial projecte urbanització carrer Rocaprevera
Imputació nòmines personal OH a subvenció
Aprovar la relació d'ordres de pagament P/2012/32
Aprovar la relació d'ordres de pagament P/2012/33
Aprovar la relació de factures F/2012/47 i altres
Sanció 15/12
Decret resolució recurs reposició obres carrer Cadí 8
Ordre execució finca Hotel Les Serrasses
Acord incoació 15.1/12
Alta plaça de gual C. Molina, 21
Incoació 15.2/12
Reclamació d’indemnització per danys a la via pública: guia d’un
contenidor de vidre al C. Estudis.
Decret incoar baixa ofici 9/2012
Reclamació d’indemnització per danys al mobiliari urbà: marquesina de
la parada de bus escolar davant l’IES Cirvianum, de Torelló.
Aprovar la relació d’ordres de pagament P/2012/34
Modificació contracte lloguer local Sorea
Adscripció provisional tresorera mpal.
Concedir l'increment de 9m3 del 1er. tram de consum de la taxa pel
subministrament d'aigua potable al contracte núm. 5.598.935
Deixar sense efecte l'increment de 6m3 del 1er. tram de consum de la
taxa pel subministrament d'aigua potable del contracte núm.
1070009116
196/2012-LOMEN-SSTT
204/2012-LOMEN-SSTT
205/2012-LOMEN-SSTT
Decret incoació contracte menor serveis adequació instal·lacions
departament joventut i infància
Deixar sense efecte l'increment de 3m3 del 1er. tram de consum de la
taxa pel subministrament d'aigua potable del contracte 1070003107
Decret incoar baixa d'ofici exp. núm.: 13/2012
211/2012-LPO-SSTT
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03/04/2012
03/04/2012
03/04/2012
03/04/2012
04/04/2012
04/04/2012
04/04/2012
04/04/2012
04/04/2012
04/04/2012
04/04/2012
04/04/2012
04/04/2012
04/04/2012
04/04/2012
04/04/2012

04/04/2012
04/04/2012
04/04/2012
04/04/2012
04/04/2012
04/04/2012
04/04/2012
04/04/2012
04/04/2012
04/04/2012
05/04/2012
05/04/2012
05/04/2012
05/04/2012
05/04/2012
05/04/2012
05/04/2012
05/04/2012
05/04/2012
10/04/2012
10/04/2012
10/04/2012
10/04/2012
10/04/2012
11/04/2012
11/04/2012
11/04/2012
11/04/2012
11/04/2012
11/04/2012

Retornar part de la subvenció amb exp. núm. SV07000634 de l'Agència
Catalana de l'aigua
216/2011-LOMEN-SSTT
215/2012-LOMEN-SSTT
214/2012-LOMEN-SSTT
Decret incoar baixa d'ofici exp.núm.: 14/2012
Denegar al·legacions 12/12
Decret baixa autorització despesa obres Plaça Nova
171/2012-DIVERSOS-SSTT
Anul·lar recursos
Justificació pagament a justificar ajuts a famílies 1/2012
Justificar bestreta de caixa fixa núm. 1/2012 1a. reposició
Decret aprovació baixa autorització despesa contracte servei
manteniment informàtic
Justificació reposició núm. 1/12 bestreta num. 1
Justificació pagament a justificar pica-pica c. Sant Josep
Denegar al·legacions J.A.R.G.
Aprovar la certificació núm. 3 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 de ràdio"
Denegar al·legacions M.B.S.
Autoritzar i disposar una despesa a favor de Tradicat
Autoritzar i disposar una despesa a favor de la Desperta
Autoritzar i disposar una despesa a favor de Dansaires Vall
Autoritzar i disposar una despesa a favor del GAT
Iniciar l'expedient de modificació de pressupost núm. 2/2012 de
l'Ajuntament de Torelló
Autoritzar i disposar una despesa a favor de Joan Fajeda SL
AD a favor d’Autocars Ravigo SL
AD a favor del Consorci del museu de la torneria
AD favor del Consorci de la Vall del Ges...
Llicència gossos perillosos 967000000862687
Llicència gossos perillosos 985100010372248
156/2012-LOMEN-SSTT
203/2012-LOMEN-SSTT
202/2012-LOMEN-SSTT
Lloguer per 2 anys del nínxol núm. 298 1a. Est
Lloguer per 2 anys del nínxol núm. 313 1a. Oest
Llicència gossos perillosos 985100010372248
Aprovar la relació de factures F/2012/69 i altres
Decret desautorització ús camps de gespa artificial
Canvi titularitat nínxol núm. 369 5a. Est
Canvi titularitat nínxol núm. 38 3a. Oest-Central
Denegar l'increment de 3m3 a preu del 1er. tram de consum de la taxa
pel subministrament d'aigua, al contracte 5.602.231
Denegar l'increment de 3m3 a preu del 1er. tram de consum de la taxa
d'aigua potable al contracte núm. 5.607.296
Decret Àrea SERVEI A LES PERSONES
Decret autorització trobada de vehicles clàssics
Decret tancament piscina coberta per arranjament xemeneia
Ordre execució gossos abandonats
Sanció 16/12
Sanció 13/12
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11/04/2012
11/04/2012
12/04/2012
12/04/2012
12/04/2012
12/04/2012
12/04/2012
13/04/2012
13/04/2012
16/04/2012
16/04/2012
16/04/2012
17/04/2012
17/04/2012
17/04/2012
17/04/2012
17/04/2012
17/04/2012
17/04/2012
17/04/2012
17/04/2012

Acord incoació 16.1/12
Sanció 14/12
219/2012-LOMEN-SSTT
Incoació expedient per declarar la caducitat de la llicència 2011/369SSTT-LOMEN-MSS
Incoació expedient per declarar la caducitat de la llicència 2011/223SSTT-LOMEN-MSS
Baixa cens gos codi 200449395A
Relació de factures F/2012/70 i altres
Incoació expedient sancionador abreujat obres carrer Cadí 8
Decret incoació expedient sancionador protecció animals carrer
Colomer 16
Aprovació actes Sant Jordi
Targeta d'aparcament exp. 2006/110
Decret incoar baixa ofici exp. 15/2012
Revocació parcial projecte “Nucli Antic sostenible”
Revocació parcial projecte “Associacionisme participació i dones”
Revocació parcial projecte “Per una societat de la informació per tothom
del Nucli antic”
Revocació parcial projecte “Suport a l’atenció persones grans”
Revocació parcial projecte “Dinamització sociocomunitària cohesió
social”
Revocació parcial projecte “Coneix el Nucli Antic”
2012/227 Diversos
Adjudicació contracte Electricamper SL.
2012/228 LOMEN
2012/229 LOMEN

El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat dels tràmits que estan relacionats a
la taula que precedeix.
3.1.2. Donar compte de les actes de la Junta de govern local
3.1.2.1. Donar compte de les actes de la Junta de govern local del mes d'abril de
2012
Es dóna compte de les actes de la Junta de govern local del mes de febrer de 2012, en
sessió ordinària del:
•
•
•
•

2 d’abril de 2012
10 d’abril de 2012
16 d’abril de 2012.
23 d’abril de 2012

El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat dels tràmits que estan relacionats a
la taula que precedeix.
3.1.3. Donar compte expressa de decrets de l'alcaldia
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3.1.3.1. Donar compte del decret de l'alcaldia d'Incoació d'expedient per a
determinar la procedència d'anomenar el nou Hotel d'entitats "Josep Bardolet i
Casas".
En data 17 d’abril de 2012, s’ha dictat la resolució de l’alcaldia que es transcriu a
continuació per al general coneixement:
“RELACIÓ DE FETS:
Enguany han finalitzat les obres de l’Hotel d’entitats de la Plaça Nova i l’equipament ja
està a punt per a la seva entrada en funcionament. Els tràmits per a l’establiment del
servei i la redacció del reglament, estan arribant a la recta final i, per tant, ben aviat, el
municipi podrà disposar d’aquest nou equipament tan anhelat.
En Josep Bardolet va ser una de les persones que més va destacar, en la segona meitat
dels anys 70, en l’impuls de les entitats del municipi, sobretot les de caire cultural i
l’associacionisme; va ser una persona que va impulsar moltes de les activitats tradicionals
de Torelló, que encara avui perduren, amb un gran ressò arreu, com és el cas del
Carnaval, i el Mercat del Trasto, per posar exemples de les més rellevants.
El Reglament d’Honors i Distincions d’aquest Ajuntament, preveu en el seu article 3.h) la
designació del nom d’una persona vinculada a Torelló, a un espai del municipi.
L’hotel d’entitats de la plaça Nova, ha de ser el centre on tindran la seu una part important
de les entitats culturals i associatives de Torelló.
FONAMENTS DE DRET:
La legislació vigent en matèria de règim local i els articles 3.h), 15 i 17.1 del Reglament
d’Honors i distincions de l’Ajuntament de Torelló,
Amb la finalitat de tramitar el corresponent expedient i elevar, si es considera escaient, al
plenari municipal la proposta d’anomenar el nou equipament municipal de l’hotel d’entitats
de la plaça Nova amb el nom de JOSEP BARDOLET i CASAS.
Per tot l’exposat anteriorment, i de conformitat amb les atribucions que em confereix
l’article 21 de la Llei 7/1985 de bases de règim local i l’article 53 del decret legislatiu
2/2003 pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal de règim local de Catalunya,
RESOLC:
Primer.- INCOAR expedient per a determinar els mèrits del Sr. JOSEP BARDOLET i
CASAS, per donar el seu nom a l’equipament municipal del nou hotel d’entitats de la
plaça Nova.
Segon.- NOMENAR instructora de l’expedient, la regidora de Cultura, Sra. Núria Güell i
Rovira i Secretària, la funcionària de la Corporació, Sra. Alba Rubinat i Torres.
Tercer.- NOTIFICAR el present acord a les persones interessades.”
El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat dels tràmits que estan relacionats a
la taula que precedeix.
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3.1.4. Donar compte d’informes de la intervenció municipal
3.1.4.1. informe de la llei de morositat 1er trim /2012
INFORME DE TRESORERIA
Informe sobre el compliment dels terminis que preveu la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de
modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de
lluita contra la morositat en les operacions comercials.
RELACIÓ DE FETS:

D’acord amb les dades que disposem a la Tresoreria d’aquest Ajuntament, el nombre i la
quantia global de les obligacions pendents de pagament a 31 de març de 2012, en les
quals s’està incomplint el termini segons la Llei 15/2010 són les següents:
-Primer trimestre de 2012Núm.
Quantia global
78
€ 300.255,74
(Annexa: Relació detallada)
FONAMENTS DE DRET:
La Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre,
per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions
comercials preveu en el seu article 4t apartats 3 i 4 la següent obligació: Els Tresorers
o, si no, Interventors de les corporacions locals elaboraran trimestralment un informe
sobre el compliment dels terminis previstos en aquesta Llei per al pagament de les
obligacions de cada entitat local, que inclourà necessàriament el nombre i la quantia
global de les obligacions pendents en què s’estigui incomplint el termini, i la seva
remissió als òrgans competents del Ministeri d’Economia i Hisenda i els que tinguin
atribuïda la tutela financera de les entitats locals.
INFORME
.
En l’elaboració d’aquest informe, i per tal de no distorsionar l’import de les obligacions
pendents de pagament, s’han exclòs aquelles obligacions pendents i que provinguin de
l’atorgació de subvencions a diferents entitats, atès que el pagament de subvencions, es
regeix pel reglament intern de subvencions i no poden ser pagades sense la justificació
prèvia. Sense que això signifiqui incompliment en el pagament per part de l’Ajuntament.
Així mateix se’n han exclòs aquelles factures de l’empresa concessionària del
subministrament d’aigua al municipi SOREA, que puguin figurar com a pendents de
pagament a final del trimestre, derivades d’altes, baixes, servei i regularitzacions, atès
que aquestes es compensen i són pagades una vegada aprovada la liquidació trimestral
pel subministrament d’aigua potable al municipi.
També se’n han exclòs les factures de Telefònica, Gas, lloguers i publicacions, les quals
es paguen directament per domiciliació bancària.
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Aquesta tresoreria adjunta al present informe, les dades sobre l’execució de pagaments
del primer trimestre de 2012 , les quals seran trameses telemàticament al Ministeri
d’Economia i Hisenda així com a Tutela Financera de la Generalitat de Catalunya.
A data 31- 3-2012
Pagaments realitzats dins el
termini legal
Resta de pagaments del
trimestre fora termini
Interessos de demora pagats
en el trimestre
Obligacions pendents en les
quals s’estigui incomplint el
termini a data 31.3.2012
Factures
o
documents
justificatius
que
hagin
transcorregut més de 3 mesos
i pendents de tramitar el
reconeixement d’obligació

Número
309

Import Euros
570.154,60

783

1.656.431.17

0

0

78

300.255,74

0

0

Torelló, 17 d’abril de 2012
La tresorera
M. Dolors Peralbo Ambròs
El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat dels tràmits que estan relacionats a
la taula que precedeix.
4. PROPOSTES URGENTS
INTERVENCIONS:
SR. MARC FONTSERÈ:
Voldria motivar el vot de la urgència: nosaltres votarem que no. És un tema important i
sensible; fa uns minuts acabem d’aprovar un manifest per unanimitat i creiem que es
mereixia ser debatut en comissió informativa i estudiat pels grups polítics durant el temps
preceptiu i més, tenint en compte el decret de matriculació que es va aprovar al febrer.
Per això, votarem que no, tot i que donem les gràcies al regidor, en Lluís (Sabatés) que
ens ha donat tota la informació, suposo, el més aviat possible, tot i que fins que hem
arribat cinc minuts abans de l’inici del ple, no hem pogut tenir a les mans el contingut del
que es proposa aprovar i que se’ns havia avançat en bona manera.

VOTACIÓ DE LA URGÈNCIA:
Se sotmet la urgència a votació i s’aprova per majoria absoluta del nombre legal de
membres de la corporació, atenent al resultat que s’especifica a continuació:
•
•
•

Vots favorables: 13, dels regidors i regidores dels grups municipals de CiU, JpTERC-AM, PxC i ICV-EUiA-E.
Vots desfavorables: 4, dels regidors i la regidora del grup municipal del PSC-PM.
Abstencions: 0.
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4.1. HISENDA
4.1.1. Modificació de l'ordenança fiscal núm. 11, reguladora de la taxa de la llar
d'infants
ACORD:

RELACIÓ DE FETS:
Atesa la necessitat de modificar la taxa per la prestació del servei de llar d’infants,
ordenança fiscal núm. 11, d’acord a l’escrit presentat per l’àrea d’Ensenyament, que
posa de manifest que s’ha reduït l’aportació de la Generalitat per nen assistent a l’escola
bressol. Així mateix s’ajusta les bonificacions incloent les famílies monoparentals, i
suprimint la bonificació per fill d’un docent. Alhora s’adapta el pagament anticipat dels
serveis mensuals.
Vist els estudis de costos inclosos en l’expedient.
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució espanyola i
per l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i de
conformitat amb el que disposen els articles 20 a 27 del Reial Decret Legislatiu 2/2004,
de 5 de març, pel qual s’aprova el Text de refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals,
Vist l’informe emès per la Interventora de Fons de l’Ajuntament
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.- Aprovar les modificacions de la Taxa per la prestació del servei de llar d’infants
ordenança fiscal núm.11, d’acord al següent detall:
Article 5.1- Beneficis fiscals, queda redactat:
1. Les famílies nombroses i les famílies monoparentals, gaudiran d'una bonificació del
50% en l'import de la matrícula. L'aplicació de la bonificació s'haurà de sol.licitar en el
moment de fer la matrícula i s'haurà d'aportar la següent documentació:
♦ Fotocòpia del títol de família nombrosa o monoparental.
♦ Fotocòpia del DNI/NIF de qui fa la sol.licitud i de tots els membres de la unitat familiar o
del Llibre de Família, en cas que no en disposin.
♦ Certificat de convivència.
♦ La bonificació s'ha de sol.licitar per cada curs escolar i no es pot sol.licitar amb efectes
retroactius.
Article 5.3.- se suprimeix íntegrament
Article 6.2.- se suprimeix apartat b, quedant redactat:
2. Només es prestarà el servei d’acollida de matí si hi ha un mínim de 10 infants inscrits.
Horari d’acollida, de les 7:45 h. a les 9:00 h.
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Article 7.- Quantia Tributària
La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:
Tarifes curs 2012- 2013
Matrícula
Quota mensual
Servei d’acollida matins mensual
Dinar mensual
Berenar mensual
Preu per un servei d’acollida matí
Preu per un servei de dinar
Preu per un servei de berenar

149€
149€
25€
115€
25€
3€
8€
2,50€

Article 8.3 queda redactat:
El pagament de les taxes dels abonaments mensuals (quota, acollida matí, dinar i
berenar) es farà afectiva durant els primers 5 dies del mes en qüestió.
SEGON - Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 11,
reguladora de la Taxa pel servei de llars d’infants
TERCER - Exposar al públic els acords precedents, mitjançant edicte, que es fixarà en el
tauler d’anuncis de l’Ajuntament i es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província.
Durant el termini de trenta dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la publicació del
corresponent edicte en el BOP, els interessats podran examinar l’expedient i, si s’escau,
presentar-hi les oportunes reclamacions. Cas de no presentar-se reclamacions, l’acord
provisional es considerarà elevat a definitiu.
En el supòsit que es presentin reclamacions, es procedirà a la seva resolució i a l’adopció
dels corresponents acords d’aprovació definitiva.
QUART.- Els acords definitius o els provisionals elevats a definitius i el text íntegre de les
modificacions acordades, es publicaran al Butlletí Oficial de la Província, els quals
entraran en vigor e el dia següent a la seva publicació definitiva i seran vigents mentre no
s’acordi la seva modificació o derogació.

INTERVENCIONS:
SR. LLUÍS SABATÉS:
Nosaltres també lamentem que no ho haguem pogut passar per la comissió informativa
corresponent, estava tot a punt, però degut a les informacions que ens van arribar en
referència a la possible retallada, tant per al curs 2011-2012, com per al proper curs
2012-2013, vam pensar que ens havíem de replantejar una mica tot aquest servei, parlar
amb les parts implicades, agrair, des d’aquí, tota la disponibilitat que hem tingut, tant a les
AMPA, com a les direccions del centre, com a les concessionàries pròpiament dites, per
poder parlar i poder posar-nos d’acord, i els pares, evidentment també, per poder-nos
posar d’acord en la manera de reconduir aquest tema; tots són molt conscients i des de
l’equip de govern també, que el servei de llar d’infants és un servei molt important per als
nostres infants; que és una edat que és important que els infants puguin inscriure’s en
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aquest servei, que aporta beneficis de cara a la posterior escolarització infantil, primària i
ensenyaments de continuació. Pensem que és un servei que ajuda a la conciliació laboral
i a la igualtat de gènere i, per tant, des de l’equip de govern de l’Ajuntament això ho
valorem molt i, precisament per tots aquests aspectes, ens hem posat d’acord amb les
tres parts implicades en aquests moments, com és la concessió, els pares i l’Ajuntament,
per arribar a un acord que fa compartir en la mesura de les possibilitats de cadascú,
aquest increment de cost –per dir-ho d’alguna manera- que suposarà les retallades
anunciades pel govern de la Generalitat.
Per tant, ja us ho vam explicar a la reunió que vam tenir per urgència el divendres a
última hora; em vaig posar a la disposició de tots vosaltres per a qualsevol aclariment i,
per tant, poso a la consideració de vosaltres que hi doneu suport, o no.
SRA. ROSER MAS:
Nosaltres, no donarem suport a unes taxes com aquestes, que dificulten molt,
precisament, tot l’argumentari que ara mateix ens exposava en Lluís; és complicat que
amb un increment de preus sigui més accessible una llar d’infants; no tota la població
està en igualtat de condicions per poder-hi accedir; no estan contemplades unes taxes
que puguin permetre una bonificació social i que tinguin a veure amb els ingressos de les
famílies; fins i tot el nou redactat de l’article 5.1, no hi ha cap mena de criteri econòmic;
ningú diu que una família nombrosa o una família monoparental tingui dificultats
necessàriament per pagar unes quotes. En aquest sentit, és el mateix que postulàvem o
que dèiem en relació a la taxa d’utilització de la zona esportiva: no cal fer sempre per
baix; hi ha gent que ho pot pagar tranquil·lament i sense cap dificultat i amb això estem
generant, potser, uns dèficits que no tenim per què pagar entre tots i al mateix temps,
dificultem que famílies amb la mateixa necessitat de conciliació, infants amb la mateixa
necessitat de poder accedir a un equipament que després li faciliti la igualtat de
condicions a tot el sistema educatiu, estem limitant que hi puguin accedir.
Nosaltres entenem que és complicat; és un xic contradictori, malgrat la realitat que hi ha,
que això no ho discutim! Però és un xic contradictori que en el mateix ple votem una
moció d’adhesió als pares i mares de les escoles bressol, i al mateix temps, un increment
d’unes taxes que ens limiten realment a tots els infants de Torelló. Sé que també és un
tema que vam comentar a la comissió i és cert que cal agrair la disponibilitat que el
regidor ens va demostrar a tots, però nosaltres continuem pensant que una baremació
social és imprescindible en aquest tipus d’equipaments, precisament per la importància
que entenem que tenen.
Per tant, hi votarem en contra, com ja hem dit.

SR. JOSEP M. SOLDEVILA:
El nostre grup no donarà suport a una pujada de tarifes. Per què? Perquè sempre ens
hem mostrat reticents a qualsevulla pujada; en temps actuals, on l’atur i el desassossec
preval, on estem immersos en una crisi que considerem que no som culpables els
ciutadans, si no el mateix govern. Valorem els privilegis de la gent de classe mitjana i
treballadora i no retallades tan importants. En podríem anomenar un munt, però jo crec
que no és necessari. Reconeixem que aquest consistori no té la culpa i que les coses
estan com estan; i s’han de buscar solucions. Reconeixement que per part de l’equip de
govern s’ha treballat a fons per buscar-les, perquè la pujada sigui la menor possible; que
sense aquesta pujada no es podria sostenir. Hem de tenir en compte que els ciutadans
amb menys recursos seran els més afectats, cosa que està essent normal en totes les
decisions que pren el govern actual.
Per això votarem en contra.
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SR. MARC FONTSERÈ:
Abans de motivar el vot, tinc dues preguntes, que en tot cas, el regidor ja respondrà al
final:
1. La primera és: els pares, entenc, hi estan d’acord?
2. No he escoltat bé o no sé si he entès bé la lectura: s’ha eliminat la família
monoparental?
SRA. MONTSERRAT FREIXA:
No, s’hi ha afegit.

SR. MARC FONTSERÈ:
Ah! D’acord! Aquesta ja li tinc; ja no caldrà contestar-la.
Mireu: és la segona vegada en dos plens seguits, que l’equip de govern ens fa passar gat
per llebre. El primer cop, va ser aprovant una moció demanant a l’ACA que faci allò que li
pertoca, que no és res més que descontaminar l’aqüífer del Ges; hi vam votar a favor,
com no podria ser d’altra manera, però no sé si l’ACA havia tingut temps de llegir-la, que
ja aprovem una modificació del pressupost per fer-nos càrrec del tema. Ja m’explicareu
quins incentius tindrà ara el director de l’ACA, o qui ho hagi de decidir, per fer aquestes
obres! I ja m’explicareu quin sentit té aprovat aquest tipus de mocions!
Però avui, crec que ens hem superat: aprovem, fa uns minuts, un manifest que, entre
d’altres, diu –i ho ha dit el regidor- que defensem l’educació infantil en la seva primera
etapa, defensem la conciliació de la vida laboral i la vida familiar, facilitem l’entrada de la
mare al mercat laboral i, per últim –diu això el manifest- demanem als ajuntaments –ens
ho demanen a nosaltres, per tant- que fem mans i mànigues per mantenir el sistema
actual, com a mínim. I llavors, aprovem unes pujades molt per sobre de l’IPC, molt per
sobre! Quan pararà aquest govern municipal de pujar taxes, de pujar impostos i de pujar
sous? Si entrem a analitzar les taxes més particularment, i aquí em baso en les dades
que va enviar via e-mail el regidor i, per tant, si m’equivoco, m’haureu de perdonar: la
matrícula l’apugem un 6,37%, però en canvi, els pares s’han de portar de casa seva els
bolquers; per tant, en el fons, els rebuts que rebran els pares cada mes, no és un 6,37%
més, si no que –em puc equivocar, els bolquers són cars- però puc estimar que anirà
entre el 15 i el 20% el cost mensual del servei.
Això ho rebran els pares a casa seva i els pares veuran que no és un 6,37%; veuran que
el que se’ls... bé! Trauran de la seva butxaca per portar el nen a la guarderia, pujarà.
Un altre efecte que voldria tenir en compte amb aquesta ordenança, era intentar que els
pares s’estalviessin uns diners per dinars que no facin els seus fills; d’aquesta manera
sota una suposada facilitat de la concessionària de passar un rebut cada quinze dies, o
de comptar-ho per quinzenes, ara ho farem cada mes. Imaginem-nos –els nens petits tots
sabem que es posen malalts- que un nen que el dia cinc ha pagat el mes, no dini més
aquell mes i haurà de pagar tots els diners. Això, fins ara ho solucionava l’ordenança,
crec que amb bon criteri, fent-ho cada quinze dies. Això ara ho passem a un mes i això
ho pagaran els pares i ho rebrà la concessionària.
L’Ajuntament diu que aportarà un 14% més. Veurem! Veurem al setembre, quina
quantitat aportarà; quants matriculats hi haurà i quina quantitat aportarà l’Ajuntament.
Per últim, un dels criteris que ens va dir el regidor a la reunió del divendres, que s’havia
tingut en compte, era la reunió de les diferents llars d’infants de la Vall per mirar que no hi
hagués massa diferència entre Sant Pere, Sant Vicenç i Torelló. Bé! Els ciutadans de
Torelló paguen un IBI bastant més alt que els de Sant Pere, bastant més alt que els de
Sant Vicenç; per què carai han de pagar més per les nostres guarderies, perquè ells
paguin més? governar és prioritzar i, per tant, es demostra una vegada més que
l’educació no és una prioritat.
Per això, votarem que no.
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SR. LLUÍS SABATÉS:
El que està clar és que l’equip de govern i la regidoria ha fet tot el treball possible per tal
que el servei de llars d’infants es pogués donar i es pogués donar amb la mateixa qualitat
que s’ha donat fins ara. El tema està en què tot això no ho hem fet amb una decisió
unilateral; hem intentat i em sembla que ho hem aconseguit, consensuar-ho, com he
explicat abans, amb tots els afectats en aquest tema; ens hem reunit amb les AMPA; ens
hem reunit amb les direccions; ens hem reunit amb les concessionàries, per mirar de
trobar una solució a la situació actual. A més, ens trobem que la preinscripció comença el
7 de maig i, per tant, penàvem que la millor opció era que quan es comencin les
preinscripcions, els pares que vulguin escolaritzar els seus fills de zero a tres anys puguin
saber exactament quin és el cost que els suposarà aquesta escolarització. Després de les
retallades, de la disminució de la subvenció que hi ha hagut en els darrers tres anys, que
l’Ajuntament ja ha estat assumint, de 1.800 euros a 1.300, possiblement, que ens
pagaran aquest any, sense repercutir absolutament res a les famílies, ni a les
concessions, si no que ho ha assumit en la seva totalitat l’Ajuntament, hem cregut, i per
això ho vam consensuar, ho vam estar parlant tant amb els pares com amb les
concessions, que aquesta retallada de 300 euros més que es preveu per al curs 20122013, l’havíem d’intentar participar entre tots. Es va arribar a aquest acord; a partir d’ahir
es van presentar aquestes tarifes; si que és un increment que està per sobre de l’IPC,
però segueixen essent les quotes possiblement més barates que hi ha a la Vall del Ges i,
per tant, l’afirmació que has fet (al Sr. Fontserè) que els pares d’aquí havíem de pagar la
guarderia més cara o igual de cara que a altres municipis de la Vall, és totalment gratuïta
i que, pel fet que en aquests moments –cosa que també ha estat consensuada amb les
AMPA- el fet que s’hagin de portar els bolquers els pares, no crec que passi d’un 6,37% a
un 20% de cost d’increment. Això no sé com ho has comptat i per això t’he contestat jo
que també podries dir un 30% o un 50%, perquè no crec que puguis calcular-ho
d’aquesta manera.
De fet, és la vostra opinió. Em sap greu que en una qüestió tan primordial per a les
famílies de Torelló i per al bon funcionament del servei i de la gestió de l’Ajuntament, ja
no estigueu d’acord en què presentem la urgència i, a més, havent estat a l’equip de
govern i coneixent exactament com va tot aquest tema, a més, no hi doneu suport, però
és la vostra opció i els pares i mares de nens de zero a tres anys ja decidiran quina és la
millor opció.
SR. MARC FONTSERÈ:
Si. Per tant, la resposta és que si que els pares hi estan d’acord?
SR. LLUÍS SABATÉS:
Les AMPA hi estan d’acord. No hem pas parlat amb tots els pares. Almenys, no van
expressar res en contra en les reunions que hem tingut.

SR. MARC FONTSERÈ:
I el que he comentat, que governar és prioritzar, encara abans d’ahir vam aprovar un
romanent de 100.000 euros per dedicar al capítol 2. Nosaltres creiem que és important
prioritzar aquest tipus d’accions. Per tant, demanem que si és possible s’apliqui aquest
romanent a les quotes de les llars d’infants per tal que no pugi el que ha de pujar.
SR. LLUÍS SABATÉS:
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És que no en necessitem de romanent per aplicar! L’Ajuntament ja està fent esforç i està
aportant més diners dels que hi aportava! La decisió ja la vam prendre en el seu moment,
que hi aportàvem més diners! No el necessitem, ara, el romanent i em sembla que ja us
ho vaig explicar ben clarament. Per... bé, és igual!
SR. MARC FONTSERÈ:
És igual, no! Una cosa és que ja hi aportem més diners, un 14%, em sembla que ens vas
explicar, i l’altra, és que, per què no n’hi posem més? és el que jo demanava.
SR. LLUÍS SABATÉS:
Perquè hem prioritzat com a equip de govern i hem decidit que hi aportàvem aquesta
quantitat, i ja està!

VOTACIÓ:
Se sotmet la proposta a votació i 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 JpTERC-AM.
Vots desfavorables: 8, dels regidors i regidores dels grups municipals del PSCPM, PxC i IVC-EUiA-E.
Abstencions: 0.

5.- PRECS I PREGUNTES:
SRA. ROSER MAS:
5.1.
Una pregunta té a veure amb la dispersió dels serveis municipals; DISPERSIÓ! Ens
agradaria que ens expliquéssiu realment quins criteris esteu utilitzant per practicar
aquesta dispersió dels serveis municipals, perquè tenim cultura a la plaça Nova, joventut
a Gestiomat, benestar social a la carrera,... entenem que no necessàriament redunda en
un benefici per a la corporació; entenem que ajuda poc a la sostenibilitat; la dispersió
també dificulta el treball transversal entre regidories, escampat per tot el poble i l’accés
dels ciutadans.

Respon el Sr. Jaume Vivet:
Em sembla que dispersos ja ho estan fa temps. A nosaltres, el que ens agradaria i,
precisament un dels motius d’intentar treballar per Can Parrella, que també ens costa, és
això, agrupar-los.
Sra. Roser Mas:
Aquests tres, ja estaven agrupats i han estat els que s’han dispersat.

Sr. Jaume Vivet:
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No. Han passat a un edifici municipal que ja existia: joventut a La cooperativa i l’altre,
cultura, pensem que anar a l’hotel d’entitats hi dóna, si més no, un cert aire de control que
si no hi ha ningú de l’Ajuntament, pensem que no hi ha cap tipus de recepció i, com a
mínim, el fet d’haver-hi un departament, tant és anar a la plaça Nova com a la plaça
Jacint Verdaguer. Al final, és el mateix!

5.2.
Ens agradaria que ens poguéssiu concretar quan i com es resoldrà el problema de
l’accessibilitat de les persones que utilitzen cadira de rodes, en l’equipament de ràdio
ona. Com pot ser que, per una banda, tenim tot el tema de la supressió de barreres, i per
l’altra banda creem uns equipaments que no ho tenen contemplat i més, tenint en compte
que hi ha un programa específic de ràdio adreçat al col·lectiu d’ADFO i que molts d’ells
tenen dificultats de mobilitat i que requeriran algun mètode per poder accedir dins dels
estudis.

Respon el Sr. Jaume Vivet:
Es tracta d’un tema de portes, són portes insonoritzades.
Sra. Roser Mas:
Però amb una cadira de rodes no passen. S’ha de resoldre, no?

Sr. Jaume Vivet:
Llavors no quedarà insonoritzat. Hi ha un problema.

SR. JOSEP M. SOLDEVILA:
5.3.
Ja fa un temps que des de plataforma estem fent una mica de promoció sobre campanya,
més que tot, sobre la construcció d’accés a mobilitat en llocs del poble que estan
malament, millora d’espais públics; hi hem fet fotografies i us les hem enviat. Saber com
està el tema, perquè, és clar! Són coses petites que no necessiten grans inversions; per
això les hem ficat, perquè ja heu dit vosaltres que no volíeu grans inversions, però si
aquestes coses petites que tenim el recurs de les brigades i coses d’aquestes i sé que es
fa alguna cosa, però a veure com s’acabarà, si es mirarà tot, si es mirarà d’arreglar
aquestes tonterietes,... que n’hi ha moltes! Em sembla que ja us hem enviat a l’alcaldia
les fotografies, per tal que les mireu.

Respon el Sr. Jaume Vivet:
Ens heu fet arribar fotografies diverses vegades i ja vaig comentar un dia que us agraïm
el fet que ens les envieu, però ens hauríeu de dir on són, a quin punt del carrer, perquè
ens tornem bojos mirant les fotos i ara tu m’ho diràs perfectament, però sense saber on
és, és com una endevinalla i costa molt identificar-les. Pensa que ens les hem mirat i hi
hem estat estona.

Sr. David Olivares:
Em dóna la sensació que no us les heu ni mirat, perquè hi passes i comproves que
encara no s’han arreglat les coses.
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Sr. Jaume Vivet:
N’hi ha alguna que ens ha semblat que podria ser a la zona del Castell i aquesta
urbanització no està recepcionada, encara i el manteniment l’ha de fer el propietari de la
urbanització; l’Ajuntament ha d’instar a què ho arreglin, però no hi podem fer res.
I insisteixo que ens especifiqueu el punt on corresponen les fotografies, perquè tenim
prou feina com per estar endevinant on són. Poseu-nos el carrer i davant de quin número.
SR. DAVID OLIVARES:

5.4.
És sobre el tema de seguretat. Segons en Jordi (Casals) aquí no hi ha delinqüència i no
passa res! A un senyor, al carrer Sant Miquel, aquest mes l’han atracat dues vegades! A
una senyora, davant de l’institut li van robar la bossa de mà del seu pàrquing; al barri de
la cabanya, divendres, van rebentar vuit cotxes, vuit! I han atracat gent fora dels caixers
automàtics, els esperen per prendre’ls els diners. Si això no és manca de seguretat!
Els mossos d’esquadra estan fent una campanya sobre el furt de bicicletes. Nosaltres us
vam fent esment que a Torelló també s’estaven robant bicicletes i no en vau fer ni cas;
vau dir que si no es denunciava, no en feu ni cas!

Respon el Sr. Jordi Casals:
A mi no m’agradaria que utilitzeu les meves paraules en va, i encara menys que les
manipuleu! Jo en cap moment he dit que no passés res! He dit que vosaltres intentàveu
crear sensació, que és el que s’ha intentat crear aquí.
Evidentment que passen coses! I tant que si! i s’intenta solucionar-les i algunes, com
deveu saber perfectament, la policia local ha pogut actuar, els mossos d’esquadra també,
també hi ha investigacions obertes en alguns casos, en alguns casos no ha pogut ser
així... també es fa una política preventiva i de proximitat; el cas dels furts, sobretot de
gent gran quan surten dels caixers automàtics quan cobren, la policia informa a les caixes
que donin directrius de com ho han de fer a gent que fins i tot els han furtat dues o tres
vegades, però se’ls explica i es continuarà fent. Continuem fent aquesta feina.
El tema de les bicicletes: només faltaria, que acostuméssim i des d’aquí diguéssim que a
la gent que li passa alguna cosa no ho denunciï! No només el que li ha succeït a ell, si no
que ho ha de denunciar per tal que no li passi a ningú més el que li ha passat. I avui
mateix, en les qüestions de les bicicletes, s’ha actuat amb una persona que tenia una
bicicleta que no podia justificar que era seva.
És clar que s’actua! Però, si agafem aquesta premisa que enviem 50 fotografies, algunes
fins i tot, pel facebook, i no es diu on i que resulta no s’ha solucionat en una setmana, i
resulta que passen coses en temes de seguretat ciutadana i no els detenen a tots abans
que ho facin, resulta que aquí no es fa res, hi ha una onada d’inseguretat, ... això és crear
sensacions! Que és el que deia abans. Jo crec que això, bé! Si voleu fer això, com dir que
s’arreglin els carrers per on passa un mateix, en lloc de mirar una visió global, doncs és la
vostra via.
La policia local està fent la feina; s’intenta fer correctament amb els mossos d’esquadra,
col·laborativament, i es treballa fins a poder solucionar tots els temes. O sigui que ho pots
solucionar abans que succeeixi, treballant la prevenció, i després anar darrere de les
coses que han succeït i intentant solucionar-ho.
Sr. Josep M. Soldevila:
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Estic d’acord en moltes coses teves, Jordi, però no creem malestar! Expliquem fets que
passen! Ets tu, que estàs canviant tota la visió del joc; ets tu que estàs fent tota la teva
història! Si estan passant coses cada dia, les expliquem; el que volem és solució,
busquem solucions! Què farem, què deixarem de fer; no crear malestar! Què podem fer?
Per això també el tema de seguretat, perquè és una cosa, no de malestar, si no que s’han
de buscar solucions, perquè cada vegada serà pitjor i no es pot amagar la realitat. El que
m’agradaria molt, i us demanaré que em passeu de tant en tant, una mica del que passa,
del que s’ha multat, del que ha passat, perquè també ens interessaria tenir la relació de
saber realment si és tant cert que està tan bé tot.

Sr. Jaume Vivet:
D’això hi ha una memòria amb estadístiques.

Sr. Jordi Casals:
Josep M.: Jo responia a un prec d’en David, però d’això ja n’hem parlat en diferents
ocasions. Aquí, es pot demanar la informació i les memòries que hi ha, perquè no tot es
fa en juntes locals, si no que el meu despatx està obert per a tothom. Però quan es diu
que se solucionin coses, en el tema de les bicicletes es diu el que s’ha de fer, no retraient
a ningú, si no, ostres! Diguem a la gent que ha d’anar a denunciar, d’acord? La reacció és
aquesta.

5.5.
Voldria saber què passa amb la urbanització del carrer de Sau: se’ns ha queixat algú que
allò cada dia està pitjor; està en unes condicions pèssimes.

Respon el Sr. Jaume Vivet:
El carrer Sau té un problema, que té un pendent i quan plou, fins que estigui urbanitzat, té
aquest problema i la veritat és que és dels carrers on més intervenim; tot sovint hi hem
d’anar amb una retro, tornar a tirar la sorra a dalt i quan plou, torna a ser a baix. Té un
problema aquest carrer.
SR. JOAN MANEL CASTILLO:
5.6.
Jo voldria saber com estava el tema de les taxes del camp de futbol, perquè tenim entès
que a un grup de nois se’ls va fer fora d’allà, perquè hi volien jugar. Se’ls va dir que
havien de fer una sol·licitud i els ha estat denegada. Si voleu l’escrit de sol·licitud, el tinc
aquí.

Respon la Sra. Concepció Villena:
És una mica el mateix que abans: ho tenim previst, fer el reglament, però un reglament no
es fa en dos dies, si no que ha de ser una cosa consensuada, hi ha un tràmit i si que és
cert que a vegades ens han arribat sol·licituds per utilitzar el camp de futbol de gespa
artificial, però hem de tenir clar que no és un camp de futbol públic, com pot ser un parc
públic, que hi pot anar tothom, si no que és un servei municipal; si diem que si a tots els
grups que ens ho demanen, en primer lloc, que no hi ha cabuda per a tothom, perquè hi
ha l’entitat del C.Futbol que l’ocupa moltes hores i, a més, cal una normativa, perquè, per
exemple, cal anar amb un calçat adequat i s’han de seguir unes normes i si no s’hi té
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cura, d’aquí a dos dies el camp de futbol potser ja no tindria les condicions que ha de
tenir. És per això que vam dir que no, tot i que els vam emplaçar a altres equipaments on
poden anar. En el moment que tinguem aquesta ordenança, que ho tinguem estipulat i
que hi hagi unes normes clares d’ús i tingui cabuda en l’horari de les entitats que el tenen
com a ús preferent, es donarà cabuda a aquelles entitats o grups que el vulguin utilitzar.

5.7.
Sobre la campanya de civisme: com teniu el tema de les antenes parabòliques a les
façanes i la roba estesa al casc antic, que hi ha bastants problemes?

Respon el Sr. Jordi Casals:
Pel que fa a aquest tema, estem en procés de redacció de l’ordenança de civisme, que
òbviament regularà el tema de les antenes; de moment ja tenim un buidatge de les
antenes que hi ha i després disposarem de les eines per poder actuar i endreçar una
mica el poble en aquest aspecte.
5.8.
Carrer Espadamala: com porteu el tema de les cases abandonades, perquè les queixes
de veïns segueixen essent les mateixes: que a la nit segueix estant obert, segueixen
entrant, segueixen fent sorolls i segueixen fent destrosses.

Respon el Sr. Jaume Vivet:
En tot cas ho farem arribar als serveis tècnics i que mirin què hi passa, perquè jo no en
tenia coneixement.
Sr. Joan Manel Castillo:
Dia si i dia també, hi entren a la nit i fan el que volen.

Sr. Jaume Vivet:
En tot cas, hi deu haver un propietari que és el responsable.
Sr. David Olivares:
La policia local si que en té coneixement.

Sr. Jordi Casals:
No és només al carrer Espadamala; també hi ha altres cases que hi entren, de les que no
en teniu coneixement. Suposo que ja en tindreu coneixement. La policia local actuen i,
sobretot, si us arriben aquestes qüestions, ja que us venen a veure, digueu a la gent que
el que han de fer, sobretot és avisar a la policia per tal que puguin actuar en aquests
casos.
SR. DAVID FORCADA:
5.9.
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Una pregunta de caire urbanístic: a part del tema Sau-Giravolt, que també volia demanar
com està l’estat de tramitació del Sau-Giravolt, si el recurs està pendent, o com està, i hi
afegiria la Torrentera, que crec que també està pendent de reunió amb els veïns per
saber exactament on passem.

Respon el Sr. Jaume Vivet:
Pel que fa al carrer Sau i Giravolt, fa molt poc, aquesta setmana passada va arribar la
sentència. La sentència diu que s’ha d’executar l’obra; el que ens han impugnat són els
mòduls de repartiment i, per tant, hem de tornar a començar el procés per fer els mòduls
corresponents i ara estem en un procés, en un compàs d’espera que estem esperant si
els propietaris ho impugnen o fan alguna actuació sobre la sentència.
Sr. David Forcada:
El termini que tenen per impugnar-la?

Sra. Montserrat Freixa:
Crec que acaba el dia 8 de maig. S’ha fet una estimació parcial de la sentència; s’ha dit
que la gent que ho van impugnar havien de pagar, que han de ser subjectes passius de
les contribucions especials; que està bé repercutir el 90% del total de l’obra i el que ens
han tombat són els mòduls de repartiment, que han dit que havien de ser d’acord amb el
que preveu la normativa.
Ara, primer la sentència no és ferma, i cal veure si recorren o no recorren i després, si es
vol tirar endavant, s’hauran de tornar a aplicar els mòduls més ajustats d’acord als que
preveu la norma.

Respon el Sr. Jaume Vivet:
I pel que fa a la Torrentera, estem pendents de fer una reunió amb els veïns.
5.10.
I una de les obres que vam comentar que es farien en pla de barris, és el carrer
Rocaprevera i estan ja al maig, demanaria si ens podeu anticipar un calendari d’execució,
perquè en principi, estan programades per aquest any.

Respon el Sr. Jaume Vivet:
S’ha aprovat el projecte i estem treballant en el tema de contribucions especials. Estem
intentant que sigui el mateix criteri que es va seguir en tot el casc antic, que crec que
rondava pel 25% de contribucions especials. Estem fent el repartiment.
Sr. David Forcada:
Pels terminis legals que toca de contribucions especials, hi ha l’aprovació definitiva del
projecte i adjudicació i tot? Cap on ens en anem?

Sr. Jaume Vivet:
Ens en anem cap al final de l’estiu segur, cap a l’octubre, segurament, per poder
començar les obres.
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Acabaré fent com l’anterior alcalde, que no donava dates, perquè llavors, a vegades falla
qualsevulla cosa i ja hi som!
5.11.
Fa uns plens, vam demanar en relació a l’arranjament d’una vorera al carrer d’Enric Prat
de la Riba, davant del mercat municipal, que va reparar la brigada municipal i que havia
fet malmesa un constructor i vam demanar si s’havia obert un expedient d’obra
subsidiària; ens vau respondre que no calia i vam entendre que no calia, perquè la fiança
que havia dipositat aquest promotor faria front a les obres aquestes. És saber si ja se li ha
cobrat a aquest promotor el cost d’execució de la reparació i, si no és així, saber si es
farà alguna cosa per recuperar els diners de tots, que ens hem gastat en una cosa que ha
fet una persona.

Respon el Sr. Jaume Vivet:
S’imputarà a l’empresa “gol a gol”; s’ha fet un requeriment a aquesta empresa i el cas és
que no ho haguem de pagar els torellonencs, si no que ho pagui el que ho ha xafat.
Estem treballant en aquest sentit.
Sr. David Forcada:
I l’import aproximat que s’imputarà a l’empresa gol a gol?

Sr. Jaume Vivet:
Ara no el tinc aquí. Si vols, te’l busco i te’l dic.

5.12.
També en el ple anterior, i ara passo a una altra pregunta, que no és d’urbanisme, vam
demanar un informe jurídic sobre si l’ajornament del cànon anual de la piscina, es podia
fer sense cap tipus de fiança o garantia. No ens ha arribat res.

SRA. MONTSERRAT FREIXA:
L’informe de l’ajornament que es va aprovar, ja constava a l’expedient. Si el voleu veure,
està a la vostra disposició.
SR. DAVID FORCADA:
Si ens el podeu fer arribar, doncs!

SRA. MONTSERRAT FREIXA:
El teniu a l’expedient, però si voleu, ja us en farem una còpia.
Respon el Sr. Jaume Vivet:
Penso que ja més o menys, la secretària t’ha donat resposta a aquest tema.

5.13.
I finalment, hem vist que el dia 26 de març, s’ha demanat el FEDER per Can Parrella.
Quan comentàveu el tema de les informacions, és cert! En pressupostos i en pla de
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barris, d’informació se’n dóna molta, però les prioritats són altres! Veient el pla de barris,
veig que estem prioritzant i això en el ple de pressupostos ja ho vam manifestar, altres
tipus d’actuacions com és Can Parrella.
Per tant, tots els recursos que intentem rascar, veig que van a parar a Can Parrella. La
pregunta és si ens podeu informar de quin import s’ha demanat per Can Parrella.

Respon el Sr. Jaume Vivet:
El pressupost de l’obra està sobre uns 400.000 euros; si no ho recordo malament, eren
uns 411.000 euros.

Sr. Marc Fontserè:
I el cofinançament que aporta el FEDER?

Sr. Jaume Vivet:
El FEDER hi aportaria el 50%
SR. PERE GALOBARDES:
5.14.
Un prec que espero fer-lo curt, perquè el regidor d’hisenda el faci llarg: hem passat a
donar compte d’una nota de reparament de la intervenció municipal, en què es feia
referència a què s’havien quedat 78 factures amb un import d’uns 300.000 euros que no
s’havien pogut pagar dins del termini legal; si que una part d’aquestes factures –no ens
vau dir quantes- que ja estaven pagades en els dies posteriors. El prec és: tenint en
compte que l’Ajuntament tècnicament, mai com ara havia tingut un departament
d’intervenció i tresoreria tan complet, i tenint en compte, bàsicament, que el regidor
d’hisenda i l’alcalde, amb les possibilitats econòmiques que té l’Ajuntament, aquest no
s’hauria d’haver donat; no calia que sortíssim retratats aquí, perquè segurament hi havia
possibilitats de poder atendre abans aquestes factures amb mitjans de pòlisses i si no, et
puc explicar un altre dia com es fa! (veig que em mires amb cara de sorpresa)

Respon el Sr. Albert Portús:
Responent una mica a la teva pregunta, la pregunta ha estat curta, la resposta, no sé si la
trobaràs curta o llarga, però en tot cas, intentaré respondre’t. La fotografia d’aquesta
300.255 € és de 31 de març; a la data actual, aquesta xifra està en 148 mil i escaig; és a
dir, que hem baixat més del 50% aquesta quantitat, de les 78 factures o obligacions
pendents de pagament. És una xifra que no és desproporcionada, tot i que no tinc la
comparativa, ja que fins ara no s’havien fet els informes trimestrals de morositat, tot i que
estàvem obligats a fer-los, no sé per quin motiu no es feien i, per tant, no tinc la
comparativa per poder dir si anem millor o pitjor que en trimestres passats. En tot cas,
havent parlat amb intervenció, no és una dada alarmant, ni molt menys.
5.15.
Felicitar –ja he dit que parlaré poc, perquè així el regidor pugui explicar- que en el decret
Rajoy (així s’anomena al decret per ajuda a les administracions, si és que es pot dir
ajuda, per al pagament de les factures pendents que tenia aquest Ajuntament dels
exercicis passat), surt al reparament, que l’import és zero.
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Per tant, felicitar el regidor, felicitar l’equip de govern i felicitar-nos tots plegats, perquè és
zero, precisament per això!

Respon el Sr. Albert Portús:
En el pla Rajoy, bàsicament, si podem mirar l’esquema que tenim en la proposta, la dada
més significativa és l’últim apartat: les factures o documents justificatius que hagin
transcorregut més de tres mesos i pendents de tramitar, en aquest cas, són zero: no
tenim cap document ni cap factura, de més de tres mesos, pendents per tramitar.
Lligant una mica això –no és ben bé la resposta- però ja que ve al cas, amb la liquidació
del 2011 que es va comentar l’altre dia, està enviada a Diputació des del dia 13 d’abril,
però encara no ens han informat, ja que en data d’avui passàvem per les de 30 de març;
segueixen un ordre cronològic i, per tant, encara no tenim la liquidació; ja està enviada a
la Diputació, però està pendent i, per tant, estem a l’expectativa que en breu la puguem
tenir tancada.

SR. MARC FONTSERÈ:
5.16.
Hem aprovat al punt 2.2.... una cessió d’unes parcel·les a ENDESA, en un pla parcial de
La Caseta. Aquest pla parcial és privat, però INCASÒL hi té una parcel·la i ens deu uns
diners i si no m’equivoco, són bastants diners, al votant dels 200.000 euros, que cobrarà
l’Ajuntament quan les obres estiguin urbanitzades.
En el mateix punt que s’ha aprovat, parla en el seu apartat set que s’han iniciat les obres
d’urbanització per col·locar els transformadors... però, de la parcel·la que ens interessa a
nosaltres per poder cobrar, passant per allà, visualment, es veu que no s’hi treballa.
Suposo que l’Ajuntament vetlla que s’hi treballi, per poder cobrar aquests diners que tanta
falta ens fan per a altres temes.

Respon el Sr. Jaume Vivet:
Pel que fa a la cessió de parcel·les a ENDESA, això ja va quedar clar que era per als
transformadors.
I pel que fa a la Caseta, tenen moltes dificultats, moltes; estan treballant només a la part
de baix, perquè és la que tenen començada i nosaltres, des de l’Ajuntament els estem
incentivant, perquè a la part de dalt hi tenim aquestes dues parcel·les; no són 200.000
euros com dius tu (al Sr. Fontserè), si no que són 500.000 euros. Queda molt clar en el
contracte que no cobrarem aquests diners fins que no s’hagin urbanitzat, com a mínim,
els carrers d’aquestes parcel·les.
Estem davant d’una dificultat; ells estan fent molts esforços per anar tirant endavant, els
costa molt; penso que si acaben la part de baix poden vendre parcel·les i donant activitat
podran continuar a dalt, però és molt difícil en aquest moment que ens comencin a dalt si
no hi ha els diners per a fer-ho; tenim bastant clar que és la situació que estan patint ells,
és la situació actual del món de la construcció i de l’urbanisme.
Sr. Marc Fontserè:
És complicat, ja ho entenc, però ens hi van mig milió d’euros!

Sr. Jaume Vivet:
Però no els podem pas agafar pel coll i fer-los-ho acabar.

79

5.17.
Aquesta pregunta vindria una mica del ple del dilluns, que no vam poder fer precs:
demanar si l’equip de govern té previst que les inversions que es facin en l’aigua potable,
les incorporem a la factura d’aigua i, per tant, pagui per l’aigua, qui la gasta i no pas amb
els impostos de tots.

Respon el Sr. Jaume Vivet:
Jo penso que és una responsabilitat de l’equip de govern donar aigua, fer que tinguem
aigua. Potser no m’explico bé: jo penso que el que has dit abans, que enviar una moció a
l’ACA i, per altra banda, fer l’obra, és un contrasentit, no sé si ho has dit exactament així,
jo penso que també ho és un contrasentit, però tenim l’obligació i si no fem res,
segurament no tindrem això. Estàs en una cruïlla de dos camins i has de decidir què fas i
la decisió és aquesta: tirar endavant el tema de posar aquest filtre per poder tenir l’aigua
suficient. En aquest cas, SOREA ja jugat una mica al seu estil, diguem-ho així; nosaltres
havíem començat a parlar amb ells el mes de novembre, demanant-los pressupostos com
a màxim a finals de gener, per tenir temps suficient d’executar l’obra, perquè si fèiem un
tipus d’obra es tardava més temps i si en fèiem un altre era menys; ens han fet passar
una mica amb excuses, excuses de “ja ho tenim” “ara t’ho portem” i van passant les
setmanes, i quan te’n adones han passat quinze dies, i hi tornes a trucar... i ara estem en
un punt que ens han portat un pressupost. M’imagino que ells juguen d’una manera dient:
“els portarem al final del camí, farem l’obra nosaltres, la farem al preu que nosaltres
diguem i pagaran el preu que nosaltres hem decidit que pagaran”.
L’altre dia vam tenir una reunió bastant tensa; ja sabeu tots que jo pateixo molt per
l’aigua, i de veritat que hi pateixo, i els vam dir que faríem concurs públic, que això
d’adjudicar-los una obra a dit, no ho faríem pas i farem concurs públic. Per altra banda,
estem treballant per veure si aquests 500, 600, 700 metres cúbics que ens poden arribar
a fer falta en moments punta, sembla que hi ha una solució en què estem treballant; ara
no puc dir quina és, perquè no tinc la documentació, però en tot cas us la faré arribar i és
un dels temes que penso que l’aigua, ja no com a equip de govern, si no com a
Ajuntament, l’hem de donar; qui l’ha de pagar? Jo penso que ha de pagar qui més gasta,
evidentment, això si que ho pensem!
Sr. Marc Fontserè:
És que la pregunta era aquesta!

Sr. Jaume Vivet:
M’ha anat bé per explicar-vos l’altre tema, perquè hi ha moments, a vegades, que jo no
sé si és aquest, l’espai on donar aquestes informacions, però jo penso que la situació no
és alarmant, però si que podem tenir algun problema puntual si no fem res, i no fer res ho
dic en dos sentits: un és el de subministrar aigua a la població,. I l’altre és que si tenim
aquesta captació d’on en podem anar traient, el dia de demà, si hi ha la potabilitzadora,
potser tindrà un cost més barat treure-la d’aquí que de la potabilitzadora; llavors tindrem
el que sempre havíem dit: dues fonts d’aigua.

5.18.
I en relació als agents cívics, al ple passat, el regidor va informar que no feien gestió del
trànsit i així consta en acta. La meva sorpresa és que jo entenc que gestió del trànsit és
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parar cotxes, o pot ser aturar cotxes i deixar passar vianants; si és que no ens entenem
en què vol dir gestió del trànsit, perquè això, si que ho fan!
I és per clarificar això, perquè a l’acta, ho he llegit, i ho diu!
I m’ha comentat algú, jo no he vist, però que estan fora de l’àmbit del pla de barris els
agents cívics. Suposo que deuen informar del pla de barris a tota la població. És així?

Respon el Sr. Jordi Casals:
En primer lloc: el trànsit; jo tinc un defecte i és que no em llegeixo les actes dels plens. Si
no vaig errat, la pregunta anava sobre si els agents cívics feien tasques de direcció de
trànsit, que és una tasca que té atribuïda la policia local; em sembla que es referia a si
feien tasques que són competència de la policia local. La meva resposta, -no sé quina
expressió vaig fer servir- és que no fan les tasques que tenen atribuïdes la policia local!
Ells poden estar allà i fan fins on la policia local els han dit que poden fer sense ser policia
local: informar, òbviament facilitar que els nens puguin travessar el carrer i facilitar que no
hi hagi situacions de perill. Això és el que fan; aquestes són les directrius que tenen i són
els límits que tenen, és a dir, no fer de policia local. Potser hi ha una línia vermella i que
pot portar a la confusió, sobretot, visualment.
Sr. Marc Fontserè:
No ens vam entendre, Jordi! Jo et demanava per això, si paraven cotxes i deixaven
passar vianants; no sóc un expert legal, però si que em sobta.

Sr. Jordi Casals:
Pot sobtar visualment. És una de les coses que vaig demanar: estan fent la vostra feina?
A més, hi va haver algun grup –que no és el partit socialista- que va comentar que els
agents cívics podrien fer feines que ara no poden fer... No. Els agents cívics no poden fer
de policia local i és una de les coses que vaig demanar.
Pel que fa a la presència en altres barris, si. S’ha decidit que la prioritat per als agents
cívics és al centre del poble, hi ha una atenció especial, però l’aposta que hem fet és que
també voltin per altres barris, bàsicament, perquè el que volem fer és consolidar la figura
dels agents cívics a Torelló i creiem que aquesta és una de les bones maneres per poder
consolidar aquesta figura, molt més enllà del pla d’ocupació que hi pugui haver ara, del
pla de barris que hi pugui haver als següents anys. La qüestió és aquesta, i a més la
resposta dels veïns i la ciutadania és positiva.

6.- INFORMACIONS:
SR. LLUÍS SABATÉS:
6.1.
Avui s’ha començat –ja ho vaig comentar a la comissió informativa- l’experiència de l’aula
oberta que estem portant conjuntament amb les tres centres de secundària que hi ha a
Torelló i que avui s’ha començat a aplicar aquesta experiència que serà una prova pilot
que durarà fins a final de curs, perquè de cara a l’any vinent ja es pugui fer des de principi
de curs.

6.2.
Si no hi ha cap entrebanc d’última hora, el dia 14 de maig es podrà fer el sorteig dels
pisos de protecció oficial que ja estan a les llistes; han d0’acabar d’arribar aquesta
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setmana, però ja tenim la confirmació a través de l’oficina d’habitatge, que podrem
procedir al sorteig el dia 14 de maig.
SR. XAVIER LOZANO:
6.3.
Tal com ja vaig informar s’està duent a terme el raid dels Ausetans i aquest dissabte a
dos quarts de cinc hi ha la final i una de les proves que tenen els equips i en la qual
competim com a municipi, és la d’intentar portar el màxim de gent a la zona esportiva,
perquè participin de les activitats que hi haurà muntades; hi haurà proves específiques
per als grups, però també n’hi haurà que estaran obertes a tothom. Per tant, convidar-vos
a tots a venir dissabte, a partir de quarts de cinc, a la zona esportiva a participar d’aquest
raid dels Ausetans.

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

Torelló, 3 de maig de 2012
Vist i plau,
L’ALCALDE,

LA SECRETÀRIA,

Jaume Vivet Soler

Montserrat Freixa Costa
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