ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT EN PLE, CELEBRADA EL DIA
28 DE MAIG DE 2012:

Identificació de la sessió:
Caràcter:
Data inici:
Lloc:
Horari
Núm.:

Ordinària
28 de maig de 2012
Presencial
de les 20:03 a les 21:32
PLE2012/6

Hi assisteixen:
•
•
•

President, VIVET SOLER JAUME, Convergència i Unió
Membre de Dret, ROMANS SÁNCHEZ MANEL, Convergència i Unió
Membre de Dret, CASALS PRAT JORDI, Junts per Torelló - Esquerra Republicana de
Catalunya - Acord Municipal
Membre de Dret, SABATÉS PADRÓS LLUÍS, Junts per Torelló - Esquerra Republicana
de Catalunya - Acord Municipal
Membre de Dret, GÜELL ROVIRA NÚRIA, Convergència i Unió
Membre de Dret, FRANCOLÍ CASAS CARME, Convergència i Unió
Membre de Dret, VILLENA ACEITUNO CONCEPCIÓ, Convergència i Unió
Membre de Dret, LOZANO VICTORI XAVIER, Junts per Torelló - Esquerra Republicana
de Catalunya - Acord Municipal
Membre de Dret, FONTSERÈ CANDELL MARC, Partit dels Socialistes de Catalunya Progrés Municipal
Membre de Dret, GALOBARDES MOLERA PERE, Partit dels Socialistes de Catalunya Progrés Municipal
Membre de Dret, FORCADA RIFÀ DAVID, Partit dels Socialistes de Catalunya - Progrés
Municipal
Membre de Dret, HERNÁNDEZ YEBRA IRENE, Partit dels Socialistes de Catalunya Progrés Municipal
Membre de Dret, SOLDEVILA MIRÓ JOSEP M, Plataforma per Catalunya
Membre de Dret, OLIVARES GONZÁLEZ DAVID, Plataforma per Catalunya
Membre de Dret, CASTILLO RUBIO JOAN MANEL, Plataforma per Catalunya
Membre de Dret, MAS ILLAMOLA ROSER, Iniciativa per Catalunya Verds

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Excusen la seva assistència:
•

Membre de Dret, PORTÚS NOGUERA ALBERT, Convergència i Unió

Ordre del dia:

ÍNDEX:
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
1. ACTES PENDENTS D'APROVAR
1.1.

PLE2012/6 Extraordinària amb urgència 30/04/2012

S’aprova per unanimitat dels assistents, després d’incorporar una correcció d’errors per
part de l’alcaldia i, concretament, a la pàgina 3 de l’esborrany, quan consta la partida
87010, en realitat, ha de ser la partida 87000.
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1.2. PLE2012/5 Ordinària 02/05/2012
La Sra. Mas, no pas a tall de rectificació, si no més aviat com a un aclariment, recorda
que en el debat per a l’aprovació del ROM, va dir que des de sempre els grups de
l’oposició havien estat convidats a les juntes de govern i aquesta afirmació no és exacta,
si no que ha estat així amb els alcaldes Vicenç Pujol i també amb en Miquel Franch.
Voldria que constés en acta aquesta rectificació.

2.

PROPOSTES

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

ECONOMIA

I

HISENDA,

2.1.1. DICTÀMENS
2.1.1.1. ALCALDIA
2.1.1.1.1. Adhesió a la declaració del Dia d'Europa.
ACORD:
Declaració del Dia d’Europa 2012
Amb l’entrada en vigor del Tractat de Lisboa, la Unió Europea es dotava del marc
institucional i dels mètodes necessaris de treball per encarar amb èxit els importants
reptes dels propers anys. No obstant això, l’actual crisi econòmica i financera ha fet que
els diferents governs dels estats membres i les institucions europees s’hagin vist obligats
a adoptar mesures que ultrapassen el Tractat de Lisboa, a fi d’aconseguir una major
coordinació de les polítiques econòmiques i financeres i de millorar la governança amb
l’ampliació de la Unió Europea i el fet de ser part d’un món global.
Aquest 2012 coincideix amb els primers 10 anys de l’entrada de l’euro (2002-2012), una
moneda comuna compartida primer per dotze estats i actualment, per disset. I si alguna
cosa hem de constatar és que, malgrat els problemes recents en les finances mundials, la
moneda única es manté forta.
Altrament, s’ha anant fent realitat l’adhesió de la República de Croàcia, que culminarà
l’any 2013, la primera adhesió després de les de Romania i Bulgària, amb què passa a
ser ja l’Europa dels 28 estats membres. S’ha de tenir en compte també que altres països
truquen a la porta de la institució comunitària, com ara Islàndia, Montenegro, Macedònia,
Turquia i Sèrbia.
L’any 2012 va ser declarat l’Any Europeu de l’Envelliment Actiu i de la Solidaritat
Intergeneracional. Per una banda, serà un reconeixement al món de la gent gran, un
sector que és molt important en la societat actual i que ho serà encara més en el futur. Es
promourà un envelliment actiu que a la vegada sigui útil per a la comunitat i per als
individus, ja que l’envelliment actiu, tal com es concep avui, comporta dimensions de
salut, vida independent, integració i participació, alhora que es converteix en un
envelliment productiu. I, paral·lelament, fem un plantejament de solidaritat entre les
diverses generacions que coexisteixen en la societat europea, amb la finalitat de trobar
un equilibri i una cohesió social, essencials per mantenir el model europeu de benestar i
el nivell de vida aconseguits durant els darrers decennis.
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No hem d’oblidar que ens trobem davant de reptes transcendentals com el canvi climàtic,
l’esgotament del model energètic actual, els problemes de sostenibilitat del model social,
la pèrdua de pes polític i econòmic davant les potències emergents en l’escenari
internacional o el paper que pertoca a Europa com a actor global, com per exemple,
entorn del que s’ha de fer davant l’anomenada primavera àrab i les seves conseqüències.
Reptes que caldrà resoldre amb certa rapidesa per no perdre definitivament un tren que
gairebé se’ns escapa; reptes que requereixen cada cop més unitat i voluntat política per
dur a terme l’esforç coordinat de les institucions comunitàries i dels estats membres de la
UE, i dels seus municipis i regions, així com també dels agents socials i del conjunt de la
societat civil europea.
No obstant les dificultats i les desavinences puntuals, Europa ha de tenir la ferma voluntat
de buscar de forma conjunta solucions als problemes. És en aquest context que la Unió
Europea va aprovar l’estratègia socioeconòmica EUROPA 2020 per a un creixement
intel·ligent, sostenible i integrador, i està a punt d’introduir canvis en els tractats i el
funcionament de les institucions europees, per tal d’assolir un grau més alt d’eficàcia i
determinació política.
En aquest sentit, des del Consell Català del Moviment Europeu volem proposar la
següent DECLARACIÓ:
•
Reconeixem que la pertinença a la Unió Europea ens ha ajudat a transformar la
nostra societat de manera positiva, ens ha permès modernitzar les nostres
infraestructures, els nostres equipaments, els nostres pobles i ciutats i ens ha situat en
l’escenari internacional.
•
Volem dedicar aquest 2012 una especial atenció a un envelliment actiu que alhora
sigui productiu per a l’individu i per a la societat, i una solidaritat entre les diferents
generacions europees que ens han d’aportar un equilibri de cohesió social i benestar per
a tothom.
•
L’estratègia socioeconòmica EUROPA 2020 i les reformes anunciades han de
servir fonamentalment perquè la Unió Europea trobi solucions basades en el consens
social i polític per avançar en un model de desenvolupament més intel·ligent, sostenible i
integrador socialment
•
Hem d’impulsar la promoció d’una economia basada en el coneixement i la
innovació, que són cabdals per garantir el nostre creixement, i hem d’incrementar la
cooperació pública-privada i la responsabilitat social de les empreses.
•
Hem d’avançar vers una política energètica comuna a l’interior de la Unió i
projectada a l’exterior. Una política energètica eficient pel que fa al consum sostenible,
pel que fa al cost i com a part de la lluita contra el canvi climàtic, que tingui cura i respecte
pels recursos naturals.
•
Hem de compartir els valors de solidaritat, justícia i inclusió social, que són propis
de la societat democràtica europea, i aplicar-los a la nostra comunitat. Ens hem de
comprometre des de tots els àmbits de responsabilitat a lluitar més eficaçment contra la
pobresa i l’exclusió social, que creix de manera alarmant dins la població de la Unió
Europea.
•

Cal oferir una educació i una formació al llarg de la vida així com unes
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capacitacions adequades als reptes del nou model econòmic que implica la globalització i
la societat de la informació. Així mateix, hauríem de garantir un nou model social europeu
més just i equitatiu, que ens permeti lluitar contra l’increment de l’atur a la Unió Europea,
sobretot el juvenil, i aconseguir crear més i millors llocs de treball amb l’objectiu
d’aconseguir una millor cohesió social en el territori.
•
Hem de desenvolupar amb més rapidesa el potencial que encara té el Tractat de
Lisboa, i prendre les decisions que calguin a fi de passar a una Europa més democràtica,
propera, transparent, amb unes institucions més travades, sòlides i eficients, i a fi de
reforçar el lideratge de la Unió Europea, tant en l’àmbit interior com amb la resta del món.
•
Hem de tenir una política exterior de la Unió Europea més clara i conjunta davant
la comunitat internacional i actuar d’una manera més eficaç davant els conflictes, per la
qual cosa és necessari desenvolupar el servei diplomàtic europeu de forma ràpida,
efectiva i amb credibilitat.
•
Hem de treballar per construir una ciutadania europea forta, que comparteixi
valors, drets i deures vinculats al projecte comú, ja que aquesta serà la millor garantia per
al manteniment de la identitat pròpia com a europeus i per al nostre futur com a
comunitat.
Totes les institucions i entitats que signem aquesta declaració, som conscients dels
actuals problemes i dificultats d’Europa i dels reptes que té al davant el projecte d’unitat
europea. Per això, volem sumar-nos als esforços que s’estan fent des dels diferents
nivells de govern, des dels agents econòmics, socials i tota la societat civil, i fem una
crida per tal que més que mai ens impliquem amb responsabilitat i compromís a favor
d’Europa per construir aquella Europa que els catalans volem que sigui, com digué el
nostre poeta: «neta i noble, culta, rica, lliure, desvetllada i feliç».
Barcelona, 9 de maig de 2012
És per tot això que, a proposta de l’Alcaldia, i vist el dictamen de la Comissió Informativa
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.- ADHERIR-NOS l’Ajuntament de Torelló a la Declaració del Dia d’Europa que
s’ha transcrit més a munt i donar-ne difusió pels conductes habituals.
Segon.- COMUNICAR-HO a l’Associació Catalana de Municipis.

INTERVENCIONS:
SR. JAUME VIVET:
Això és una declaració d’intencions que, com us heu pogut llegir, fa referència a Europa,
una mica el que representa i el que hauria de representar; se’ns va demanar des de
l’ACM portar-ho al ple i és el que hem fet.

SRA. ROSER MAS:
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Des d’Iniciativa hi donarem suport, evidentment, però... mireu! Fent una mena d’exercici
de possibles, ens hem preguntat si aquesta moció es podrà presentar amb el nou
reglament que estem a punt d’aprovar; a nosaltres ens sembla que si, però no tenim clar
que a l’equip de govern li sembli correcte o que realment es pugui presentar.
És important, pensem que és important dedicar dates concretes a recordar i a promoure
fets concrets i a fer declaracions d’intencions com bé deies tu Santi, però sobretot és
important anar avançant en el dia a dia i en fets concrets i ens sembla imprescindible
començar pel poble; poble, comarca, país i anar fent tota la gradació, perquè començar
per dalt amb aquestes coses tan grans, d’aquestes magnituds, a vegades no s’acaben
d’obtenir resultats. Per tant, us encoratgem que comencem pel poble i que ho fem
sempre amb i per a les persones.

SR. JOSEP M. SOLDEVILA:
Nosaltres, més que tot a nivell més personal que res més, sempre he pensat que a les
persones se les coneix més pels fets que per les paraules i veig que aquí s’estan dient
moltes coses que realment serien molt maques si es fessin, però es diuen i no es fan:
sempre estan enganyats a Europa!
En quant als punts m’agradaria tocar uns quants punts, perquè no els veig gaire clars:
•
Reconeixem que la pertinença a Europa ens ha ajudat a transformar la nostra
societat de manera positiva: i tant que si! però serà per a alguns! Perquè ens han facilitat
algunes infraestructures, però ens han costat una apujada d’impostos molt alts a tots els
ciutadans! Amb un salari bàsic molt baix en els països més industrialitzats, i això, els
únics que hi han guanyat han estat els polítics en aquest aspecte.
•
En quant al segon punt: Dedicar atenció a un envelliment actiu que alhora sigui
productiu per a l’individu i per a la societat, i una solidaritat entre les diferents
generacions... una cohesió social entre diferents generacions europees, perquè, és clar!
Jo veig que d’Europa poca cosa hi ha! Cada vegada hi ha més contingents d’altres
països, que l’únic que fan és empobrir-nos una mica la nostra cultura, però... bé!
•
En quant a la tercera: L’estratègia socioeconòmica EUROPA 2020 i les reformes
anunciades han de servir fonamentalment perquè la Unió Europea trobi solucions
basades en el consens social: l’estratègia socioeconòmica d’Europa i les reformes
anunciades han servit per esclavitzar els ciutadans i mitjans de la classe treballadora;
aquí, els elegits i potenciar una Alemanya.
•
En quant al quart punt: Hem d’impulsar la promoció d’una economia basada en el
coneixement i la innovació: hem d’impulsar la promoció de l’economia, però no basada en
els macros estaments que estan fent, és a dir: macro bancs, macros supermercats,
macro empreses, macro empreses de serveis... perquè tot això esclavitza el preu i
destrueix la petita i mitjana empresa, que és el que es pretén i es fa!.
•
En quant al cinquè punt: Hem d’avançar vers una política energètica comuna a
l’interior de la Unió i projectada a l’exterior. En aquest punt hi estic d’acord si de veritat es
busqués aquesta acció, però ja com hem dit en el punt anterior, és tot el contrari el que es
busca i es fa: molta demagògia i manipulació, s’està fent!
•
En quant al sisè punt: Hem de compartir els valors de solidaritat, justícia i inclusió
social, que són propis de la societat democràtica europea, ... altra vegada amb la mateixa
cançó, perquè combatre la pobresa sembla que es busqui! En una Europa que està cada
vegada pitjor, no sé què es busca: s’està arruïnant cada país europeu, amb poc control,
tant en la immigració com en les altres coses, deixant la porta a tots aquests que volen
venir a viure a expenses dels altres: si en tenim dos, els hem de compartir i ens en
quedarà un, al cap d’un temps, mig, i al final, tots estarem igual, perquè hi ha un mal
control, però bé!
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•
En quant al setè: Cal oferir una educació i una formació al llarg de la vida: una
altra vegada és el mateix, la mateixa inconsciència de sempre, defensant aquesta farsa!
Som tots bastant farsants; tenim la ment programada igual que la majoria de gent, amb
un nivell nefast d’estudis, on es prima la llei del més fort, el triomfador i el més hàbil; el
que no arriba a aquests paràmetres és un fracassat! Volem baixar l’atur, sobretot el
juvenil, i omplim les ciutats, els nostres estats, amb més gent d’altres països, que l’únic
que fan és un efecte contrari.
•
En quant al vuitè: Hem de desenvolupar amb més rapidesa el potencial que
encara té el Tractat ... passar a una Europa més democràtica i propera, sòlides i
eficients,...: és tot el contrari d’això! És destrossar la democràcia i eines que no
comparteixen, però vosaltres esteu bastant cecs en aquest aspecte!.
•
El novè: Hem de tenir una política exterior de la Unió Europea més clara i conjunta
davant la comunitat internacional: quina diplomàcia! Demagògia barata! Amb un nivell
d’estudis dolent, amb una allau de gent d’altres cultures, amb un empobriment latent, així
si que es mentalitza la gent! És molt fàcil!
I en quant al desè: Hem de treballar per construir una ciutadania europea forta, que
comparteixi valors, drets i deures vinculats al projecte comú: com sempre, l’únic que
anem a compartir serà la ignorància, herència de la multiculturalitat i la pobresa que amb
ella comporta.
No hi estem d’acord! Si es fessin tots els punts que es diuen aquí, hi estaríem d’acord,
però no se’n fa ni un i hem de ser clars que es diuen moltes coses, però no se’n fa ni una
de les que es diuen.

SR. MARC FONTSERÈ:
Amb les formes no estic en res d’acord en el que diu el company de Plataforma, però si
en els fets, que hi ha molts punts que diuen i que actualment no s’estan portant a terme i
que, per tant, per això es fa un manifest, perquè si es portessin a terme no caldria fer cap
manifest, oi? Per tant, nosaltres hi votarem a favor i ho fem amb el convenciment que
estem d’acord amb tots i cadascuna de les paraules que es transcriuen en aquests 10
apartats de la declaració: volem i necessitem més Europa, tant a nivell econòmic, com
social, si volem continuar seguint progressant com a país i com a societat.

SR. JORDI CASALS:
També donarem suport a la moció. També es pot fer una mica des dels certs dubtes dels
últims anys de com s’ha actuat a Europa, el que passa és que la Unió europea té uns
principis de reforç de la ciutadania, una vessant social, de justícia social, que sempre s’ha
desenvolupat fins els últims temps; ara bé! A mi em posa una mica la pell de gallina sentir
algunes idees sobre alguna Europa desitjada per algun grup d’aquest ple; sembla que
vulguem l’Europa aquella de rossos amb els ulls blaus, en què molts dels que estem aquí
presents, segurament en quedarien exclosos... em fa certa por!
Nosaltres donarem suport, des de cert recel no tant d’Europa, si no des d’on venen les
indicacions de la Cancellera Alemanya, amb el que està imposant, fins i tot que tenim
efectes aquí, sense la voluntat de fer-les des d’aquí, però s’imposen i com un crit per
retornar en aquella Europa social, democràtica i de valors de ciutadania.

SR. JAUME VIVET:
El discurs de Plataforma l’he trobat una mica també bastant centrat en un col·lectiu que
ve de fora d’Europa i això no creiem que sigui del tot just. La interpretació que veig que
hem tret una mica tots és aquesta; sap greu que continueu amb aquest discurs,
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francament!; hem dit que era una declaració de bones intencions, crec que la intenció és
el que compta, a part que després ho haurem de recolzar de manera que ho puguem
portar a terme com a fets. Jo entenc que primer ho has d’exposar i després intentar ferho.

VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per majoria absoluta del nombre legal de membres de la
Corporació, atenent al resultat que s’especifica a continuació:
Vots favorables: 13, dels regidors i regidores dels grups municipals de CiU, del
PSC-PM, de JpT-ERC-AM i d’ICV-EUiA-E
Vots desfavorables: 3, dels regidors del grup municipal de PxC
Abstencions: 0

2.1.1.1.2. Proposta per donar el nom de JOSEP BARDOLET i CASAS a l'equipament
municipal del nou hotel d'entitats de la plaça Nova.
ACORD:

RELACIÓ DE FETS:
Per resolució de l’Alcaldia de data 17 d’abril de 2012, es va 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.
S’ha procedit a comunicar la incoació d’aquest expedient a les persones i entitats que
s’ha considerat que podrien estar-hi interessades, a més de donar-ne publicitat pels
mitjans habituals i s’ha disposat d’un espai específic en el web de l’Ajuntament, per tal
que tothom qui ho desitgés, pogués opinar en favor o en contra de la proposta.
Durant el període d’instrucció de l’expedient, s’han rebut diverses aportacions, tant per
escrit, amb les butlletes que es van posar a disposició de tothom amb motiu de la jornada
de portes obertes que es va fer, com en l’espai abans esmentat al web de l’Ajuntament;
aquestes aportacions han estat favorables a la proposta, en un 75% del total de 74
aportacions i només desfavorables en el 25% restant.
Atesos els resultats obtinguts en la instrucció de l’expedient, la seva instructora, Sra.
Núria Güell i Rovira, coincideix amb la majoria de les persones i entitats que han
col·laborat en els mèrits sobrats del Sr. Josep Bardolet i Casas i informa favorablement
que doni el seu nom a l’equipament municipal del nou hotel d’entitats de la plaça Nova:
per donar el seu nom a l’equipament municipal del nou hotel d’entitats de la plaça Nova.

FONAMENTS DE DRET:
Article 18.2.4 i article 18.3, del Reglament d’Honors i distincions de l’Ajuntament de
Torelló.
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És per tot això que, a proposta de l’Alcaldia, i vist el dictamen de la Comissió Informativa
d'administració, economia i hisenda, recursos humans, règim intern i seguretat, el Ple de
l’Ajuntament, per unanimitat, acorda:

PRIMER.- ACORDAR que es doni el nom de JOSEP BARDOLET i CASAS, a
l’equipament municipal del nou hotel d’entitats de la plaça Nova, atès que han estat
provats els seus mèrits per tal que així sigui.
SEGON.- DISPOSAR que l’acte de descoberta de la placa o el rètol indicador del nom de
l’equipament, es faci en un acte amb la presència dels membres del consistori, a més de
les persones i entitats que es consideri oportú convocar.

INTERVENCIONS:
SRA. NÚRIA GÜELL:
Això és el final d’aquesta proposta, que va sorgir d’un grup de gent de Torelló
encapçalats per en Francesc Egea, demanant que l’Ajuntament mirés la possibilitat de
posar aquest nom de Josep Bardolet; ell, més concretament, proposava el nom col·loquial
de Can Bardo, a l’hotel d’entitats. Es va fer tota la paperassa i es va arribar al final; es va
acabar el termini de les aportacions i tal com podeu llegir, del total de les aportacions que
hi va haver, un 75% ha estat favorable, i un 25% desfavorable. Per tant, ho tirem
endavant i quan estigui tot a punt i l’hotel preparat, ja decidirem el rètol i l’escrit que hi ha
d’haver, entre tots.

SRA. ROSER MAS:
És en Josep Bardolet va fer molt bona feina en el teixit associatiu de Torelló, com també
ho ha fet, o ho està fent molta altra gent, que precisament és un dels elements distintius
del nostre poble: que hi ha tanta gent que participa en tantes coses i impulsa tantes
activitats! Ens sembla molt bé la iniciativa ciutadana que ha proposat posar aquest nom a
aquest local... bé, a l’hotel d’entitats de la plaça Nova, però ja sabeu que nosaltres no
estem gaire d’acord amb la terminologia d’hotel, perquè pensem que no ho és, però està
bé que hagi estat recolzada i, per tant, com a grup, nosaltres hi donarem un suport
absolut. Alhora, però, demanaríem que es posés una placa i ens agradaria que no passi
com al pàrquing del sindicat, o a l’arxiu, que també es va proposar en el seu moment i la
placa encara no ha estat col·locada, explicant que aquest mateix edifici va acollir en el
seu moment l’Aurora Obrera, que si ho recordeu, va ser un ateneu obrer que va funcionar
del 1912, fins el 1939, concretament fins el 4 de febrer, que amb l’entrada de les tropes
franquistes el local va ser clausurat, l’entitat dissolta i els seus antics socis van ser
represaliats o es van haver d’exiliar i, pensem que com que cal fer memòria de fets tant
propers i tan oblidats, que van afectar tanta part de la població de Torelló, creiem que
aquest cas és molt, molt molt important per poder-hi col·locar la placa, i si pogués ser,
inaugurar-la en el mateix moment que s’inaugura la placa amb el nom oficial.

SRA. NÚRIA GÜELL:
Be: la placa d’Aurora obrera ja està prevista. A la persona que va presenta la sol·licitud se
la va respondre i es va dir que quan tot estigués enllestit se’n parlaria; exactament el
mateix que t’he dit abans del redactat que s’hi ha de posar, i fins i tot tenim l’espai. O sigui
que això tira endavant.
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SRA. ROSER MAS:
Perfecte! Me’n alegro molt!

SR. MARC FONTSERÈ:
Nosaltres hi votarem a favor. Valorem, com ha dit la companya d’Iniciativa, tant la seva
trajectòria encapçalant projectes que han perdurat al llarg dels anys i que després de més
de trenta anys alguns encara segueixen deixant empremta en la història de Torelló.
Valorem, també, que la seva obra no hauria estat possible sense els seus amics,
companys, col·legues, col·laboradors, ... diguem-ne el nom que vulguem i, per què no dirho, també? Sense el poble de Torelló.
Per tant, aquest reconeixement és a nom de Josep Bardolet, ens agradaria entendre’l o
volem entendre’l en sentit ampli, ja que és un reconeixement a la seva persona, al grup,
però també a tot un poble.

VOTACIÓ:

La proposta s’aprova per unanimitat dels setze membres assistents.

2.1.1.2. HISENDA
2.1.1.2.2. Aprovar l'expedient de modificació de pressupost núm. 5/2012, per
transferències de crèdits
ACORD:
ANTECEDENTS
1. Pel Decret de l’Alcaldia de data 18 de maig de 2012 s’inicia l’expedient per a l’aprovació
de la modificació de crèdits mitjançant transferències de crèdit.
2. Per poder atendre les despeses que es detallen a continuació, per a les quals la
consignació en el pressupost de l’exercici 2102 és insuficient, cal tramitar l’expedient de
modificació de crèdit per mitjà de transferències de crèdit amb subjecció a les disposicions
vigents.
3. S'han examinat els crèdits de l'esmentat pressupost que es poden reduir sense
pertorbació del servei, i s’ha proposat la modificació de crèdit mitjançant:
Consignació de despeses amb crèdits en baixa
Partida inicial

Nom

Consignació
inicial

Proposta
baixa

102-3422120000

Manteniment
instal·lacions
esportives

35.000,00 €

2.450,85 €

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

de Consignació
definitiva
32.549,15 €

2.450,85 €
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Consignació de despeses amb crèdits en alta
Partida inicial

Nom

Consignació
inicial

Proposta d’alta Consignació
definitiva

102-3426320000

Millora
instal·lacions
esportives
(Projecte:2012-2102-5)

19.463,96 €

2.450,85 €

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

21.914,81 €

2.450,85 €

4. La secretaria i la intervenció han elaborat els seus informes.
És per tot això que, a proposta d’Economia i Hisenda, i vist el dictamen de la Comissió
Informativa d'administració, economia i hisenda, recursos humans, règim intern i
seguretat, el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta del nombre legal de membres de
la Corporació, acorda:

Primer.- APROVAR la modificació de crèdit núm. 5/2012, per mitjà de transferències de
crèdit.
Segon.- EXPOSAR al públic el present acord pel termini de quinze dies, mitjançant la
publicació del corresponent edicte en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. En
cas de no presentar-se reclamacions l’acord serà ferm i es transferiran els crèdits de les
partides proposats.

INTERVENCIONS:
SRA. ROSER MAS:
Nosaltres hi estaríem d’acord, evidentment! És per això, que es perd aigua a les piscines
d’estiu, però pensem que les provisionalitats acaben pagant-se molt més cares que
respostes definitives i per això pregaríem que es vetllés i es treballés activament per
poder oferir una solució definitiva en aquest programa.

SR. MARC FONTSERÈ:
Nosaltres no hi donarem suport. Hi ha dues raons: la primera, és una mica de coherència
o inclús de respecte cap el nostre grup i la feina que vam fer en la redacció del
pressupost: no som a l’equip de govern, però durant la tramitació del pressupost ens vam
recórrer el pressupost línia per línia, partida per partida, i no es va tenir en compte cap
aportació. Tot i això no vam defallir, i durant el període d’al·legacions vam presentar una
al·legació, que no només entenem que no es va llegir, si no que, a més, en aquest mateix
ple, l’alcalde ens va renyar dient que l’única raó d’aquesta presentació era endarrerir
l’aplicació legal del pressupost.
A l’al·legació es proposava destinar recursos a la piscina d’estiu, espero que us ho
llegíssiu! Aquesta és una raó per la qual no hi podem donar suport, tot i que entenem que
s’ha de fer l’obra, però hi ha una raó menys personal o més tècnica i econòmica, que va
en el sentit que ha comentat la Roser, que és que creiem que el problema és un pegat,
perquè no deixem de malgastar aigua –que no anem sobrats- ni de diners públics, que
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suposo que tampoc hi anem. Un dia o altre ho haurem d’arreglar, ho haurem de fer
arreglar el vas! Doncs creiem que ho hauríem de fer ja; hauríem de començar a estalviar
aigua i diners avui i no l’any vinent i per aquesta raó, no hi votarem a favor.

SR. JAUME VIVET:
Jo he de dir que ens ho vam llegir; no es va fer, perquè en aquell moment teníem la
piscina tancada; aquest any estàvem sense piscina, perquè s’ha d’adjudicar el
procediment i si que puc dir-te que serà de cara a l’any vinent.

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

2.1.1.2.1. DICTAMEN SOBRE contribucions especials per a la urbanització del
carrer Rocaprevera exp. CE/1/2012:
ACORD:

RELACIÓ DE FETS:
1.- El “projecte de re urbanització del carrer Rocaprevera” ha estat aprovat inicialment
per Decret d’Alcaldia de data 2 d’abril de 2012 i es troba actualment en tràmit d’exposició
pública, amb un pressupost d’execució per contracte de 322.882,83€ (IVA inclòs).
2.- Per Decret D’Alcaldia núm. 2012/925 de data 14/05/2012 es va resoldre iniciar
l’expedient de contribucions especials i demanar els informes corresponents, que han
estat emesos i obren a l’expedient
FONAMENTS DE DRET:
1.- Vista l’ordenança fiscal general reguladora de contribucions especials i d’acord els
articles 28 i següents i l’article 58 del RDL 2/2004 de 5 de març, Text Refós de la Llei
d’Hisendes Locals,
que disposen que els ajuntaments poden establir i exigir
contribucions especials com a conseqüència de la realització d’obres públiques, sempre
que el subjecte passiu obtingui un benefici o augment de valor dels seus béns i sempre
que les obres es realitzin dins l’àmbit de les competències de l’Ajuntament per complir els
fins que li són atribuïts. L’esmentada obra té aquesta consideració, perquè s’inclou en
una de les enumerades en l’article 28 del RDL 2/2004 de 5 de març.
2.- D’acord a l’article 34.1 d l’esmentat Reial Decret Legislatiu, l’exacció de les
contribucions especials precisarà la prèvia adopció d’un acord d’imposició i ordenació per
a cada cas concret.
3.- La base imposable serà com a màxim del 90% de 200.145,60 euros, corresponents al
cost total de l’obra, menys la part subvencionada per Pla de Barris.
És per tot això que, a proposta d’Economia i Hisenda, i vist el dictamen de la Comissió
Informativa d'administració, economia i hisenda, recursos humans, règim intern i
seguretat, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda:
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Primer.- IMPOSAR les contribucions especials com a conseqüència de l’execució de
l’obra “Projecte de reurbanització del carrer Rocaprevera”, l’establiment i exigència de les
quals es legitima per l’obtenció d’un benefici o per un augment de valor dels immobles de
l’àrea beneficiada.
Segon.- ORDENAR simultàniament el tribut concret d’acord
determinacions:

amb les següents

-El cost previst per l’obra es fixa en 361.586,83€ (iva inclòs), i el suportat per
l’Ajuntament és de 200.145,42€.
-Es fixa la quantitat que s’ha de repartir als beneficiaris en 107.572,08€ corresponents al
29.75% del cost total de l’obra, i el 53.75% de la Base Imposable segons l’article 31.5 del
RDL 2/2004 de 5 de març. Aquesta quantitat té el caràcter de mera previsió, ja que
finalitzada l’obra, si el cost real és més alt o més baix que el previst, caldrà girar a la baixa
o a l’alça les oportunes liquidacions. S’estableix aquest import a efectes d’assenyalar els
subjectes passius i el càlcul de les quotes.
-S’aplica com a mòdul de repartiment de la base imposable el metre lineal de façana.
- Es realitzaran pagaments anticipats, segons estableix l’art 33.2 de la següent manera:
Un 25% a l’inici de les obres, quan es faci el replanteig.
Un 50%, quan s’aprovi la certificació d’obra que comporti haver realitzat un 50%
del preu d’adjudicació.
Un 25% quan s’aprovi la certificació d’obra que comporti la liquidació.
Tercer.- APROVAR la relació de subjectes passius i les quotes singulars que resulten
d’aplicar a la quantitat que es reparteix, el mòdul de repartiment, segons consta en
document annex.
Quart.- EXPOSAR l’expedient a informació pública en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament
i publicar-lo al BOP durant trenta dies hàbils, període en el que les persones interessades
poden examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que creguin oportunes. Durant
aquest període d’exposició pública, els propietaris o titulars afectats poden constituir-se
en associació administrativa de contribuents.
Si no hi ha reclamacions, l’acord inicial esdevé definitiu i es publicarà en el BOP.
Cinquè.- NOTIFICAR individualment a cada subjecte passiu les quotes corresponents, si
és conegut, i sinó, mitjançant edictes.
Sisè.- APLICAR l’Ordenança Fiscal General de Contribucions especials en tot allò que
no prevegi aquest acord.

INTERVENCIONS:
SRA. ROSER MAS:
Des de fa molt temps, el nostre grup ha defensat la urgència de desenvolupar el pla de
barris i de prioritzar l’arranjament del carrer Rocaprevera, ja que les voreres són molt
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estretes i molt altes i, a més, hem ubicat tots els serveis adreçats a la gent gran en
aquella zona. Ara bé, com que és un moment complicat per tenir tot aquest tema de
contribucions, demanem a l’equip de govern que posi especial atenció a aquelles famílies
que de manera justificada tinguin dificultats per assumir-ne el cost. Per altra banda,
esperem que no es tornaran a produir les dificultats i els errors del casc antic i esperem
que les obres es facin amb totes les garanties d’èxit i que al llarg del temps no ens
comencin a grinyolar peces del terra.

SR. JOSEP M. SOLDEVILA:
Nosaltres en el mateix terme: creiem que s’ha de fer, que està malament des de fa molt
temps, que hi passa mota gent, però hem de tenir cura; és clar, hi ha una subvenció a
l’Ajuntament, que té un càrrec molt fort que el podrem assumir, però no sé fins a quin
punt arribaran les subvencions i això és un perill!
Per altra part, hi haurà molta gent que avui no tindrà poder adquisitiu per poder-ho pagar i
també demanaria que es mirés amb cura la gent que realment no pot i que se l’ajudi i
principalment mirar que en lloc de començar a fer obres a partir d’ara que s’hagin de fer,
començar una mica el poble, que hi ha moltes coses petites, que no costaran gaires
cèntims i potser la gent ho agrairà més.

SR. JAUME VIVET:
Ens sembla que arribem a un punt en què, poder fer un carrer en aquests moments ja
toca i aquest, precisament, toca per moltes raons que hem anat parlant, sobretot temes
de gent gran: és un carrer que hi passa molta gent gran i la veritat és que convé. Jo
penso que és molt important ser capaços de poder reduir la velocitat; això també és
bàsic, perquè no hi haurà voreres –pensem que serà de plataforma única- i, per tant, hem
d’intentar reduir la velocitat.
Pel que fa a les contribucions especials, hem de tenir en compte que hi ha una subvenció
important que és pla de barris, que en aquests moments tots sabem que penja d’un fil i
per això en el seu moment quan vam fer el pressupost, també vam reduir, vam
considerar que hi havia ganes de fer més coses, però vam pensar que faríem aquesta, de
moment i el resultat dóna. Tenim una subvenció de 161.000 euros de pla de barris i dels
200.000 restants, 107.000 s’imputen als veïns, que en gran part són Generalitat i
Ajuntament: hi ha el pàrquing i l’edifici del casal de la gent gran.
Les contribucions especials també entenem que és un oment que no és fàcil, és
complicat i mirarem d’adaptar-nos a les necessitats de cadascú i dins del que puguem fer.

VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels setze membres assitents:

2.1.1.2.3. Modificació Ordenança fiscal núm. 1. Taxa per l'expedició de documents
administratius
ACORD:

Atesa la necessitat de modificar parcialment la taxa per l’expedició de documents
administratius, atès que no es recull la possibilitat de liquidar per les fotocopies que es fan
des de promoció econòmica.
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Atès que la tarifa proposada és la mateixa que hi havia per les fotocòpies de la biblioteca i
de l’arxiu.
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, es proposa el següent
És per tot això que, a proposta d’Economia i Hisenda, i vist el dictamen de la Comissió
Informativa d'administració, economia i hisenda, recursos humans, règim intern i
seguretat , el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda:

PRIMER.- Aprovar una
modificació de la Taxa per l’expedició
administratius, ordenança fiscal núm. 1 , d’acord al següent detall:

de documents

Article 6.1.2. d) Tarifa:
Per l’expedició de fotocòpies, a tots els serveis municipals, amb l’excepció d’expedients que
es tramitin des dels serveis socials o per a finalitats de caràcter social, per
unitat......................................0.12€

SEGON .- 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:
Hi estem a favor, és clar! Però reiterem el prec que s’ha expressat en l’últim ple ordinari:
es poden repassar totes les ordenances i modificar-les totes d’una sola seguda? Cada ple
és molt reiteratiu aquest tema de les ordenances i té un cost, també!

SR. JAUME VIVET:
Jo entenc que van sortint coses i a mesura que van sortint es van modificant.
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Sra. ROSER MAS:
Però jo entenc que seria més coherent, una cosa més ben feta fer-les totes, revisar-les, si
més no!

SR. JAUME VIVET:
De fet, ja es repassen totes un cop l’any, les que hi són! Les que no hi són, és això: van
sortint al llarg del temps necessitats que tens!

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

2.1.1.3. SECRETARIA
2.1.1.3.1. Presa en consideració de l'establiment del servei públic municipal d'hotel
d'entitats de la plaça Nova.
ACORD:
VISTOS la memòria justificativa, el projecte d'establiment i el projecte de reglament del
servei, relatius a l'expedient per a l'establiment del servei públic de l’hotel d’entitats de la
plaça Nova, incoat per la Resolució d'Alcaldia de data 14 d’octubre de 2011; i que la
comissió d’estudi nomenada en la mateixa Resolució ha finalitzat la seva tasca i sotmet la
documentació esmentada a la seva aprovació.
ATÈS que el servei públic esmentat és de competència municipal, d'acord amb el que
disposen l'article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases del règim local, l'article 63 de
la Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya,
ATÈS que de la documentació esmentada es deriva que és procedent establir el servei
públic d’hotel d’entitats de la plaça Nova, assumit per l'Ajuntament;
ATÈS que la documentació preparada compleix les determinacions que assenyala l'article
159 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats
i serveis dels ens locals;
VIST l'informe favorable de la Intervenció de Fons;
ATÈS que el tràmit procedent és que el Ple municipal prengui en consideració la iniciativa
esmentada i l'expedient se sotmeti a informació pública durant el termini de trenta dies,
prèviament a l'aprovació definitiva, tal com determina l'article 160 del ROAS.
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 l’Alcaldia, i vist el dictamen de la Comissió
Informativa d'administració, economia i hisenda, recursos humans, règim intern i
seguretat , el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda:
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PRIMER.- PRENDRE EN CONSIDERACIÓ l'establiment del servei públic municipal
d’hotel d’entitats de la plaça Nova, sobre la base de la memòria justificativa, el projecte
d'establiment i el projecte de reglament del servei, adjunts.
SEGON.-SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA l'expedient per un termini de trenta
dies, a comptar des de la darrera publicació de l'anunci d'informació pública al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i al Butlletí Oficial de la Província, i disposar-ne
l'exposició al tauler d'edictes de l'Ajuntament, als efectes de presentació d’al·legacions i
suggeriments.

INTERVENCIONS:
SRA. ROSER MAS:
Nosaltres hi estarem d’acord. Estem d’acord en què es vagi avançant per tal que un dia o
altre, finalment es concreti i es posi en funcionament to aquest edifici. Pensem que tot és
una mica lent en aquest Ajuntament, tot i que continuem pensant i defensant que no és
correcte, com hem dit abans, el terme hotel d’entitats: entenem que un hotel d’entitats és
un espai dinàmic de socialització, amb espais compartits i amb persones que s’ocupen de
la dinamització. És un tema que des del nostre grup s’ha parlat en nombroses ocasions.
També voldríem fer esment que tampoc estem gens d’acord des del nostre grup, que la
ràdio estigui ubicada a peu de carrer i continuem pensant que a la planta baixa hi hauria
d’haver el Torelló jove que podria ser un element molt dinamitzador de tot aquest edifici,
però, bé! Ja està fet, oi?

SR. JOSEP M. SOLDEVILA:
Estem d’acord en tot, més que tot en referència al punt de faltes greus per consumir
begudes alcohòliques, mireu una mica la cura dels graus que si algú es vol prendre una
cervesa amb un entrepà, no se’l castigui.

SR. JAUME VIVET:
També hi ha cerveses sense alcohol!

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

2.1.1.4. GRUP MUNICIPAL DE PxC
2.1.1.4.1. Moció de PxC per l'estat del carrer Progrés a causa dels despreniments de
roques.
PROPOSTA D’ACORD:

Atès que el despreniment de roques és un perill per usuaris de bicicletes i motocicletes.
Atès que a causa de les roques molts vehicles poden patir desperfectes per impactes
amb les mateixes.
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Atès que per seguretat vial tenim l'obligació de tenir les carreteres netes i en bon estat.
Atès que el carrer progrés passen cents de cotxes i camions amb destí barri de
Montserrat, i els polígons industrials.
Atès que com ajuntament tenim constància dels despreniments de roques i tenim
l'obligació de posar solució
Atès que Avui en dia tenim noves tecnologies per poder evitar el despreniment de roques
com • TRINXERES, TERRAPLENS I BARRERES CONTRA LA CAIGUDA DE ROQUES
• XARXES SIMPLES DE PROTECCIÓ
• REFORÇOS SUPERFICIALS
• SOIL NAILING
PER TOTS AQUESTS MOTIUS EXPOSATS DEMANEM EL SEGUENT.
Per tot això, vist el dictamen de la Comissió Informativa d'administració, economia i
hisenda, recursos humans, règim intern i seguretat, es proposa al ple, l’adopció dels
acords que segueixen:

1. Que es netegi el carrer progrés de roques a causa dels esllavissaments.
2. Que s’estudiï la possibilitat de posar proteccions contra la caiguda de roques a la
carretera

INTERVENCIONS:
SR. JOSEP M. SOLDEVILA:
Aquesta moció no crec que es tingui d’estudiar gran cosa, més que tot és que des del
moment que hem fet el nou reglament hem dit que intentaríem treballar una mica per al
poble i és el que intentem fer: a la Comissió informativa ens vau tractar una mica com si
fos un prec o pregunta i això són temes que cadascú pot pensar el que vulgui, té els seus
criteris; nosaltres pensem que una cosa petita, que ja us enviem les fotografies, és
suficient! Ara, una cosa així més grossa, en què ens hi hem d’implicar, perquè és un perill
públic, perquè algun dia ens pot passar algun problema i, com a mínim, el que
necessitem nosaltres és que s’intenti netejar una mica les roques que hi ha allà i que en
aquest ple serveixi aquesta moció per tal que ens impliquem de cara als pressupostos de
l’any vinent, poder arreglar la història d’aquí, perquè en precs i preguntes no en quedaria
res i d’aquesta manera, sembla que apretem una mica per tal que aquest tema s’arregli.

SRA. ROSER MAS:
Nosaltres també volem treballar per al poble i seguint una mica el posicionament que hem
mantingut des del primer ple, no donarem suport a aquesta moció; a més considerem que
les obres de millora del nostre municipi no es poden resoldre a cop de mocions ni només
amb un criteri únic dels polítics: això ja ho hem criticat a l’equip de govern en alguna
ocasió, sobretot en temes de mobilitat: els canvis que es fan sense tenir en compte la
globalitat i el pla director, que precisament ens hauria de manar fer-ho tot en conjunt.
Entenem que hi ha un cos tècnic que és expert en les diverses qüestions i causes que es
parlen i s’han de resoldre a l’Ajuntament, i a més, pensem que aquest tipus d’obra i
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d’intervencions, requereixen d’una planificació acurada i d’una dotació pressupostària
adequada.
Per tant, no hi donarem suport.

SR. MARC FONTSERÈ:
No hi donarem suport pels motius que ha avançat la Roser, i que ha avançat el mateix
Josep M. Soldevila, que és més una qüestió de precs i preguntes, que no pas una qüestió
que s’hagi de votar. D’actuacions com la que es presenta ara n’hi ha moltes; des de
l’Ajuntament i des dels equips tècnics municipals és difícil estar a totes al moment i, per
tant, jo crec que es planifiquen tan bé com es pot les feines. Si és veritat que quan les
actuacions són de cert nivell, s’ha de tenir en compte un pressupost i que en el cas que
aquesta fos d’envergadura, que ho sembla, agrairia que la moció anés acompanyada
d’on traurem els diners per portar a terme aquesta actuació.
Això no treu que als precs i preguntes estaria bé que se’ns fes un retorn, perquè els fem i
moltes vegades no se’ns contesten i algunes vegades els tornem a fer; demanaria això, ja
que alguns grups vigilem què presentem, estaria bé que en els precs i preguntes se’ns
retornés la informació.

SR. LLUÍS SABATÉS: Des de l’equip de govern, evidentment tampoc donarem suport a
aquesta moció, per les moltes raons que ja s’han dit; anteriorment en altres plens ja us
havia notificat que coses per fer al poble n’hi ha moltes i que aquest equip de govern no
les pot assumir totes en el primer any, perquè tampoc és el responsable directe, però
evidentment hi ha moltes coses que ja s’estan planificant de cara a l’any vinent i les que
s’han planificat aquest any, per exemple, és la ronda del Puig, amb el carrer del
Bonsuccés, hi ha una esllavissada de roques que fa molt temps i com que és una
actuació important, aquestes coses el que s’ha de fer és planificar-les en el seu moment i
no fer-les a cop de mocions.

SR. JOSEP M. SOLDEVILA:
Suposo que el més important és que nosaltres presentem la moció, com sempre! Si us
presentés un milió d’euros, diríeu que no, perquè els presenta plataforma per Catalunya!
Però és el fet que es fa!
Però us recordo que si mireu mocions d’altres partits polítics, això es fa: això es fa en tots
els ajuntaments, excepte en aquest! A més vosaltres, els socialistes, que us hauríeu
d’implicar més que això, perquè, és clar! Suposo que són coses que heu deixat i ara és el
moment de poder-les treballar una mica...

SR. JAUME VIVET:
Josep M.: el que si que és cert, és que això s’ha de planificar quan es fan els
pressupostos i ara el que nosaltres vam comentar a la comissió informativa és que això
ara no treu cap a res, fer-ho ara; això és una aportació que es pot fer, en tot cas, quan
parlem de pressupostos de cara a l’any vinent; penso que seria el moment de fer-ho i no
per mitjà de moció, si no que... feu-ho com us sembli, però no pas com a moció.

SR. MARC FONTSERÈ:
Per al·lusions: jo no he dit en cap moment que no estigui d’acord en què calgui arreglar
això, que quedi molt clar! Que consti en acta que estem d’acord que allò s’hauria
d’arreglar, però no estem d’acord en què es presenti com a moció, si no que es faci com
a prec.
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SR. JAUME VIVET:
Penso que coincidim bastant tots en el que ha dit ara en Marc: pensem que no és ni
perquè sigui plataforma, ni res, si no que és per la manera de presentar-ho, que no és el
moment i creiem que s’han de portar d’una altra manera aquestes coses.

VOTACIÓ:
La proposta ES DESESTIMA per majoria absoluta del nombre legal de membres de la
Corporació, atenent al resultat que s’especifica a continuació:
Vots desfavorables: 13, dels regidors i regidores dels grups municipals de CiU, del
PSC-PM, de JpT-ERC-AM i d’ICV-EUiA-E
Vots favorables: 3, dels regidors del grup municipal de PxC
Abstencions: 0

2.2. COMISSIÓ INFORMATIVA
ECONÒMICA I MEDI AMBIENT

DE

TERRITORI

I

URBANISME,

PROMOCIÓ

2.2.1. DICTÀMENS
2.2.1.1. MEDI AMBIENT
2.2.1.1.1. Declaració de Vic, per tal de donar suport al compromís local envers
Rio+20.
ACORD:

Del 20 al 22 de juny de 2012, se celebrarà a Rio de Janeiro la Conferència de les Nacions
Unides sobre Desenvolupament Sostenible, coneguda també com a Rio+20 . La
Conferència marcarà el 40è aniversari de la primera gran conferència de política
ambiental internacional –Conferència de les Nacions Unides sobre Medi Ambient Humà,
organitzada a Estocolm el 1972– i el 20è aniversari de la Conferència de les Nacions
Unides sobre Medi Ambient i Desenvolupament, coneguda com Cimera de la Terra, que
va tenir lloc a la mateixa ciutat brasilera el 1992.
L’objectiu de la Conferència és assegurar que es renovi el compromís polític pel
desenvolupament sostenible, tot avaluant els avanços i les llacunes en la
implementació dels compromisos que es van acordar en les anteriors conferències i
plantejant els reptes nous i emergents a fer front. Per abordar aquests objectius, la
Conferència centrarà el debat en dos grans temes:
•
•

L’economia verda en el context del desenvolupament sostenible i l’eradicació de la
pobresa.
El marc institucional per al desenvolupament sostenible.

El dia 10 de gener d’enguany les Nacions Unides (NU) ha publicat l'Esborrany Zero de la
Resolució de Rio+20 que serà la base per a les discussions preparatòries prèvies a la
celebració de la conferència. Aquest Esborrany concreta els punts claus a debatre a
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l’entorn dels dos grans temes de la conferència i estableix la necessitat de subscriure un
conjunt d’objectius de desenvolupament sostenible pel planeta.
En el marc de la 12a. Assemblea general de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la
Sostenibilitat es va aprovar la Declaració de Vic pel compromís local envers Rio+20:
cap al bon govern ambiental i l'economia verda.
Ara, justament quan han transcorregut dues dècades d'ençà de la Cimera de la Terra de
1992, que va inspirar la constitució mateixa de la Xarxa i que va marcar un punt d'inflexió
en la manera d'abordar l'encaix del medi ambient en la societat, els membres de la Xarxa
de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat van aprovar la Declaració de Vic que, entre
d'altres aspectes, acorda:
POTENCIAR les polítiques de sostenibilitat municipal des del convenciment de la seva
idoneïtat com a eix vertebrador del bon govern ambiental local, i perquè entenem que
constitueixen una estratègia que coincideix plenament amb els criteris d'eficiència i estalvi
de recursos, aplicable a la situació econòmica actual.
DESENVOLUPAR la potencialitat màxima dels municipis en tots aquells camps
generadors d'activitat econòmica verda relacionats amb el desenvolupament sostenible.
ESTIMULAR la coordinació entre les administracions locals, supramunicipals i nacional
en l'àmbit de Catalunya, per tal de crear sinergies que incideixin en un avançament net en
desenvolupament sostenible i garanteixin l'eficiència dels recursos invertits, econòmics,
humans i d'organització.
Finalment, els membres de la Xarxa es van INSTAR a presentar la Declaració de Vic en
els respectius plens municipals, abans del 10 de juny, per donar el màxim suport al
compromís local envers Rio+20.
“DECLARACIÓ DE VIC
PEL COMPROMÍS LOCAL ENVERS RIO+20: CAP AL BON GOVERN AMBIENTAL I
L’ECONOMIA VERDA
En quinze anys de singladura, la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat ha
deixat ben palès un ferm convenciment per incorporar els principis del desenvolupament
sostenible al món municipal.
Ara, justament quan han transcorregut dues dècades d’ençà de la Cimera de la Terra de
1992, que va inspirar la constitució mateixa de la Xarxa i que va marcar un punt d’inflexió
en la manera d’abordar l’encaix del medi ambient en la societat, Nacions Unides preveu
l’organització, per al proper mes de juny, de la Conferència de les Nacions Unides per al
Desenvolupament Sostenible, trobada que, de manera col·loquial, ja és usualment
coneguda amb l’acrònim de Rio+20.
En la mateixa línia, l’Assemblea General de les Nacions Unides ha proclamat l'any 2012
Any Internacional de l'Energia Sostenible per a Tothom, una valuosa oportunitat per
aprofundir la presa de consciència sobre la importància d'incrementar l'accés sostenible a
l'energia, l'eficiència energètica i l'energia renovable en l'àmbit local, regional, nacional i
internacional.
La nova proposta de reflexió planetària es produeix en un moment d’inestabilitat
econòmica, situació a la qual els principis de la sostenibilitat tenen molt a aportar.
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Efectivament, un dels objectius bàsics de la conferència serà el foment de l’economia
verda en el context del desenvolupament sostenible: tota una declaració de principis que
corrobora que la feina duta a terme fins ara des de la Xarxa de Ciutats i Pobles s’ha fet en
la direcció correcta.
En particular, al llarg dels darrers quinze anys, els municipis de la Xarxa han generat un
treball ingent i s’han erigit, molt sovint, en pioners en la introducció dels principis d’acció
que van emanar d’aquella Cimera de la Terra de referència, i han treballat per aplicar en
els seus territoris respectius polítiques i actuacions de sostenibilitat, totes les quals
redunden en una disminució de la petjada ecològica, en l’eficiència en l’ús dels recursos i,
en conseqüència, en assentar les bases per a una gestió ambiental municipal més
eficient.
És de justícia reconèixer el paper que han representat els municipis, amb el suport de la
Diputació de Barcelona, en la implementació de les Agendes 21 Locals, i, més
recentment, en el concert europeu, en el disseny de polítiques d’eficiència energètica i de
mitigació del canvi climàtic, en el marc del Pacte dels Alcaldes i Alcaldesses per una
Energia Sostenible Local.
Ara, davant de l’oportunitat per al debat i la reflexió que se’ns obre davant la nova
conferència de Rio i del Pla estratègic 2011-2015 que acabem d'aprovar, i tenint present
el treball impulsat a Catalunya durant l'any passat, orientat a preparar la participació
activa del nostre país a la Conferència, la Xarxa assumeix el repte d’aportar noves
propostes d’acció, dissenyades en sincronia amb el marc suara descrit i amb els criteris
plantejats des d’altres àmbits institucionals.
És per tot això que els membres de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat
ACORDEM:
POTENCIAR les polítiques de sostenibilitat municipal des del convenciment de la seva
idoneïtat com a eix vertebrador del bon govern ambiental local, i perquè entenem que
constitueixen una estratègia que coincideix plenament amb els criteris d’eficiència i estalvi
de recursos aplicable a la situació econòmica actual.
DESENVOLUPAR la potencialitat màxima dels municipis en tots aquells camps
generadors d’activitat econòmica verda relacionats amb el desenvolupament sostenible.
EXPLORAR les possibilitats d’ocupació relacionades amb l’àmbit de la sostenibilitat en
tots els sectors ambientals, tradicionals i emergents: eficiència energètica i energies
renovables, cicle local de l’aigua, tractament dels residus, gestió del soroll, comunicació
ambiental i consum responsable.
ESTIMULAR la coordinació entre les administracions locals, supramunicipals i
nacional en l’àmbit de Catalunya, per tal de crear sinergies que incideixin en un
avançament net en desenvolupament sostenible i garanteixin l’eficiència dels recursos
invertits, econòmics, humans i
d’organització.
FOMENTAR la cooperació amb el sector empresarial, per tal de generar oportunitats
de col·laboració público-privada en el camp de la sostenibilitat.
GARANTIR la contribució dels governs locals al desenvolupament de polítiques i accions
d'educació i capacitació a tots nivells de la ciutadania, per facilitar el ple
desenvolupament de la sostenibilitat i de l'economia verda, així com donar suport a
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l'impuls a les actuacions de recerca i la innovació en sostenibilitat, que permetin afrontar
els reptes de futur.
ESTABLIR lligams amb les xarxes de sostenibilitat per mantenir projectes i objectius
comuns, i amb les entitats i el teixit social per tal de potenciar estratègies de
sensibilització i comunicació que aconsegueixin la complicitat de les ciutadanies en la
implementació de les polítiques ambientals locals.
DONAR suport als acords nacionals i internacionals amb objectius de sostenibilitat i
eficiència en l’ús dels recursos, i en particular al Pacte dels alcaldes per una energia
sostenible local, per tal de promoure les energies renovables, l’eficiència energètica i la
millora de la comptabilitat energètica.
IMPULSAR el treball en xarxa a nivell tècnic i polític, com a àmbit de reflexió i de
construcció de l’acció i, en definitiva, com a espai de creixement municipal.
Finalment, ENS INSTEM a presentar la Declaració de Vic en els respectius plens
municipals, abans del 10 de juny, per donar el màxim suport al compromís local envers
Rio+20, i a notificar els acords a la presidència de la Xarxa.
12a Assemblea de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat
Vic, 22 de febrer de 2012”
És per això que la regidoria de Medi Ambient i Món Rural, sotmet a dictamen de la
Comissió informativa, l’acord següent:
És per tot això que, a proposta de Serveis Territorials, i vist el dictamen de la Comissió
Informativa de territori i urbanisme, promoció econòmica i medi ambient, el Ple de
l’Ajuntament, per unanimitat, acorda:

Primer.- DONAR SUPORT al compromís local envers Rio +20.
Segon.- NOTIFICAR l’acord a la Presidència de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la
Sostenibilitat.

INTERVENCIONS:
SR. XAVIER LOZANO:
Enguany es compleixen 20 anys d’aquella famosa cimera que es va fer a Rio de Janeiro
sobre sostenibilitat, que es va nomenar la cimera de la terra; 20 anys després, aquest
mes de juny hi tornarà a haver una altra conferència de les Nacions Unides, també una
mica per a renovar el compromís polític envers al desenvolupament sostenible, que
s’anomenarà Rio+20.
En el marc de la xarxa de pobles per a la sostenibilitat, en l’assemblea que es va celebrar
a Vic el proppassat mes de febrer, es va elaborar una declaració per a refermar el
compromís local, envers aquesta conferència mundial l i és la que proposem adherir-nos
en aquesta intervenció.

SRA. ROSER MAS:
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Aquesta moció tampoc sabem si es podrà presentar, quan s’aprovi el nou ROM!!! És clar
que hi donarem suport! Pel contingut, perquè coincideix en gran part amb el que hem
defensat i defensarem i demanaríem de totes maneres que no es quedi, com passa
sovint, només en paraules i amb declaracions.
Ens agradaria saber, malgrat que partim d’una declaració molt àmplia,. Ens agradaria
saber si hi ha mesures concretes que s’hagin pogut desenvolupar a partir d’algun eix
concret d’aquesta macro declaració, que es pugui tirar endavant a nivell comarcal, o si
més no, a nivell de l’Ajuntament de Torelló, s’ha pensat en fer alguna activitat concreta
relacionada amb la sostenibilitat que en aquests moments hi donarem suport i ens hi
adherirem amb compromís local, a més? Una cosa és només dir-ho i una altra és que
d’aquí se’n derivin algunes accions, encara que siguin petites, però de mica en mica es
poden fer grans coses, oi?

SR. JOSEP M. SOLDEVILA:
Nosaltres també hi estem d’acord, però és una mica el mateix que en la moció d’abans:
estem en un moment que es diuen moltes coses i se’n fan molt poques. Es fa a Rio de
Janeiro, per exemple, i és un lloc on s’estan tallant arbres sense fer la repoblació altra
vegada. Estem d’acord en aquesta moció, però tampoc crec que nosaltres hi puguem fer
res, si no que ho han de fer els grans mandataris i és una moció de les que dieu
vosaltres: que no val la pena presentar-les, però hi estem d’acord.

SR. MARC FONTSERÈ:
Nosaltres si que creiem que val la pena presentar-la i si que hi donarem suport. De totes
maneres, si que és cert que aquí estem com a ajuntament, estem representant els
torellonencs, però també treballem per als torellonencs i creiem que a nivell local hauríem
d’aplicar alguna de les coses que estem declarant aquí: tenim un PAES aprovat; en el
pressupost d’enguany no hi ha ni un euro per a fer inversions; encara no se’ns ha
presentat cap acció diferent de les que s’havien fet fins ara, més enllà de la festa de
l’arbre o de netejar els rius... demanaríem una mica que es portés aquesta teoria a la
pràctica en el poble, i que no ens oblidem del PAES que tenim fins el 2020; queden 8
anys, però hi ha molta feina per fer.

SR. XAVIER LOZANO:
A nivell d’accions si que, per exemple, una primera acció de caire formatiu o pedagògic
serà la setmana europea de l’energia, en què estem preparant un seguint d’actes per
poder-la celebrar a finals del mes de juny, entre els quals una exposició i alguna xerrada
a la biblioteca i estem estudiant poder fer una mena d’exposició pel centre del poble, que
sigui més d’impacte.
A part d’això, també hi ha altres accions que s’estan estudiant, des d’obres i serveis, com
és l’eficiència de l’enllumenat públic i temes d’aquests que estan sobre la taula i que els
estem treballant.

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

2.2.1.2. URBANISME
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2.2.1.2.1. Aprovació definitiva de la Modificació puntual 1 del Pla parcial urbanístic
La Caseta
ACORD:
RELACIÓ DE FETS:

1. En data 20 de febrer de 2012, la Junta de Govern Local en sessió ordinària, va
adoptar l’acord d’aprovar inicialment la Modificació puntual núm. 1 del Pla parcial La
Caseta, a iniciativa de l’Ajuntament per procedir a la modificació de l’amplada del
carrer Gregal, de manera que s’adapti a les característiques del vial previst en Les
Vinyes III, tot suprimint l’espai de girador, el qual perd la funcionalitat per a la que
estava dissenyat, i suprimir el cul de sac del carrer Mestral, tot prolongant aquest vial
fins al carrer Guilleries, de manera que desapareixerien els dos giradors actualment
vigents, i plantejant una nova solució a la vialitat del sector La Caseta, permetent una
major permeabilitat en sentit oest/est fins a connectar amb Les Vinyes III i el carrer
Guilleries.
2. L’acord d’aprovació inicial de la modificació puntual núm.1 del Pla parcial La Caseta,
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 08/03/2012, al diari El
Periódico del dia 29/02/2012, al tauler municipal d’anuncis pel període comprès del
09/03/2012 al 10/04/2012 ambdós inclosos, i en el web de l’ajuntament
(www.ajtorello.cat), sense que en l’esmentat termini s’hagin presentat al·legacions al
respecte.
3. En data 27 de febrer de 2012, registre de sortida núm. 1250, l’ajuntament va sol·licitar
a la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central l’informe preceptiu que
determina l’article 87 del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret
legislatiu 1/210, de 3 d’agost.
4. En la mateixa data, l’ajuntament va comunicar l’acord d’aprovació inicial a tots els
propietaris afectats per la modificació.
5. En data 14 de març de 2012, registre de sortida núm. 1577, l’ajuntament va sol·licitar al
Departament de Territori i Sostenibilitat, Servei Territorial de Carreteres de la Generalitat,
l’informe pertinent que determina l’article 83 del Text refós de la Llei d’urbanisme.
6. En data 3 de maig de 2012, registre d’entrada núm. 2129, el Departament de Territori i
Sostenibilitat, ha tramès a l’ajuntament l’acord adoptat per la Comissió Territorial
d’Urbanisme de la Catalunya Central, en sessió del dia 27 d’abril de 2012, pel qual
emeten informe favorable a l’efecte de l’article 87 del Text refós de la Llei d’urbanisme,
aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, sobre la Modificació puntual 1 del Pla
parcial urbanístic La Caseta, amb el benentès que cal que el document de modificació
garanteixi la urbanització de tot el tram de la ronda Caseta de Muntades fins connectarse amb la rotonda de la variant de Torelló i delimitat com a àmbit annex al Pla parcial en
el plànol núm. 6, Ordenació I Usos.
7. En data 18 de maig de 2012 el Departament de Territori i Sostenibilitat, Servei Territorial
de Carreteres de la Generalitat, comunica a l’ajuntament que en referència a la sol·licitud
d’informe de l’ajuntament, exposen que no el redactaran, ja que l’informe de la Comissió
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Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central, en l’acta de la Ponència del passat mes
d’abril, engloba el seu posicionament.
8. En data 21 de maig de 2012, l’arquitecte municipal emet informe favorable de cara a
l’aprovació definitiva de la modificació puntual.

FONAMENTS DE DRET:
PRIMER.- La legislació aplicable és la que es conté al Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost,
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, i el Decret 305/2006, de 18 de juliol,
pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme.
SEGON.- Els plans parcials venen regulats als articles 65 i 66 del TRLUC i la modificació
dels mateixos es regeix pel que preveu l’article 96 del TRLUC.
TERCER.- Simultàniament al tràmit d’informació pública, l’Ajuntament haurà de sol·licitar
informe als organismes afectats per raó de llurs competències sectorials, els quals l’han
d’emetre en el termini d’un mes, llevat que una disposició n’autoritzi un de més llarg,
d’acord al que disposa l’article 85.5 del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme.
QUART.- Per resolució del Conseller de Política Territorial i Obres Publiques, de 14 de
setembre de 2.005, es va reconèixer a l’Ajuntament de Torelló, la competència per a
l’aprovació definitiva dels plans urbanístics derivats a què fa referència la disposició
transitòria novena del text refós de la Llei d’Urbanisme, previ informe de la Comissió
Territorial d’urbanisme, d’acord amb l’article 87 del TRLUC.
CINQUÈ.- L’article 73 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei d’urbanisme, preveu que l’aprovació inicial dels instruments de planejament
urbanístic obliga a l’administració competent a suspendre la tramitació de llicències de
parcel·lació de terrenys, d’edificació, de reforma, rehabilitació o enderrocament, de
construccions, instal·lacions o ampliacions d’activitat, en els àmbits en què les noves
determinacions comportin una modificació del règim urbanístic. Els acords de suspensió,
s’han de publicar en el butlletí oficial correspon0net i s’ha de referir a l’àmbit identificat
gràficament. La suspensió té una durada màxima de 2 anys.
SISÈ.- D’acord a les previsions dels articles 21.1 j) i 22.1 c) de la Llei 7/1985 , de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local, en concordança amb l’article 52.2 c) i 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 correspon a l’Alcaldia l’aprovació inicial del Pla
Parcial, i de les seves modificacions. Per decret de l’alcaldia de data 5 de març de 2012,
es va delegar a la Junta de Govern Local en aquest cas les aprovacions dels instruments
de planejament de desenvolupament del planejament general no expressament atribuïts
al ple així com els dels instruments de gestió urbanística i dels projectes d’urbanització
És per això que la regidoria d’urbanisme, sotmet a dictamen de la Comissió informativa
de territori i urbanisme, de promoció econòmica i societat del coneixement, l’acord
següent:
És per tot això que, a proposta de Serveis Territorials, i vist el dictamen de la Comissió
Informativa de territori i urbanisme, promoció econòmica i medi ambient, el Ple de
l’Ajuntament, per unanimitat dels membres assistents i, en tot cas, per majoria absoluta
del nombre legal de membres de la Corporació, acorda:
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Primer.- APROVAR DEFINITIVAMENT la Modificació puntual núm. 1 del Pla parcial La
Caseta, a iniciativa de l’Ajuntament per procedir a la modificació de l’amplada del carrer
Gregal, de manera que s’adapti a les característiques del vial previst en Les Vinyes III, tot
suprimint l’espai de girador, el qual perd la funcionalitat per a la que estava dissenyat, i
suprimir el cul de sac del carrer Mestral, tot prolongant aquest vial fins al carrer Guilleries,
de manera que desapareixerien els dos giradors actualment vigents, i plantejant una nova
solució a la vialitat del sector La Caseta, permetent una major permeabilitat en sentit
oest/est fins a connectar amb Les Vinyes III i el carrer Guilleries, tenint en compte el
condicionant establert en el Punt 1r. de l’acord adoptat per la Comissió Territorial
d’Urbanisme de la Catalunya Central, en sessió del dia 27 d’abril de 2012.
Segon.- NOTIFICAR l’acord als propietaris del sector.
Tercer.- PUBLICAR l’anunci de l’acord i les Normes Urbanístiques de la referida
modificació puntual al Butlletí Oficial de la Província i al tauler municipal d’anuncis.
Quart.- TRAMETRE un exemplar del projecte degudament diligenciat, junt amb el
certificat de l’acord del Ple i la còpia de l’expedient administratiu a la Comissió Territorial
d’Urbanisme de la Catalunya Central, per tal que en tinguin coneixement.

INTERVENCIONS:
SR. JAUME VIVET:
Aquest és un tema que ja hem parlat a les comissions informatives d’urbanisme i tots
sabem ja bastant de què parlem, d’aquell famós giratori que hi havia i que s’ha reconvertit
en un carrer, perquè tots pensem que està millor.

VOTACIÓ:

La proposta s’aprova per unanimitat dels setze membres assistents.

3. CONTROL DE L'ACCIÓ DE GOVERN
3.1. CONTROL DE L'ACCIÓ DE GOVERN
3.1.1. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L'ALCALDIA
3.1.1.1. Donar compte dels decrets de l'Alcalde
13/04/2012
17/04/2012
18/04/2012
18/04/2012
18/04/2012
18/04/2012
18/04/2012
18/04/2012

Aprovar relació ordres de pagament P/2012/37
Incoació d'expedient per a determinar la procedència d'anomenar el nou
Hotel d'entitats "Josep Bardolet i Casas".
Relació P/2012/37
Raid dels Ausetans 2012
Botiga al carrer - Sol·licitud carpa
Contractació pla d'ocupació Pla de Barris 2011-12
Relació ordres de pagament P/2012/39
Decret relació de factures F/2012/63
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19/04/2012
19/04/2012
19/04/2012
19/04/2012
19/04/2012
19/04/2012
19/04/2012
19/04/2012
19/04/2012
20/04/2012
20/04/2012
20/04/2012
20/04/2012
20/04/2012
20/04/2012
20/04/2012
20/04/2012
20/04/2012
20/04/2012
20/04/2012
20/04/2012
20/04/2012
20/04/2012
23/04/2012
23/04/2012
23/04/2012
23/04/2012
23/04/2012
23/04/2012
23/04/2012
23/04/2012
23/04/2012
23/04/2012
23/04/2012
23/04/2012
24/04/2012
24/04/2012
24/04/2012
24/04/2012
24/04/2012
24/04/2012
24/04/2012
24/04/2012
24/04/2012
24/04/2012
25/04/2012

Baixa cens gos codi 985100009708097
Baixa cens gos codi 985120009005027
Baixa cens gos codi 985120008799301
Baixa cens gos codi 985100006513824
VP Sant Jordi 2012
Adequació règim permisos i reduccions jornades a Llei 5/2012
(funcionaris)
Adequació règim permisos i reduccions jornades a Llei 5/2012 (laborals)
VP Barri Montserrat 12012
Exp.- 2012/237 OVP
Autorització per a la utilització sala d'actes edifici Cooperativa a l'AMPA
escola Rocaprevera
Decret ordre de pagament P/2012/40
Concedir l'increment de 3m3 a preu del 1er tram de consum de la taxa
pel subministrament d'aigua potable al municipi
AD a favor de SOREA
Productivitat absentisme Policia Local abril 2012
Acord incoació 17.1/12
Decret AD mecanitzats de la fusta Kim sl
Decret AD a favor de Càrites
Decret AD a favor d'agrupació fotogràfica
240/2012-LOMEN-SSTT
Decret AD a favor de Coral Cervià
Decret AD a favor de FJ Expósito
Decret AD centre mèdic
Decret
incoació contracte menor obres adequació clavegueram
piscines estiu
VP BARRI MONTSERRAT 2012
AD creu roja Osona
AD Patronat teatre Cirvianum
AD Associació amics del ferrocarril de la Vall del Ges
AD Pabordes de Rocaprevera
AD AAVV barri de Montserrat
AD Comissió mercat del trasto
AD Associació de col.leccionistes de plaques de cava
AD Josep Maria Altimir Sans
Aprovar la relació F/2012/46 i altres
Aprovar el padró de la taxa pel subministrament d'aigua del 1er.
trimestre de 2012
Aprovar el padró de la taxa de clavegueram del 1er. trimestre de 2012
Decret incoació contracte menor subministrament material elèctric
piscines estiu
Decret ordre d'execució C. E. Prat de la Riba, 23
Acord incoació 18.1/12
373/2011-LOMEN-SSTT
Autorització per a la utilització sala d'actes edifici Cooperativa a les
AMPAS escoles de Torelló
161/12 VP Gelateries
Desistiment VP Barri Montserrat 2012
Ordre d'execució per treure grava del solar situat al C. del Ter,132
Sol.licitud per fer una assemblea
Ordre d'execució edifici C. Espadamala, 12
Decret deixar sense efectes baixa ofici exp. 2/2012
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25/04/2012
25/04/2012
25/04/2012
25/04/2012
25/04/2012
25/04/2012
25/04/2012
25/04/2012
25/04/2012
25/04/2012
25/04/2012
25/04/2012
25/04/2012
25/04/2012
25/04/2012
26/04/2012
26/04/2012
26/04/2012
26/04/2012
26/04/2012
26/04/2012
26/04/2012
26/04/2012
26/04/2012
26/04/2012
26/04/2012
26/04/2012
27/04/2012
27/04/2012
27/04/2012
27/04/2012
27/04/2012
27/04/2012
27/04/2012
27/04/2012
27/04/2012
27/04/2012
27/04/2012
27/04/2012
27/04/2012
27/04/2012
27/04/2012
27/04/2012
27/04/2012

27/04/2012
30/04/2012
30/04/2012
30/04/2012
30/04/2012

Devolució taxa Carnaval 2012
VP Taules i cadires 2012
577/11 Denegar mercat diumenges
Assignació complement productivitat JML març 2012
Assignació complement productivitat abril 2012
Nòmina. Aprovació de gratificacions i hores extres nòmina abril 2012
Nòmina. Aprovació factors de l'específic nòmina abril 2012
Llicència per unió estable de parella
Decret incoar baixa d'ofici Exp. Núm.: 16/2012
Els Diables del Ges - Sol·licitud carpa
228/2012-LOMEN-SSTT
243/2012-LOMEN-SSTT
Relació ordres de pagament P/2012/41
Targeta d'aparcament provisional exp. 2006/181
Decret P/2012/45
Aprovació inicial projecte construcció 36 nínxols al cementiri municipal
Decret incoar baixa d'ofici Exp. Núm.: 17/2012
Neteja a la Llar- exp.2007/25
Neteja a la llar- exp. 2009/169
Neteja a la Llar- exp.2003/124
Neteja a la Llar- exp. 1997/47
Sol·licitud de no subjecció Impost sobre Béns Immobles
Neteja a la llar- exp. 2006/128
Neteja a la llar- exp. 2006/6
Neteja a la llar- exp. 2006/139
Decret incoar baixa d'ofici exp. 18/2012
Autorització d'ocupació de la Plaça Nova per fer un lipdub amb motiu del
dia internacional del càncer.
AD a favor d'escola adm. pública de Catalunya
AD a favor de José A. López Navas
Relació P/2012/46
Decret Àrea SERVEI A LES PERSONES
91/12 Desistiment VP Circ
Decret Àrea SERVEI A LES PERSONES
180/12 VP Pirotècnics
238/12 vp Taules i cadires
235/12 VP Taules i cadires
231/12 VP Gelateries
Decret Àrea SERVEI A LES PERSONES
Decret Àrea SERVEI A LES PERSONES
Decret Àrea SERVEI A LES PERSONES
Baixa llicències activitats
Decret Àrea SERVEI A LES PERSONES
Decret Àrea SERVEI A LES PERSONES
Concessió Columbari núm. 16
Iniciar amb caràcter urgent l'expedient de modificació de pressupost
núm. 4/2012, a finançar amb el romanent líquida de tresoreria disponible
previst, provinent de l'avanç de liquidació del pressupost de l'exercici
2011
Decret AD Funerària Xicoy sl
Decret AD Consorci VGOB
Decret AD Consorci Localret
Decret AD Federació de municipis de Catalunya
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30/04/2012
30/04/2012
30/04/2012
30/04/2012
30/04/2012
02/05/2012
02/05/2012
02/05/2012
02/05/2012
02/05/2012
02/05/2012
02/05/2012
02/05/2012
03/05/2012
03/05/2012
03/05/2012
03/05/2012

03/05/2012
03/05/2012
03/05/2012
03/05/2012
03/05/2012
03/05/2012
03/05/2012
03/05/2012
03/05/2012
03/05/2012
03/05/2012

03/05/2012
03/05/2012
03/05/2012
03/05/2012
03/05/2012
03/05/2012
03/05/2012
03/05/2012
03/05/2012
04/05/2012
04/05/2012
04/05/2012
04/05/2012
04/05/2012
04/05/2012
04/05/2012
04/05/2012

255/2012-LOMEN-SSTT
251/2012-LOMEN-SSTT
254/2012-LOMEN-SSTT
Decret adjudicació contracte menor obres clavegueram piscina estiu
Decret incoació contracte serveis piscina estiu
5/2011-II llicència ambiental (annex II)
Ordre d'execució neteja de solars Av. Pompeu Fabra, 35-37
Ordre d'execució neteja de solars Urbanitz. El Castell II
Delegació de l'alcaldia en la regidora Sra. Concepció Villena, per a la
celebració d'un casament civil.
Ordre d'execució neteja de solars C. Damians, 97-101
Decret incoar baixa d'ofici exp. núm.: 19/2012
Delegació de l'alcaldia en el tinent d'alcalde Sr. Manel Romans, per a la
celebració d'un casament civil.
Autorització d'ús de la sala de reunions de la casa de la vila.
28/07-II.2 Denegar canvi no substancial
Resolució Exp.- 260/12 OVP tràiler
Concedir una bonificació del 90% de la quota de l'impost sobre
construccions, instal·lacions i obres, exp. llicència 622/2011
Els Diables del Ges - Solapament d'activitats
Aprovar la certificació núm. 4 i última de l'obra "Projecte d'instal·lacions
per adequar la planta baixa de l'hotel d'entitats de la Plaça Nova núm.
11 per emissora municipal de ràdio"
Requeriment ingressos indeguts
Lloguer per 2 anys nínxol núm. 2059 3a. Part Nova
Alta gos amb codi núm. 982000161068454
Decret AD Joan Rifà
AD construccions Icart sa
Decret AD Consorci VGOB
Decret resolució baixa ofici exp. 47/2011
Decret AD Unión internacional de Limpieza sa
Decret autorització NCT competició 5 de maig
Decret AD Fusteria Bardolet
Renúncia parcial i petició d'ingrés de la subvenció del SOC amb
expedient núm. 2011Y1G340523/02 "Programa de suport a la gent
gran"
Decret AD Jaume Sanglas
Decret AD Josep Basco
Decret incoació contracte menor obres instal·lació porter automàtic
Hotel d'Entitats
Decret Àrea SERVEI A LES PERSONES
Decret AD JM Bruneau
Decret AD PIOC
Decret Àrea SERVEI A LES PERSONES
Decret Àrea SERVEI A LES PERSONES
Decret Àrea SERVEI A LES PERSONES
Decret Àrea SERVEI A LES PERSONES
Decret Àrea SERVEI A LES PERSONES
Decret Àrea SERVEI A LES PERSONES
Decret Àrea SERVEI A LES PERSONES
Decret resolució baixa oficina exp. 1/2012
Decret Àrea SERVEI A LES PERSONES
Decret resolució baixa ofici exp. 49/2011
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04/05/2012
04/05/2012
04/05/2012
04/05/2012
04/05/2012
04/05/2012
04/05/2012
04/05/2012
04/05/2012
04/05/2012
04/05/2012
04/05/2012
07/05/2012
07/05/2012
07/05/2012
07/05/2012
07/05/2012
07/05/2012
07/05/2012
07/05/2012
07/05/2012
07/05/2012
07/05/2012
07/05/2012
07/05/2012
07/05/2012
07/05/2012
07/05/2012
07/05/2012
07/05/2012
07/05/2012
07/05/2012
07/05/2012
07/05/2012
07/05/2012
08/05/2012
08/05/2012
08/05/2012
08/05/2012
08/05/2012
08/05/2012
08/05/2012
08/05/2012
08/05/2012
08/05/2012
08/05/2012
09/05/2012
09/05/2012
09/05/2012
09/05/2012

Decret resolució baixa ofici exp. 50/2011
217/2012-LPARC-SSTT
2011/369-SSTT-LOMEN-MSS Caducitat llicència
Sanció 19/12
Acord incoació 19.1/12
Incoació 19.2/12
Estimar al·legacions 15/12
Alta gos amb codi núm. 982000161080891
256/2012-LOMEN-SSTT
262/2012-LOMEN-SSTT
253/2012-LOMEN-SSTT
258/2012-LOMEN-SSTT
Decret aprovar P/2012/47
Alta gos amb codi núm. 982000161068077
Alta gos amb codi núm. 98200016170965
Alta gos amb codi núm. 982000161070861
Alta gos amb codi núm. 982000161068307
Alta gos amb codi núm. 982000161085691
1/2012-i Denegar activitat innòcua
263/12 VP taules i cadires
Alta gos amb codi núm. 982000161080628
9/2011-CP Legitimació comunicació
Alta gos amb codi núm. 982000161063033
Decret nomenament defensa i representació policies locals prèvies
285/2012 secció I
Decret Relació de factures F/2012/98 i altres
AD a favor de colla gegantera
Alta gos amb codi núm. 985120031659847
AD a favor de comissió parroquial de Rocaprevera
Rectificació resolució dies lliure disposició 2012 personal laboral
Alta gos amb codi núm. 982000161081263
Decret AD a favor de SECE
Decret adjudicació contracte menor subministrament material elèctric
piscines estiu
2011/499-SSTT-LOMAJ-MSS
Decret baixa AD a favor d'ABSIS
Decret baixa Autocars Ravigo sl
Decret incoar baixa per no RN gener i febrer 2012
2011/467-SSTT-LOMAJ-MSS-Incoaió expedient per declarar la
caducitat
Dinar Santa Rita - Ajuntament de Torelló
Sol·licitud carpa Associació Cultural Deixebles de Sant Feliu
247/2012-LOMEN-SSTT
252/2012-LOMEN-SSTT
259/2012-LOMEN-SSTT
269/2012-LOMEN-SSTT
273/2012-LOMEN-SSTT
274/2012-LOMEN-SSTT
2011/223-SSTT-LOMEN-MSS Caducitat llicència
Decret AD Unión internacional de limpieza SA
Decret AD a favor de Joan Rifà SLU i altres
2011/178-SSTT-LOMAJ-MSS-Declaració de desistiment
Decret P/2012/48
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09/05/2012
09/05/2012
09/05/2012
09/05/2012
10/05/2012
10/05/2012
10/05/2012
10/05/2012
10/05/2012
10/05/2012
10/05/2012
10/05/2012
10/05/2012
10/05/2012
10/05/2012
10/05/2012
10/05/2012
10/05/2012
10/05/2012
10/05/2012
10/05/2012
10/05/2012
10/05/2012
10/05/2012
10/05/2012
10/05/2012
10/05/2012
10/05/2012
10/05/2012
10/05/2012
11/05/2012
11/05/2012
11/05/2012
11/05/2012
11/05/2012
11/05/2012
11/05/2012
11/05/2012
11/05/2012
11/05/2012
11/05/2012
11/05/2012
11/05/2012
11/05/2012
11/05/2012
14/05/2012
14/05/2012
14/05/2012
14/05/2012
14/05/2012

Decret AD Institut de seguretat pública de Catalunya
Decret Relació de factures
Sol·lictud carpa - ACAt
Decret autorització CEIP Vall del Ges jornada piscina estiu 21 de juny
Alta gos amb codi núm. 985154000173180
Alta gos amb codi núm. 985121017620805
Alta gos amb codi núm. 985154000173215
Alta gos amb codi núm. 982000161014729
Alta gos amb codi núm. 947000000107258
187/2012-LOMEN-SSTT-declaracio desistiment
Contractació d'obres instal.lació porter electrònic Hotel Entitats
Sanció 20/12
Acord incoació 20.1/12
Transport adaptat exp. 2010/197
Targeta d'aparcament provisional exp. 2011/148
Targeta d'aparcament exp. 2011/140
Denegar al·legacions 16/12
Resolució de recurs de reposició expedient sancionador ETF
Targeta d'aparcament 2011/54
Alta gos amb codi núm. 981098102837450
Alta gat amb codi núm. 985154000157138
Decret AD Cinema de muntanya i altres
Alta gos amb codi núm. 724098100399319
Estimar al·legacions 17/12
Alta gos amb codi núm. 977200007713770
275/2012-LOMEN-SSTT
Decret autorització CEIP Fortià Solà jornada piscina estiu 22 juny
Decret AD a favor del Consorci VGOB
Decret AD a favor de Control Z visual i altres
Alta gos amb codi núm. 985154000173285
Alta gos amb codi núm. 985154000173269
Alta gos amb codi núm. 985121017368095
Alta gos amb codi núm. 982000161070807
Decret Àrea SERVEI A LES PERSONES
Alta gat amb codi núm. 985120031794564
Alta gos amb codi núm. 982000161068166
Alta gos amb codi núm. 982000161065075
Decret autorització casal estiu Natació Club Torelló
Alta gos amb codi núm. 982000161071526
Concessió nínxol núm. 2359 3a. Part Nova
Alta gos amb codi núm. 985154000173275
Alta gos amb codi núm. 985154000173265
Decret AD Agrupació de comerciants
Alta gos amb codi núm. 938000000431520
Canvi titularitat nínxol núm. 2214 2a. Part Nova
Decret Relació de factures F/2012/103 i altres
Decret incoació contracte menor serveis activitats esportives Pla de
Barris
2/2012-i legitimació innòcua
1/11-II.2 Caducitat i arxiu expedient
Decret contribucions especials carrer Rocaprevera
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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
Es dóna compte de les actes de la Junta de govern local del mes de maig de 2012, en
sessió ordinària del:
•
•
•

7 de maig de 2012
14 de maig de 2012
21 de maig de 2012.

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

4. PROPOSTES URGENTS
4.1. HISENDA
INTERVENCIONS:
SR. JAUME VIVET:
Avui no hi tenim l’Albert i aprofito l’ocasió per excusar-lo, ja que no ho he fet al
començament del ple, perquè ha estat pare.

SRA. ISABEL VILÀ:
Ha arribat una subvenció de la Diputació de Barcelona per al projecte de millora de les
instal·lacions esportives; és interessant canviar el finançament per tal de poder utilitzar
aquesta partida, ja que de cara a l’estiu és quan es necessita. Interessava molt a l’àrea
d’esports que es pogués portar el canvi de finançament.

VOTACIÓ DE LA URGÈNCIA:
La urgència s’aprova per unanimitat dels setze membres assistents.

4.1.1. Aprovar l'expedient de modificació de pressupost núm. 6/2012, per canvi de
finançament del projecte d'inversió núm. 2012-2-102-1
ACORD:
ANTECEDENTS
1. El Ple de l’Ajuntament, en sessió de 26 de març de 2012, va aprovar definitivament el
pressupost de l’exercici 2012, en el qual s’incloïa, entre d’altres, la inversió en maquinària,
instal·lacions i utillatge d’esports per un import de 10.000,00 euros, a finançar íntegrament

33

amb un crèdit amb una institució financera a determinar, segons consta en el projecte núm.
2012-2-102-1.
2. Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, de data 26 d’abril de
2012, s’ha concedit una subvenció per import de 1.030,65 euros per portar a terme la
“Millora de cistelles i porteries de la pista poliesportiva del C. Puigdassalit”.
3. S'han examinat les previsions d’ingressos de l'esmentat pressupost que poden ser
reduïdes, i s’ha proposat la modificació de les previsions mitjançant:
Consignació d’ingressos amb previsions a la baixa
Partida inicial

Nom

Consignació
inicial

91300

Passius financers 880.081,65 €
(Projecte: 2012-2102-1)

Total baixes de les previsions: ....................................

Proposta
baixa

de Consignació
definitiva

1.030,65 €

879.051,00 €

1.030,65 €

Consignació d’ingressos amb previsions a l’alça
Partida inicial

Nom

Consignació
inicial

76103

Transferències de 0,00 €
capital
de
la
Diputació
de
Barcelona
(Projecte:2012-2102-1)

Totals altes de les previsions: ...................................

Proposta d’alta Consignació
definitiva
1.030,65 €

1.030,65 €

1.030,65 €

4. La Secretaria i la Intervenció han elaborat els seus informes.
És per tot això que, a proposta d’Economia i Hisenda, el Ple de l’Ajuntament, per
unanimitat, acorda:

Primer.- APROVAR la modificació de crèdit núm. 6/2012, per canvi de finançament de
les inversions recollides en el projecte de despesa núm. 2012-2-102-1.
Segon.- EXPOSAR al públic el present acord pel termini de quinze dies, mitjançant la
publicació del corresponent edicte en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. En
cas de no presentar-se reclamacions l’acord serà ferm i es transferiran els crèdits de les
partides proposats.

VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels setze membres assistents.
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INTERVENCIONS:
SRA. ISABEL VILÀ:
Es tracta de la mateixa raó: hi ha un punt següent, que és la liquidació. Aquestes partides
són partides que al darrere hi ha una despesa; per exemple, les que fan referència a
l’hotel d’entitats, ja hi ha les factures a l’ajuntament i no les podíem satisfer i per això
interessava molt poder-les passar al primer ple, per poder començar a pagar a aquests
proveïdors que els hem tingut retinguts fins que hem aprovat la liquidació. Aquesta és la
urgència: poder tenir el finançament ja en la partida correctament. Són diners que
provenen de l’exercici passat.

SR. PERE GALOBARDES:
La partida de millora d’edificis públics, que s’incrementa en 23.000 euros?

SRA. ISABEL VILÀ:
Hi ha una despesa enganxada al darrere; ara no et sabria dir quina és, però hi ha una
factura.

SR. PERE GALOBARDES:
Això són factures que teníem pendents? Però si són projectes que tenien el seu
finançament ja en el seu moment?

SRA. ISABEL VILÀ:
Si. I que ha arribat la certificació de cara al 2012 i no les hem pogut satisfer, perquè
faltava la incorporació de romanents.

SR. MARC FONTSERÈ:
És un sobrecost, o és que no es va poder pagar en el seu moment?

SRA. ISABEL VILÀ:
No. Són factures que han arribat durant el 2012, perquè a 31 de desembre ja ho tenim tot
satisfet, perquè vam fer la declaració de la Llei 4.

VOTACIÓ DE LA URGÈNCIA:
La urgència s’aprova per majoria de 12 membres tal com segueix :

Vots favorables: 12, dels regidors i regidores dels grups municipals de CiU, de
JpT-ERC-AM, de PxC i d’ICV-EUiA-E
Abstencions: 4, dels regidors i la regidora del grup municipal del PSC-PM
Vots desfavorables: 0
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4.1.2. Aprovar l'expedient de modificació de pressupost núm. 8/2012, per a la
incorporació de romanents de crèdit, procedents d'exercicis anteriors, finançats
amb romanent líquid de tresoreria disponible provinent de la liquidació de l'exercici
2011.
ACORD:

ANTECEDENTS
1. Pel Decret de l’Alcaldia de data 22 de maig de 2012 s’inicia l’expedient per a la
incorporació de romanents de crèdit, procedents d’exercicis anteriors.
3. S'han examinat, per part de la intervenció, els crèdits provinents d’exercicis anteriors i
que poden ésser incorporats a l’actual exercici, i es proposa la següent modificació de
crèdit:
Consignació de despeses amb crèdits en alta:
Partida/Projecte Nom

Consignació
inicial

Proposta
d’increment

Consignació
final

301-1556190000
2010/2/301/4/1

Rehabilitació
120.865,32 €
espai urbà Plaça
Nova

533,57 €

121.398,89 €

102-3426320001
2011/2/102/4/1

Arranjament
7.500,00 €
xemeneia
piscina coberta
municipal

4.841,62 €

12.341,62 €

108-3246250000
2011/2/108/2/1

Mobiliari i estris 1.387,87 €
serveis
complementaris
d’educació

1.156,68 €

2.544,55 €

108-3216220001
2011/2/108/4/1

Inversió
nova. 2.345,00 €
Edifici
EscolaIES Marta Mata

757,18 €

3.102,18 €

301-9206320002
2011/2/301/5/1

Millora
públics

edificis 56.528,82 €

23.657,81 €

80.186,63 €

404-1556250000
2011/2/404/2/1

Mobiliari i estris 33.643,60 €
Hotel d’Entitats
Plaça Nova

10.950,78 €

44.594,38 €

404-3376110000
2011/2/404/4/1

Condicionament 62.340,97 €
nous locals de la
ràdio municipal

11.546,16 €

73.887,13 €

Totals altes de crèdits:

53.443,80 €

Consignació de crèdits d’ingressos en alta
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Partida

Nom

Consignació
inicial

87000

Romanent
de 630.000,00 €
tresoreria per a
despeses amb
finançament
afectat

Totals altes de crèdits:

Proposta
d’increment

Consignació
final

53.443,80 €

683.443,80 €

53.443,80 €

4. Intervenció ha emès el seu informe.
FONAMENTS DE DRET
1. Articles 175 i 182 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 3 de març, pel qual s’aprova el
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
2. Articles 47, 48 i del 98 al 100 del Reial Decret 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.
3. Es compleix l’article 14 de les Bases d’Execució del pressupost de l’exercici 2012,
aprovades en el Ple de l’Ajuntament del 26 de març de 2012.
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 l’expedient de modificació de crèdit per a la incorporació de
romanents de crèdit, procedents d’exercicis anteriors núm. 8/2012 del pressupost de
l’Ajuntament.
Segon.- Exposar-lo al públic durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils,
mitjançant un edicte al tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de la Província.
Tercer.- En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm i es transferiran els
crèdits de les partides que s’han indicat.

INTERVENCIONS:
SRA. ROSER MAS:
Només volia fer un petit comentari: és important posar les coses en ordre i més les coses
de números i de diners, i més, si hi ha gent al darrere que ha de cobrar, està claríssim
que s’ha de fer i que s’ha de fer amb la màxima celeritat i rapidesa; el que passa, és que
també pregaríem que es poguessin fer les coses en el seu moment i amb els
procediments adequats i no haver-ho de passar per urgència, tot i que hi estem a favor.

SR. MARC FONTSERÈ:
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Subscric el que ha dit la Roser i em sap greu no poder votar a favor, perquè no ho
acabem de veure clar.

SR. JAUME VIVET:
De totes maneres, per a qualsevol dubte estem a la vostra disposició.

VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per majoria absoluta del nombre legal de membres de la
Corporació, atenent al resultat que s’especifica a continuació:
Vots favorables: 12, dels regidors i regidores dels grups municipals de CiU, de
JpT-ERC-AM, de PxC i d’ICV-EUiA-E
Vots desfavorables: 4, dels regidors i la regidora del grup municipal del PSC-PM
Abstencions: 0

4.1.3. Donar compte de la liquidació del pressupost 2011
Es dóna compte al Ple de la liquidació del pressupost 2011 aprovada per decret de
l’alcaldia de data 28 de maig de 2012, següent:

RELACIÓ DE FETS:
1. Elaborada la liquidació del pressupost de l’exercici 2011 s’obté, a 31 de desembre de
2011, el resultat següent:
1.1. Respecte al pressupost de despeses:
1. Exercici en curs
Pressupost inicial de despeses:
Modificacions de despeses:
Pressupost definitiu de despeses:
Despeses autoritzades:
Despeses compromeses:
Obligacions reconegudes:
Despeses ordenades:
Pagaments realitzats:
Reintegres de pagament:
Obligacions pendents de pagament:

13.058.712,17 €
6.248.130,83 €
19.306.843,00 €
16.135.896,95 €
15.554.450,11 €
14.878.216,84 €
12.962.755,69 €
12.929.431,52 €
52.327,77 €
1.948.785,32 €

2. Exercicis tancats
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Obligacions reconegudes pendents de pagament a l’inici de 2.007.619,77
l’exercici
€
Baixes
Pagaments realitzats

67.865,81 €
1.919.381,83
€
Obligacions reconegudes pendents de pagament al final de 20.372,13 €
l’exercici

1.2. Respecte al pressupost d’ingressos:
1.

Exercici en curs

Pressupost inicial d’ingressos:
Modificacions d’ingressos:
Pressupost definitiu d’ingressos:
Drets reconeguts:
Drets anul·lats:
Drets cancel·lats:
Devolució d’ingressos:
Drets reconeguts nets:
Recaptació neta:
Drets pendents de cobrament:

2.

13.058.712,17 €
6.248.130,83 €
19.306.843,00 €
15.220.565,56 €
403.302,15 €
23.202,50 €
233.311,98 €
14.794.060,91 €
11.580.733,51 €
3.213.327,40 €

Exercicis tancats

Drets pendents de cobrament a l’inici de l’exercici:
Modificacions del saldo inicial:
Drets anul·lats:
Drets cancel·lats:
Recaptació:
Drets pendents de cobrament al final de l’exercici:
________________________________________________
_________________
TOTAL DE DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT:

4.841.534,96 €
781.114,18 €
215.117,53 €
50.896,54 €
3.090.043,49 €
2.266.591,58 €

5.479.918,98 €

1.3. Resultat pressupostari de l’exercici:
+ Drets reconeguts nets
– Obligacions reconegudes netes

RESULTAT PRESSUPOSTARI:
– Desviacions positives de finançament
+ Desviacions negatives de finançament

14.794.060,91
€
14.878.216,84
€
-84.155,93 €
898.079,11 €
1.347.328,61
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€
+ Despeses finançades amb romanents líquids de 274.970,90 €
tresoreria
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT:

640.064,47 €

1.4. Romanents de crèdit:
El total de romanents de crèdit ascendeix a un total de...

4.428.626,16 €.

- Incorporació obligatòria (art. 182.3 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals)
1.295.280,31 €
- Incorporació voluntària (art. 182.1 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals)
3.313.345,85 €
1.5. Romanent de tresoreria:
El romanent de tresoreria, segons l’estat financer que figura a continuació:

ROMANENT DE TRESORERIA
1-DEUTORS
PENDENTS
DE
COBRAMENT
-De Pressupostos d'ingressos. Ex.
Corrent....
-De
pressupostos
d'ingressos.
Ex.
Tancats.......
-De recursos d'altres Ens Públics..........
-D'operacions no pressupostàries..........
2-CREDITORS
PENDENTS
DE
PAGAMENT
-De Pressupostos de despeses. Ex.
Corrent...
-De pressupostos de despeses. Ex.
Tancats.....
-Del pressupost d'ingressos.................
-De recursos d'altres Ens Públics...........
-D'operacions no pressupostàries...........

EXERCICI
2011

IMPORT
5.715.553,00

3.213.327,40
2.266.591,58
0
235.634,02

2.338.675,10
1.948.785,32
20.372,13
0
0
369.517,65

Fons líquids de Tresoreria

1.426.790,59

ROMANENTS DE TRESORERIA TOTAL

4.803.668,49

Saldo dubtós cobrament

1.383.555,07
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Excés finançament afectat
ROMANENT DE TRESORERIA PER A
DESPESES GENERALS

224.664,81
3.195.448,61

2. D’acord amb l’article 191.2 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i l’article 101.1 del Reial decret
500/1990, així com la regla 341.1 de la Instrucció de comptabilitat, es preveu que per
quantificar el romanent de tresoreria s’han de deduir els drets pendents de cobrament
que es considerin de difícil o impossible recaptació, tenint en compte que:
El capital pendent de cobrament s’ha minorat, en concepte de dubtós cobrament, en
1.383.555,07€. Per determinar aquesta quantia s’han tingut en compte l’antiguitat i
l’import dels deutes, la naturalesa dels recursos i els percentatges de recaptació tant en
executiva com en voluntària. En qualsevol cas, això no implicaria l’anul·lació del dret
reconegut ni en produiria la baixa.
Els percentatges que s’han aplicat són els suggerits per la Sindicatura de Comptes i es
detalla en:

2.008

80%

2.009

40%

2.010

15%

2.011

5%

Cap I a III
Drets reconeguts nets

2007 i ant.
153.324,11

2.008
2.009
192.709,09 797.309,53

2.010
1.495.119,15

2.011
8.059.674,51

TOTALS
10.698.136,39

Cobrats- devolucions
Pendent
% Aplicat
Pendent de multes
% Aplicat
Total pendent
Dotació
dubtós
cobr.

5.152,62
148.171,49
100%
12.075,90
100%
160.247,39

23.674,54
169.034,55
80%
15.531,30
100%
184.565,85

1.211.243,84
283.875,31
15%
52.347,48
100%
336.222,79

6.857.096,78
1.202.577,73
5%
123.583,14
100%
1.326.160,87

8.139.682,70
2.558.453,69

160.247,39

150.758,94 328.918,55

94.928,78

183.712,03

688.027,16

276.810,71
0,00
276.810,71
100%

20.738,29
0,00
20.738,29
80%

391.526,08
386.333,93
5.192,15
40%

1.863.438,77
1.362.419,69
501.019,08
15%

6.461.294,38
4.574.127,85
1.887.166,53
5%

9.013.808,23
6.322.881,47
2.690.926,76

276.810,71

16.590,63

2.076,86

75.152,86

94.358,33

464.989,39

205.304,14 786.987,47

837.241,87

3.213.327,40

5.479.918,98

167.349,57 330.995,41

170.081,64

278.070,35

1.383.555,08

Cap IV, V, VI i VII
Drets reconeguts nets
Cobrats- devolucions
Pendent
% Aplicat
Dotació
dubtós
cobr.

Total pendent
437.058,10
Total
dotació
dub.cobr.
437.058,10
TOTAL DOTACIÓ

1.383.555,08

DOTACIÓ 2010
VARIACIÓ DOTACIÓ

772.084,05
611.471,03

42.514,92
754.794,61
40%
27.000,71
100%
781.795,32

230.538,53
2.788.992,22
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3. Respecte a l’estabilitat pressupostària el pressupost general liquidat s’ajusta al
compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària de conformitat amb l’article 11 de la
Llei 2/02012 de 27 d’abril d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera
5. La intervenció han emès el corresponent informe d’acord amb l’article 191.3 del Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals.

FONAMENTS DE DRET:
1. La liquidació posa de manifest, respecte al pressupost de despeses i per a cada
partida pressupostària: els crèdits inicials, les modificacions i els crèdits definitius, les
despeses autoritzades i compromeses, les obligacions reconegudes, els pagaments
ordenats i els realitzats.
2. Respecte al pressupost d’ingressos, i per a cada concepte la liquidació posa de
manifest les previsions inicials, les seves modificacions i les previsions definitives, els
drets reconeguts i anul·lats, així com la recaptació neta.
3. L’article 93.2 del Reial decret 500/90 determina que, com a conseqüència de la
liquidació del pressupost, s’hauran de determinar:
•

Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament a 31 de
desembre

•

El resultat pressupostari de l’exercici

•

Els romanents de crèdit

•

El romanent de tresoreria

4. L’article 165.1 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, estableix que el pressupost general
atendrà el compliment del principi d’estabilitat en els termes previstos a la LGEP.
Les entitats locals, d’acord amb l’article 11 de la Llei 2/02012 de 27 d’abril d’Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera, ajustaran els seus pressupostos al compliment
de l’objectiu d’estabilitat pressupostària.
5. S’ha complert el que estableixen els articles 92 a 105 del Reial Decret 500/1990, de 20
d’abril, segons el qual es desenvolupa la Llei d’hisendes locals, en matèria de
pressupostos.

Per tant, RESOLC:
Primer.- APROVAR la liquidació del pressupost de l’exercici 2011 de l’Ajuntament de
Torelló que figura a la part d’antecedents i que s’adjunta en annex amb el corresponent
detall, amb un Romanent de Tresoreria per a Despeses de 3.195.448,61 €.
Segon.- INFORMAR-NE al Ple en la primera sessió que hi hagi.
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Tercer.- TRAMETRE una còpia de la liquidació del pressupost a la Delegació Territorial
del Govern de la Generalitat i a la Delegació Provincial d’Hisenda.

INTERVENCIONS:
SR. JAUME VIVET:
Això és una mica la fotografia a data del 31 de desembre.
I repeteixo el mateix: si hi ha algun dubte o qualsevol cosa estem a la vostra disposició.

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

5. PRECS I PREGUNTES:
SR. JAUME VIVET:
5.1.
M’agradaria, ja que vam tenir una reunió el dijous, abans de començar els precs i
preguntes, fer algun comentari, per tal que si es vol fer alguna pregunta hi siguem a
temps, en relació al que vam estar parlant que fa referència al cadastre, perquè si espero
a explicar-ho al final a l’apartat d’informacions, potser no hi podrem entrar:
Com vam comentar a la reunió, en què hi havia un representant de cada grup, després de
diverses reunions amb la direcció general del cadastre, se’ns va aconsellar, en relació al
tema de la revisió, fer una revisió parcial dels sòls que són urbanitzables i que no estan
urbanitzats; aquests tenen un valor molt alt i degut a les circumstàncies, han de canviar;
també se’ns va dir que entraria en vigor –no saben ben bé quan- un coeficient que
simplificarà molt el sistema, perquè entrar aquest coeficient representa que és directe; no
s’han de fer ponències, no s’han de fer notificacions i el cost canvia molt.
Nosaltres, després de parlar-ne, de presentar-ho, ens sembla que és el camí a seguir, és
a dir, fer una revisió a la baixa dels sòls urbanitzables no urbanitzats, que representa un
30% aproximadament del sòl urbanitzat del municipi i això és una mica el que us volíem
explicar al ple.
Hi havia una altra possibilitat que era la d’entrar en revisió, i si abans del dia 20 de juny
entraven en vigor aquests coeficients, ens podíem agafar als coeficients, però si no
entren els coeficients anem de dret a revisió i la revisió comporta el que he dit abans:
notificacions,
Si us sembla, comencem els precs i preguntes i si hi ha algun tema que us puguem
respondre en relació a la revisió cadastral, estem disposats.

SRA. ROSER MAS:
5.2.
Casualment, avui no volíem demanar res de l’IBI, però com a mínim, l’entrada serà més
suau.
Nosaltres volíem fer una pregunta recurrent, que ja hem demanat en altres ocasions al
ple, i que és el tema de les deixalles, perquè veiem que segueixen els problemes de
neteja a l’entorn dels contenidors i en algunes zones concretes hi ha una saturació
important i hi ha molt mala olor i, encara que no ho sembla, s’acosta temps de calor i
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quan faci molta calor, si continua la brutícia i continua la sobresaturació, serà un
problema important i pensem que val la pena posar-nos-hi.

Respon el Sr. Lluís Sabatés:
T’agrairia, sabem i tenim detectats alguns punts on la situació no és del tot correcta, i ens
agradaria que en tot cas ens informessis de quins són aquests punts que tu has pogut
comprovar, o que t’han comentat, per tal de poder actuar-hi més directament; ja en tenim
uns quants, però pot ser que no siguin els mateixos.
Ho estem parlant amb l’empresa concessionària per intentar resoldre aquests petits punts
que tenim per tot el poble, el poble és molt gran i hi ha molts contenidors i hi pot haver
algun punt amb alguna dificultat, però ja estem mirant com la podem resoldre.
Precisament aquesta setmana passada ens vam reunir amb l’empresa concessionària i
en vam parlar; vam fer un repàs general del servei i un dels temes va ser aquest.

5.3.
També demanem si se sap quants casos de desnonament hi ha previstos o ja s’han
realitzat al nostre municipi; quines mesures es prenen des del nostre Ajuntament amb les
famílies que es troben en aquesta situació.

Respon la Sra. Carme Francolí:
Jo no en tinc constància, particularment, però ja m’ho he anotat i m’informaré i em
comprometo a passar-vos les dades que, tant de bo siguin nul·les.
Demà mateix vaig a la regidoria i és una de les coses que preguntaré i ja us la faré saber.

5.4.
Una altra pregunta recurrent, que ja es va fer en l’altre ple, sobre el tema de les barreres
arquitectòniques de la ràdio, que tot i que són necessàries per garantir l’aïllament dels
estudis, si que per altra banda pensem que persones amb mobilitat reduïda no hi poden
accedir i que hi ha d’haver, entenem, una solució tècnica adequada per tal que hi puguin
accedir.

Respon el Sr. Xavier Lozano:
Des dels serveis tècnics s’ho van mirar i aquelles portes compleixen la normativa i ni es
poden retallar ni es poden deixar arran de terra pel tema de la insonorització i, de fet, hi
ha un col·laborador amb cadira de rodes i no té cap problema per accedir als estudis.
L’única solució que s’hi veu factible, és una rampa de posar i treure, cosa que tampoc és
molt viable, perquè llavors la persona que entri necessita que algú li vagi a buscar la
rampa i li col·loqui i, per tant, tampoc ajudaria molt. Hem vist que compleix la normativa i
aquest col·laborador és membre de l’ADFO i no hi han vist cap problema que requereixi
cap inversió.

Sra. Roser Mas:
Si l’ADFO ho veu correcte, a mi també m’estarà bé, però el fet que les coses compleixin
la normativa, no vol dir en moltes ocasions que siguin correctes, senzillament. En aquest
cas està bé, perfecte, però no sempre va bé.

5.5.
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I per últim, fent cas al que l’alcalde ens va dir en l’últim ple, que s’acceptaven propostes,
proposem, en l’ordenança d’animals, d’adopcions,... que quan parlem d’animals “molt i
molt lletjos”, proposem que es pugui canviar per “proposats en adopció i refusats en “x”
ocasions” que puguin certificar els professionals. Pensem que és més tècnic i que queda
més net! Si es proposa en adopció un animaló i no el vol ningú, potser entendrem que és
molt i molt lleig! Però sense haver de posar que ho és. És un tema que entenem que és
més neutre i més tècnic.

Respon el Sr. Jaume Vivet:
Mirarem si es pot recollir, però no sé si és possible; és un tema de secretaria...

Sra. Montserrat Freixa:
Jo crec que aquest cas que ha plantejat la Sra. Mas, concretament, no es dóna, perquè
es donen supòsits que si venen i el volen adoptar, aprofitar que volen adoptar-lo per
poder-lo donar; no vindran més d’una vegada a buscar aquell gos. Això és un tema que
ens ha demanat el concessionari del servei.

Sra. Roser Mas:
Però vull dir que si l’ofereixen, no cal que diguin que si a un de molt, molt, molt lleig. El
problema és el redactat.

Sra. Montserrat Freixa:
El problema és que no hi va ningú a adoptar aquell gos i si un dia troben algú disposat,
benvingut sigui i li comuniquen que si l’agafa, el cost serà zero.

Sra. Roser Mas:
Entenc que aquest no és el problema, si no que a mi el que em sona una mica estrany és
el text.

Sra. Montserrat Freixa:
El text el van redactar els mateixos concessionaris del servei i l’informe sempre el farà el
veterinari, que és el que valorarà quan estiguem en un d’aquests supòsits que és difícil
l’adopció i, per tant, s’ha d’oferir a cost zero.

Sr. Jaume Vivet:
Provarem de canviar el redactat i ho canviarem a l’aprovació definitiva..

SR. DAVID OLIVARES:
5.6.
El tema d’un escrit de queixes que us havíem traslladat, sobretot al carrer Cabrera, on hi
ha un tros de vorera que vam comentar, al carrer Congost que s’ha fet una barraca en un
jardí i algun veí s’ha queixat i ha demanat si és legal i també els cables d’alta tensió al
carrer Puigdeterrades; vau dir que es miraria i voldria saber si s’ha mirat alguna cosa i
què diu la companyia del llum.
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Respon el Sr. Lluís Sabatés:
Evidentment, totes les fotografies i els casos que ens has comunicat estan als serveis
tècnics; estem estudiant la manera de resoldre-ho millor i també estem esperant un
informe jurídic pel tema d’aquesta cabanya, perquè hem de mirar jurídicament si és
possible.
En el moment que sapiguem alguna cosa us informarem.

5.7.
En relació al tema mercadona, podem dir si es farà o no es farà a Torelló?

Respon el Sr. Jaume Vivet:
Nosaltres sempre hem dit que és un tren que ens passava per davant i que no el podíem
deixar passar i ja vaig comentar en el seu moment que la sorpresa va ser que hi havia
una parcel·la dins de la trama urbana. Estem treballant en aquest sentit. S’ha anat a
urbanisme a Manresa; no hi han vist cap problema i hi estem treballant. A més, hem de
córrer, perquè la llei a final d’any canvia i estem treballant en aquest sentit que per a
Torelló representa 30-40 llocs de treball i s’està treballant per tal que vinguin a Torelló; ja
tenim la parcel·la.
En el moment que ells hagin fet la petició, va condicionada a un tema de la rotonda: ells
van dir que era condició imprescindible que es faci la rotonda a l’avinguda Rosselló; el
propietari del terreny s’ha compromès a fer-la i nosaltres els hem dit que han de fer la
ronda del Puig, ja que una part de la parcel·la dóna al carrer que està mig urbanitzat i
també tenim el problema de punxa de l’agrària que envaeix el traçat del carrer i hem de
mirar com se soluciona; hi havia d’anar divendres a parlar i no va poder ser i hi aniré
dimecres per trobar una solució, encara que s’hagués d’estrènyer una mica, però que
passin dos cotxes bé per aquella zona.
Diguem que hi ha l’interès i jo penso que vindran; la intenció de l’Ajuntament és que
vinguin.

5.8.
Ens han informat que teniu pensat posar els agents cívics fixes, que ho esteu mirant.
Saber si ens podeu informar una mica sobre aquest tema.

Respon el Sr. Jordi Casals:
Jo no sé qui us ho ha dit... jo ho he anat informant i ho he anat dient al ple, per la qual
cosa no cal anar gaire lluny per saber que s’ha dit això, però en cap moment s’ha dit
d’agafar els agents cívics; el que hi ha, és una aposta pels agents cívics que vagin més
enllà del pla de barris; és a dir, els agents cívics normalment va lligat al que són els plans
de barris, bàsicament, perquè van finançats amb plans d’ocupació i òbviament, per la
situació actual, si no canvia la cosa no es poden agafar en nòmina nous treballadors i
crear aquestes noves figures.
Concretament, el divendres passat vam anar amb la coordinadora dels agents cívics i la
coordinadora del pla de barris a Mataró, a veure com treballen ara una vegada se’ls han
acabat els plans d’ocupació per als agents cívics i nosaltres estem mirant diferents
experiències que ja funcionen, d’agents cívics, models de treball; en tenim alguns de
propers, com per exemple el de Vic o el de Girona, i d’altres que ja han passat tot aquest
procés i veure com encaren el futur com en el cas de Mataró.
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Nosaltres tenim una aposta pels agents cívics, però hem de ser realistes i tocar de peus a
terra per veure com ho podem fer, però l’aposta i la voluntat és que tingui continuïtat més
enllà del pla de barris, però això estem parlant d’anys vista i esperem poder tenir el suport
per poder mantenir fàcilment aquestes figures els anys vinents.

5.9.
El tema de la policia local: pel que ens han informat, hi ha algun torn que es queda sense
caporal i pel que ens ha informat algú de dins, queda una mica desatès i no saben ben bé
per on han d’anar.

Respon el Sr. Jordi Casals:
Torno a mostrar la meva sorpresa pel grau d’informació que accedeixen de la policia
local; si hi ha un problema estructural, però jo crec que no comporta un servei deficient.
Òbviament, si hi hagués tots els comandaments que hi hauria d’haver aquí, rutllaria a la
perfecció. Sabem quina és la situació econòmica actual i tot plegat... ja ho he dit altres
vegades quan s’insinuava que no hi havia un servei idoni quan es va parlar del
quilometratge, i altres, que també es va informar des de dins del cos de policia; la
funcionalitat és una de les claus del funcionament de la policia local i no crec que abans,
ni ara, la policia local es permeti tenir una organització que faci que no funcioni bé la
policia local, i jo crec que la policia local funciona bé; com tot, sempre podria anar millor.

SR. JOAN MANEL CASTILLO:
5.10.
Volíem saber si hi ha alguna possibilitat, al carrer Borgonyà i al carrer Espadamala,
controlar la velocitat, perquè tenim força queixes que els cotxes en aquests punts no
respecten la velocitat en cap moment; no fa gaire, una senyora va voler travessar i un
cotxe no la va veure i va haver de frenar de cop i, per postres, en venia un altre per
darrere i es va posar a avançar.

Respon el Sr. Jordi Casals:
Ho traslladem a nivell tècnic i a la comissió de mobilitat també ho passarem.
I ja dono resposta al prec del Sr. Fontserè, en relació al passeig de la Vall del Ges: És
una actuació que no es va fer i mirarem com ho podem fer.

5.11.
Una altra queixa que tenim de la pista de futbol sala del barri de la Cabanya, saber si es
poden posar proteccions al darrere de les porteries, perquè hi ha gent que s’està trobant
que hi ha canalla que prenen mal, perquè els que juguen a futbol, un fort xut i envien la
pilota al parc on està jugant la canalla. En una banda hi ha xarxa, però a l’altra no i s’està
demanant si es pot posar una xarxa per qüestions de seguretat.

Respon el Sr. Jaume Vivet:
És cert que hi ha unes reixes al darrere i, a més, alguna deu estar malmesa, perquè s’hi
enfilen i, a part d’aturar pilotes serveix per alguna altra cosa; estan en mal estat, no pas
per l’ús, si no pel mal ús. Hi ha una part que nosaltres creiem que era més perillosa, on hi
ha aquella mica de grada i és la que dóna precisament al carrer, perquè si la pilota va al

47

carrer, al darrere surt el vailet; allà, en els laterals, en el seu moment es va desestimar,
perquè quedava molt tancat i en tot cas en podem parlar, que ens facin un informe tècnic.

Sr. Joan Manel Castillo:
És una qüestió de seguretat per a la canalla i els avis que estan al parc i la pilota els
passa a un pam.

Sr. Jaume Vivet:
Parlarem amb els serveis tècnics i ja us farem saber la resposta.

SR. DAVID FORCADA:
5.12.
UN prec que va una mica en línia amb Rio+20 i el que hem parlat i que
pressupostàriament no hi ha gaires partides en el pressupost de 2012 en aquest sentit.
Creiem que al 2013 s’hauria de fer un esforç i de cara al pressupost de 2013, el prec
seria que hi ha moltes empreses que estan fent estudis d’eficiència energètica, de canvis
de gas o electricitat a biomassa, solar, ... estudis, a més, gratuïts i, per tant, seria bo que
obríssiu a qui volgués presentar estudis sobre locals municipals per tal que, de cara al
pressupost de 2013, poder-ho fer.

Respon el Sr. Manel Romans:
El que volíem dir nosaltres, és que estem treballant amb l’agència de l’energia d’Osona
en projectes d’optimització de recursos energètics i des de l’agència de l’energia tenim
ara mateix dos projectes que engegarem d’aquí a no gaire: un que és un pla pilot de la
Diputació; han agafat la Comarca d’Osona com a referent a la província de Barcelona,
per engegar un pla d’optimització de recursos energètics dels equipaments públics.
S’entraran uns aparells, que s’anomenen Embis i que es posaran en aquests
equipaments per tal de controlar en tot moment la despesa energètica i poder optimitzar
el seu ús.
I un altre dels projectes que fem, que estem engegant ara, es diu desendolla’t i això farà
referència, en un principi, a vint escoles, perquè s’ha detectat des d’un estudi que s’ha fet
des del Consell Comarcal, que les escoles públiques tenen un consum d’energia que és
pràcticament el doble que les escoles concertades; des del Consell comarcal posarem
uns aparells, en principi vint aparells, que es distribuiran en funció de les demandes que
hi hagi de les escoles i dels ajuntaments, per tal que aquests aparells estiguin, com a
mínim un any en les escoles, per tal de controlar el consum energètic que es faci i així
poder optimitzar el consum.
Són coses que no fem directament des de l’Ajuntament, però si que es fa amb
coordinació amb els ens comarcals que són els responsables de l’optimització de
l’energia.
Això que hi ha empreses que fan auditories o que poden fer estudis, si alguna hora hi ha
alguna causa que a nosaltres ens sembli que s’ha de fer algun estudi o alguna auditoria
la farem; en principi, ens sembla que aquests dos projectes estan molt bé, i sobretot
perquè estan encarats als equipaments municipals i sobretot a l’escoles, que són dels
equipaments on el consum energètic és més alt.

Sr. Marc Fontserè:
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Això que has comentat de les escoles, és interessant; de fet, crec que ja fa anys que
s’està fent. No tinc la sensació que els escoles públiques de Torelló fossin de les que més
consumeixen a la comarca; és així?

Sr. Manel Romans:
Ara no et puc dir exactament si són de les que més consumeixen; ja et dic que l’estudi es
va fer en conjunt i el resultat era una mica més del doble del que gasta una escola
concertada.

5.13.
Hi ha una pregunta que suposo que en l’apartat d’informacions ja sortirà, que és el tema
dels habitatges públics, amb claus entregades, saber quin percentatge ha agafat la clau.

Respon el Sr. Jaume Vivet:
Si no hi ha inconvenient, es respondrà a l’apartat d’informacions.

SR. MARC FONTSERÈ:
5.14.
Al ple passat se’ns va informar que el contenciós del Giravolt-Sau-Deordal l’havia guanyat
l’Ajuntament. Jo crec recordar que va anar així; a la comissió informativa se’ns va
informar, o a la Junta de Govern, que es va presentar un recurs... no és així?

Sra. Montserrat Freixa:
Si, han apel·lat.

Sr. Marc Fontserè:
Una mica, com que sembla que va per llarg altra vegada, se’ns va dir que un o dos anys i
com que cada vegada que plou està baixant cap al carrer Damians una quantitat
important de runa i sorra, que deu suposar uns diners i que deu haver de netejar la
brigada, ens agradaria saber quin cost deu tenir això i si es podria repercutir a les obres
futures d’urbanització i, si no es pot, estudiar si ens podria sortir a compte
econòmicament fer algun tipus de barrera o alguna cosa.

Respon el Sr. Jaume Vivet:
Allà, com has dit, hi va haver una sentència i si no ho dic bé que em corregeixi la
secretària, i els veïns han apel·lat; ens van dir que l’Ajuntament tenia raó en una part de
la sentència i no pas en una altra: hi ha uns mòduls de repartiment que no estan
correctes i haurem de tornar a esperar un any o dos, o el temps que faci falta, perquè la
justícia és lenta.
Si que estem d’acord en el que heu comentat i amb el problema que va presentar
Plataforma a la comissió informativa, que s’hauria d’adoptar una solució en aquell carrer,
però com que hi ha aquest contenciós, a l’ajuntament creiem que no hi hem de fer cap
obra, perquè no sabem els mòduls de repartiment com aniran i, donat aquest cas, l’única
que ens queda és cada vegada que plou o cada vegada que és necessari, tornar a tirar la
sorra cap a dalt. Podem consultar als tècnics si hi ha alguna altra solució i el dubte que
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em queda és si es pot repercutir o no aquest cost; és un tema jurídic que hem de parlar i
si és possible.

5.15.
A can Parrella, es va demanar subvenció al FEDER i crec que al PUOSC també, en el
pressupost de l’Ajuntament va sortir que hi destinàvem diners d’inversió,... una mica,
necessitaríem saber, ens agradaria saber què s’hi pensa fer, si és que ja hi ha un
projecte, si s’ha demanat un projecte... l’equip de govern, quines ganes té de fer-hi
coses?

Respon el Sr. Jaume Vivet:
És una obra que es va començar a la legislatura passada; creiem que s’hi ha de donar
continuïtat. Hi ha una part que està subvencionada via FEDER per donar ús a una part de
l’edifici, que seria una sala de plens, amb els seus accessos, amb ascensor i tot el
demés. Això comporta arreglar l’escala i aquesta sala i uns lavabos.
La intenció és que aquesta sala no sigui només per a plens, si no que s’hi puguin fer
altres coses, com pot ser associació de veïns,... obrir-la una mica més i donar-li més
utilitat a l’actual, que només serveix per a casaments i plens.

Sr. Marc Fontserè:
Hi ha projecte? O va amb projecte? Hi ha un import?

Sr. Jaume Vivet:
Si, l’import és d’uns 400.000 euros, si no ho recordo malament. Si el voleu veure és a la
vostra disposició.

5.16.
Anant a trànsits i llocs que es corre, hi ha un lloc una mica perillós, que vaig viure en
primera persona i, per tant, no sé si s’hi pot fer alguna cosa; és a la llar d’infants la
Cabanya; com que la llar d’infants es va construir amb posterioritat a la urbanització de
l’avinguda Vall del Ges, els passos elevats de reducció queden lluny del lloc on surten els
nens i, per tant, en aquell punt exacte es corre i els nens, a vegades se’ns despisten i
vaig veure com va anar just que no n’enganxaven un.

5.17.
Demana informació sobre com està el tema de l’aigua.

Respon el Sr. Jaume Vivet:
Puc dir que de tant en tant plou, i això ens va bé.
El tema de l’aigua és seriós. Vam estar reunits amb el departament de sanitat pel tema
que ens han de respondre i en aquests moments estem esperant la resposta. La setmana
passada la persona que se’n cuidava estava fora de vacances; avui és festa i demà
insistirem en el tema, perquè no tenim resposta a la reunió que vam anar a fer a
Barcelona, a Sanitat.
Està clar que es farà l’obra de filtratge a les piscines, però el temps d’execució és llarg i
passarem l’estiu i estem demanant a l’agència de sanitat si podem muntar un sistema per
depurar l’aigua que necessitem, però que sigui mòbil i es pugui desmuntar.
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5.18.
Per últim, hem llegit o hem sentit que la Generalitat pensa retallar –s’escolten moltes
coses i per això demano informació- el tema dels tallers ocupacionals. Sembla que la
Generalitat passarà les tisores aquí. Parlem del MAP, parlem de Sant Tomàs.
Sabem si és així? Si afecta o pot afectar empreses que treballen per l’Ajuntament i si
afecta o pot afectar treballadors de Torelló.

Respon la Sra. Carme Francolí:
Estic al corrent amb les notícies que sabem tot. Les dades concretes de si ha afectat, et
puc parlar de Sant Tomàs, perquè estic a la junta; del MAP de Ripoll no en sé res. En
relació a Sant Tomàs, una vegada al mes tenim reunió del patronat i toca dilluns vinent; jo
sé que estaven força espantats, perquè en l’anterior junta ja ens ho van començar a
plantejar i ja tenien informacions que passaria això, abans que sortís a la premsa, però
donar dades exactes de si afecta els usuaris de Torelló, no ho sé, però ho demanaré a la
junta.

6.- INFORMACIONS:
SRA. CONCEPCIÓ VILLENA:
6.1.
Us volia convidar a tots a la festa de l’esport, que tindrà lloc aquest cap de setmana, el 2 i
3 de juny i que hi ha moltes activitats, perquè sabeu que tenim moltes entitats esportives i
totes han col·laborat i, bé, us esperem, perquè practiqueu esport, que ja sabeu que té
molts beneficis, tant de salut, com que ajuda molt a tot el que fa la cohesió social.
Per tant, us hi esperem!

SRA. NÚRIA GÜELL:
6.2.
S’han acabat els tallers de teatre que s’han portat a terme durant aquest curs escolar.
Divendres passat hi va haver la presentació del primer taller de teatre. Aquests tallers de
teatre els han seguit uns 70 nens i joves. El primer era sobre poesies de Miquel Martí i
Pol; penso que va ser una posada en escena molt acurada i molt seriosa; sé que algú de
vosaltres hi va assistir. Penso que va ser un molt bon espectacle, tenint en compte l’edat
dels actors.
Els propers seran el divendres dia 1 i el dia, que ja es donarà per acabat i després ja es
farà el teatre d’estiu.

SR. JORDI CASALS:
6.3.
Informar que en proper mes es convocarà el Consell de Seguretat Ciutadana i Mobilitat,
on tractarem temes com l’ordenança de civisme, que ja hi hauria d’haver la proposta
tancada i altres propostes en temes de mobilitat, per ser tractats en el Consell de
Participació Ciutadana dels dos àmbits, de Seguretat Ciutadana i de Mobilitat.
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SR. LLUÍS SABATÉS:
6.4.
Una fa referència a la pregunta d’en David: l’entrega de claus encara no s’ha fet; es farà
el dia 18 de juny i ara estem en el procés d’acceptació per part dels que el sorteig els va
atorgar pisos: acceptació i els que hi hagi una renúncia, mirar les llistes d’espera, que n’hi
ha molts.
Esperem que el dia 18 haguem pogut fer tot aquest procés; si queda alguna cosa
pendent farem l’entrega de claus dels que ja estiguin clars i els altres ja els anirem
resolent i si no hi ha cap novetat, serà el dilluns, dia 18 de juny, a quarts d’una del migdia
i molt probablement serà a la sala de la cooperativa.
Les renúncies alguna ha estat sense motiu, però també hi ha casos de persones que
tenen molta sort i els van tocar tres pisos i ara han de triar i renunciar a les que no els
interessi.
Encara que hi hagi renúncies, esperem que es pugui acabar adjudicant per llistes
d’espera.

6.5.
Finalment hem pogut obrir el pas de vianants del pàrquing de la Vitri pel carrer de sant
Antoni. Esperem que això faci dinamitzar més aquest pàrquing i que també sigui una
mesura de suport actiu al comerç de Torelló.

SR. XAVIER LOZANO:
6.6.
Avui ha començat el trasllat de la regidoria de joventut i infància al nou equipament, que
serà al carrer Enric Prat de la Riba, a l’edifici de la cooperativa on abans hi havia
paisatges del Ter i que conjuntament amb aquest canvi de lloc es fa un canvi de nom de
tots els serveis de joventut que s’englobaran a partir d’ara sota el nom de “Torelló jove”
que era un nom que ja es feia servir, però que causava alguna confusió amb el nom Punt
16; es deixa d’utilitzar la marca punt 16 i serà tot Torelló jove.
Us he portat el fulletó que serà el que es distribuirà a partir d’aquesta mateixa setmana,
en què explica el canvi de lloc i el canvi de nom i que esperem que el dimecres, si tot va
bé, ja s’obrirà a la nova ubicació.

6.7.
Pel que fa a la campanya de prevenció de consum d’alcohol i drogues, demà es tanca ja
l’última xerrada del cicle adreçat a pares i mares. Dir que hi ha hagut a la primera xerrada
unes cinquanta persones, i les altres s’han mantingut amb una assistència d’unes vint
persones. Demà fem l’última i dimecres hi haurà una xerrada que farà el Centre de Salut
Mental, adreçada als mateixos joves i es farà conjuntament amb l’acte d’entrega de
premis del concurs de logotips que han de posar imatge a aquesta campanya a partir
d’ara.

El president dóna les gràcies als assistents i aixeca la sessió.
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Torelló, 30 de maig de 2012
Vist i plau,
L’ALCALDE,

LA SECRETÀRIA,

Jaume Vivet Soler

Montserrat Freixa Costa
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