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Desenvolupament de la sessió:

1. ACTES PENDENTS D'APROVAR
1.1. PLE2012/1 Ordinària 30/01/2012. S’aprova per unanimitat dels assistents amb una
modificació, a proposta de la Sra. Roser Mas i, concretament, a la pàgina 5 de
l’esborrany, en la seva intervenció al punt 2.1.1.1.2., on deia “...El que trobem curiós,
és que només CiU s’apunti en aquest carro,...” i ha de dir: “...El que trobem curiós, és
que no només CiU s’apunti en aquest carro,...”
2.

PROPOSTES

2.1. COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS A LES PERSONES
2.1.1. DICTÀMENS
2.1.1.1. BENESTAR SOCIAL
2.1.1.1.1. Modificació de les normes reguladores per a l’adjudicació d’habitatges
socials

2

ACORD:
RELACIÓ DE FETS:
El plenari municipal en sessió celebrada en data de 28 de juny de 2.010 va acordar
aprovar les normes particulars que estableixen els requisits i procediment a seguir per
poder accedir als habitatges situats al C/ Comte Borrell, 63 dels que l’Ajuntament de
Torelló té a la seva disposició per cedir a terceres persones amb necessitats socials.
En aquestes normes es preveia en el seu article 7 apartat cinquè que després de
determinar la persona adjudicatària la Junta de Govern Local serà l’òrgan competent que
resoldrà les adjudicacions i determinarà el preu a pagar per la cessió de l’habitatge.
Atès que és necessari agilitzar l’accés a aquests habitatges es creu procedent modificar
l’article 7 de les normes en el sentit que sigui l’Alcalde que resoldrà les adjudicacions.
FONAMENTS DE DRET
La normativa d’aplicació és la següent:
-Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
-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.
-Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials.
-Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic.
-Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener
-Decret 151/2008 Cartera de Serveis Socials.
- Llei 18/2007del dret a l’habitatge.
D’acord amb l’esmentat es proposa a la Comissió Informativa de Serveis a la persona
que dictamini el següent:

És per tot això que, vist el dictamen de la comissió informativa de serveis a les persones,
el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta del nombre legal de membres de la
Corporació, acorda:

PRIMER.- MODIFICAR les normes reguladores del procés d’adjudicació d’habitatges
socials per aquelles persones amb necessitats socials, en concret l’article 7 apartat 4 en
el sentit següent:
“Després de determinar la persona adjudicatària l’Alcalde resoldrà les adjudicacions i
determinarà el preu a pagar per la cessió de l’habitatge”
SEGON.- NOTIFICAR el present acord al Departament de Serveis Socials i a Intervenció
pel seu coneixement i efectes oportuns.

INTERVENCIONS:
Sra. IRENE HERNÀNDEZ:
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Els membres que representem el grup municipal del PSC, no dubtem de la correcta
aplicació de criteris en l’adjudicació d’habitatges socials per part de l’alcalde, però creiem
que per salut democràtica seria bo que aquestes adjudicacions fossin el més transparents
possibles, cosa que s’aconsegueix amb la seva aprovació a la junta de govern, on hi ha
representants de tots els partits polítics que formen el consistori de l’Ajuntament. El fet
que l’alcalde adjudiqui unilateralment i directament, pot agilitzar només quatre o cinc dies
la tramitació, però el cost d’aquesta agilitat va en detriment –al nostre parer- d’una
transparència cada vegada més necessària en l’administració pública.
És per això que nosaltres no hi estem d’acord, amb aquesta modificació.

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

Vots favorables: 10, 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 regidora del grup municipal del PSC.
Abstencions: 0

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

ECONOMIA

I

HISENDA,

2.2.1. DICTÀMENS
2.2.1.1. Hisenda
2.2.1.1.1. Aprovació del pressupost municipal 2012
ACORD:
Vist i estudiat el projecte de Pressupost General, per a l’exercici econòmic de 2012, les
seves Bases d'Execució i altra documentació complementària i annexa.
Atès el que disposen els articles 162 i ss. del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals,
Vist l'informe econòmic -financer de la intervenció de data 16 de febrer de 2012 i l'informe
de la Cap de Personal de data 15 de febrer de 2012, i el dictamen de la Comissió
Informativa d’Economia i Hisenda, Règim Intern i Seguretat Ciutadana, el ple de
l’Ajuntament, per majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corproació,
acorda:

Primer.- APROVAR inicialment el Pressupost General Consolidat per a l’exercici
econòmic de 2012, amb un import anivellat a l'Estat d'Ingressos i al de Despeses de
13.330.558,19 euros, així com les Bases d'Execució, i altra documentació annexa i
complementària al pressupost.

4

Segon.- APROVAR inicialment la plantilla del personal al servei d’aquesta Corporació
que comprèn tots els llocs de treball reservats a funcionaris de carrera, personal eventual
i personal laboral, que figura inclosa en el pressupost i que es relaciona en l’annex II, així
com la modificació de la relació dels llocs de treball que consten també a l’expedient
annex III.
Tercer.- EXPOSAR al públic l'esmentat acord tal i com preveu l’art. 169 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, en la qual, si s’escau, els interessats podran examinar-lo i presentarhi les reclamacions i els suggeriments que creguin oportuns.
Quart- En cas de no presentar-s’hi cap reclamació durant el període d’exposició pública,
el Pressupost General Consolidat es considerarà definitivament aprovat i es procedirà a
la seva publicació resumida a nivell de capítols.

ANNEXOS
Patronat de la Ràdio municipal
RESUM
(AVANTPROJECTE)

ESTAT DE DESPESES

CAPÍTOLS DENOMINACIÓ
1. OPERACIONS NO FINANCERES

Import

1
2
3

1.1. OPERACIONS CORRENTS
109.348,82
DESPESES DE PERSONAL
DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS 14.058,89
150,00
DESPESES FINANCERES
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1.2. OPERACIONS DE CAPITAL
INVERSIONS REALS
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES

RESUM
(AVANTPROJECTE)

6.200,00
129.757,71

ESTAT D’INGRESSOS

CAPÍTOLS DENOMINACIÓ
1. OPERACIONS NO FINANCERES

Import

3
4
5

1.1. OPERACIONS CORRENTS
TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS 5.000,00
118.556,71
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
1,00
INGRESSOS PATRIMONIALS
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1.2. OPERACIONS DE CAPITAL
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

6.200,00
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TOTAL PRESSUPOST D’INGRESSOS

129.757,71

Patronat municipal del Teatre Cirvianum
RESUM
(AVANTPROJECTE)

ESTAT DE DESPESES

CAPÍTOLS DENOMINACIÓ
2. OPERACIONS NO FINANCERES

2
3
4

2.1. OPERACIONS CORRENTS
DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS 224.729,72
1.795,00
DESPESES FINANCERES
2.720,28
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES

RESUM
(AVANTPROJECTE)

229.245,00

ESTAT D’INGRESSOS

CAPÍTOLS DENOMINACIÓ
2. OPERACIONS NO FINANCERES

3
4
5

Import

Import

2.1. OPERACIONS CORRENTS
TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS 60.005,00
163.239,00
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
6.001,00
INGRESSOS PATRIMONIALS
TOTAL PRESSUPOST D’INGRESSOS

229.245,00

Ajuntament de Torelló
RESUM
(AVANTPROJECTE)

ESTAT DE DESPESES

CAPÍTOLS DENOMINACIÓ
3. OPERACIONS NO FINANCERES

Import

1
2
3
4

3.1. OPERACIONS CORRENTS
DESPESES DE PERSONAL
DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS
DESPESES FINANCERES
TRANSFERÈNCIES CORRENTS

4.477.642,90
4.786.377,77
256.911,26
1.249.159,86

6
7

3.2. OPERACIONS DE CAPITAL
INVERSIONS REALS
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

1.460.432,19
134.168,76
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8
9

4. OPERACIONS FINANCERES
ACTIUS FINANCERS
PASSIUS FINANCERS
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES

RESUM
(AVANTPROJECTE)

700,00
865.618,45
13.231.011,19

ESTAT D’INGRESSOS

CAPÍTOLS DENOMINACIÓ
3. OPERACIONS NO FINANCERES

Import

1
2
3
4
5

3.1. OPERACIONS CORRENTS
IMPOSTOS DIRECTES
IMPOSTOS INDIRECTES
TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
INGRESSOS PATRIMONIALS

5.941.902,34
145.000,00
2.255.334,68
3.381.713,32
39.954,27
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3.2. OPERACIONS DE CAPITAL
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

587.024,93

9

4. OPERACIONS FINANCERES
PASSIUS FINANCERS
TOTAL PRESSUPOST D’INGRESSOS

880.081,85
13.231.011,19

INTERVENCIONS:
Sr. JAUME VIVET:
Presentem al Ple aquest nou pressupost; és el primer d’aquest equip de govern, que s’ha
demorat una mica per les següents raons:
Primer perquè és el nostre primer pressupost que l’hem debatut, consensuat i pactat amb
Esquerra.
Segon, perquè no sabíem les participacions de l’estat i Generalitat.
Una altra raó és que ja que hi ha hagut un canvi en la figura de la interventora, volíem
que fos la persona que ha de gestionar aquest pressupost la que ens ajudes a fer-lo.
I per últim dir que també volíem que tots els grups el tinguessin quinze dies abans del Ple
per tal que se’l poguessin repassar i fer aportacions, a més pensem que hem donat TOTA
la informació, i quan dic tota és tota.
Com he dit abans estan consensuat i pactats amb Esquerra i també he de fer esment que
s’ha buscat el consens amb els demés grups.
També he d’agrair l’esforç de tècnics i regidors a l’hora de fer propostes, ja que ens ha
estat molt difícil de quadrar.
Aquesta proposta de pressupost per a executar al llarg del 2012, pretén ésser realista,
rigorosa i respondre tant a les expectatives com els compromisos contrets, però alhora
preservant un estricte control de la despesa ordinària.
El pressupost consolidat per a l’exercici 2012 està anivellat i puja a un total de
13.330.588,19 Euros i el de l’Ajuntament 13.231.011,19 Euros, cosa que representa un
1,32% d’increment.
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Pel que fa a despesa habitual, o sigui personal, compres, serveis transferències i
despesa financera, hi ha una baixa del 3,65%.
Val la pena remarcar que la majoria de partides, a banda de les que s’hi està obligat per
contractació prèvia, no experimenten increment o el seu augment és mínim. Es fa un gran
esforç per part de totes les àrees per controlar la seva despesa corrent sense renunciar a
la prestació dels serveis que els són propis. Aquest és el nostre objectiu: rebaixar
despesa i ser molt i molt rigorosos amb els consums, però continuant la tasca de Servei
cap el ciutadà que volem que millori dia a dia i sense comprometre en cap cas el
necessari equilibri pressupostari.
En tema d’inversions, vull remarcar que malgrat la carta de la Generalitat de no efectuar
el pagament de les justificacions que es fan després de maig del 2011, continuem amb
Pla de Barris, hi destinem proa de 720.000 euros en inversió i 115.000 euros en despesa
corrent. En Pla de Barris volem portar a terme la reurbanització del carrer Rocaprevera, la
primera fase d’adequació de l’oficina del Pla de Barris a la caseta dels jardins de can
Parrella, adequació de la passarel·la nord del carrer Sant Josep, millores en il·luminació,
inici de condicionament dels comuns, darrera el pavelló o a la rehabilitació d’elements
comuns que hi volem destinar 100.000 euros.
També m’agradaria parlar d’altres aspectes del programa d’inversions que encara que les
quantitats siguin menors dins aquest pressupost son un pas rellevant en la manera
d’entendre la política de gestió municipal, m’estic referint al cementiri amb la construcció
de 36 nous nínxols, millores en serveis públics com ara l’enllumenat, infraestructures i
reposició de ferm.
Destacar també que hem pressupostat 200.000 euros per fer una altra fase de l’edifici de
can Parrella que haurà d’anar acompanyat de finançament via FEDER o PUOSC, també
voldríem arreglar el talús de la Ronda del Puig, amb finançament via PUOSC. La manta
tèrmica la pressupostem, però ho hem de fer amb una subvenció de la Diputació, tot i que
intentarem que no s’hagi de posar. Millorarem l’entorn de la carrera i pressupostem una
millora a l’edifici de la policia i volem sectoritzar la calefacció de l’edifici de la casa de la
Vila per reduir-ne el consum.
En l’apartat d’inversions he de comentar que les inversions de Pla de Barris s’han
consensuat amb la resta de grups dins la comissió que s’ha fet per aquesta tasca.
En quant a ingressos vull destacar que malgrat la puja de 300.000 euros de l’IBI, els
impostos municipals que paguen els ciutadans de Torelló sumant, IBI, ICIO, Plusvàlues i
taxes, l’augment és de 5.000 euros en total, per exemple l’ICIO de 2011 es va
pressupostar 273.000 euros i al 2012 en preveiem 145.000 euros que representa una
baixa del 47%.
En quant a la participació de tributs de l’estat, recull la devolució de la liquidació negativa
de l’any 2008 i 2009 que per Torelló representa aquest any 149.996 euros. També es
pressuposta una variació del fons català equivalent a 43.748 euros de menys. Amb la
resta de subvencions hem estat molt acurats i només hem pressupostat les que són
certes, optant a majors ingressos en supòsit que ens en siguin concedides d’altres.
Finalment, només m’agradaria dir que em sembla que es tracta del pressupost mes real i
acurat que es podia proposar si tenim en compte la capacitat pressupostària que tenim i
l’entorn de crisi que ens envolta. Apostem per fer un esforç en el control de la despesa i
optimitzar recursos, la qual cosa garanteix el manteniment de tots els serveis.
Ara dono la paraula al regidor d’hisenda Albert Portús que ens ho explicarà amb més
detall. Moltes gràcies
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Sr. ALBERT PORTÚS:
Bé, bona nit a tothom.
Abans d’entrar a analitzar el pressupost en sí, vull agrair als regidors i als tècnics de
l’Ajuntament, la seva dedicació i la disponibilitat per l’elaboració d’aquest pressupost.
Dit això, passaré a comentar el pressupost el qual té un increment global del 1.32%,
respecte al 2011 i que tal i com ha dit el senyor Alcalde, ascendeix a un total de
13.231.011 euros.
No obstant no ens hem refiat dels percentatges. En termes de despesa corrent, baixa un
3.65% .
El capítol que baixa més comparativament és el de personal, però la causa és que al
2011 tenien previstos una despesa per Servei d’ocupació, que al 2012 no hi és. També
baixa la previsió en quant a personal de piscina que no es pressuposta, perquè tenim clar
que es vol fer amb personal indirecte. Després donarem pas a en Manel que presenti la
Plantilla i la Relació de llocs de treball que sustenten el capítol 1.
En quant a despeses financeres i amortitzacions de préstecs hi ha una davallada d'un
3%.
L’Ajuntament –com bé sabeu- inicia una nova etapa en la seva organització i distribució
de competències i, per tant, també es fa difícil la comparació amb anys anteriors. Tot i la
contenció, l’Ajuntament ha fet un gran esforç per mantenir els serveis i la plantilla de
personal.
Són uns pressupostos que posen l’accent en l’atenció als ciutadans, el manteniment del
poble i els serveis municipals, la promoció econòmica com a eina d'impuls econòmic,
sense descuidar l’acció social, la joventut, l’educació i el medi ambient.
Hem intentat no només mantenir, sinó inclús incrementar les aportacions a la diversitat
cultural de Torelló reflectit en el teixit de les entitats.
El capítol 2 puja un 4.56%, que representen 208.000 euros. La causa la trobem, una
part a l’IPC que és del 2.5% i representaria 119.000 euros i la resta l’ocasiona la puja de
les tarifes elèctriques i l’obertura d’alguns equipaments o petites despeses que hem
considerat imprescindibles i que malgrat al 2011 es van dotar per sota, aquest 2012
ajustem a la realitat. Aquí volem ser molt curosos i establirem un seguiment molt i molt
precís de l’execució pressupostària, així com de la despesa, tant en telefonia, electricitat,
aigua, així com totes les restants.
Per fer una definició dels ingressos, s’ha procurat mantenir una prudència amb la finalitat
que no hi hagi cap dèficit final. En el cas que es poguessin aconseguir mes ingressos,
s’aprovarien les corresponents modificacions per poder incorporar els majors ingressos o
be subvencions que administracions supramunicipals ens puguin concedir; de moment,
només hi ha incorporades les que s’han previst.
Per avaluar l’import dels ingressos del pressupost que es porta a aprovació s’han
considerat les dades que es desprenen de l’avenç de la liquidació del pressupost de
l’exercici anterior i les modificacions de les ordenances fiscals reguladores de cada tribut.
S’ajusten les subvencions sol.licitades en quant a SOC, que malgrat esta concedida i
iniciada a 30 de desembre de 2011 s’inclou en l’exercici del 2012. S’inclou la continuació
del pla de barris en l’orgànica 404 d’Alcaldia i es preveu la seva transversalitat de la
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mateixa, en quant a les bases es preveu que els majors ingressos de la XBMQ, els
programes dels quals estiguin lligats a Pla de Barris, es podran modificar per Decret
d’Alcaldia amb l’objectiu de facilitar el màxim la gestió.
Com es pot veure, els ingressos pressupostats es poden resumir amb les característiques
següents: prudència en la seva previsió; l’equip de govern no vol tancar l’exercici amb
dèficit; s’han equilibrat els ingressos a la realitat i no s’han previst ingressos que no es
rebran. Tenim molt clar que no volem incrementar la pressió fiscal als ciutadans, ja que
els ingressos s’han reduït en aprovar les ordenances fiscals pel 2012; a excepció de l’IBI i
algunes taxes, les altres no es van incrementar sinó que alguns impostos i taxes es van
reduir.
Hi ha el compromís per part de l’equip de govern per demanar i aconseguir més
subvencions. Per últim, en aquest apartat, prendre totes les mesures per evitar qualsevol
desviament dels ingressos i tenir un seguiment acurat durant l’exercici del cobrament de
les previsions incorporades en el pressupost.
La participació en tributs de l’Estat recull la devolució negativa del 2008 i 2009 –tal i com
ha dit el senyor alcalde- que per Torelló representa aquest any 149.966 euros. Alhora es
pressuposta una variació del Fons català equivalent a 43.748 euros a la baixa.
En quant a les inversions, em remeto a les que ja ha exposat el senyor Alcalde i que
consten en el programa d’inversions que ja teniu, simplement puntualitzant que s’han
pressupostat per un import de 1.460.432 euros, transferències de capital a part, la qual
cosa representa un 51,55% d’augment respecte de les pressupostades al 2011.
Al pressupost general s’hi adjunten les bases d’execució, que contenen les disposicions
necessàries per a una adequada gestió pressupostària.
Com a cosa important a destacar és que s’ha reajustat a la baixa les potestats de
contractació de l’Alcalde per incrementar les de la Junta de Govern.
Fins ara l’Alcalde tenir poder de contractació fins a 200.000 euros iva exclòs per obres, de
500.000 euros per serveis i 60.000 euros per subministraments.
Ara es fa un escalat tal que l’Alcalde contractarà fins a 50.000 euros iva inclòs, sigui el
contracte que sigui. La JGL contractarà de 50.000 a 1.176.390,46 Euros (que representa
el10% dels recursos corrents ordinaris) i el Ple el que superi l’anualitat o import abans
esmentat.
Alhora en les bases s’introdueixen les habilitacions de caixa que són comptes corrents
per atendre petites despeses corrents de menys de 600 euros i que els gestors hauran de
justificar cada tres mesos a la tresoreria municipal.
Per últim, dir que es faran comprovacions aleatòries, d’acord a un pla de treball, de les
justificacions de les subvencions que atorgui aquest ajuntament.
Per tant, i ja per acabar, l’equip de govern entén que aquest és el millor pressupost que
es pot presentar a l’aprovació per l’exercici 2012 per les raons ja esmentades. És un
pressupost prudent en els ingressos, malgrat que confiem en què podem obtenir més
subvencions i s’hauran d’anar incorporant. Disminueixen les despeses no necessàries i
potser supèrflues amb un estricte control de la despesa que es portarà durant tot
l’exercici.
Proposem un seguiment estricte durant l’exercici dels ingressos i de les despeses en
espera d’obtenir més finançament per part de tots els deutes que se’ns deuen i poder
aprovar tots els plans d’ocupació amb les subvencions que anem obtenint, així podem
donar feina a persones aturades o be amb altres necessitats, als ciutadans que es veuen
afectats per la crisi. Per totes aquestes raons, us demano, a totes les formacions
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polítiques del consistori, un vot favorable a un pressupost ajustat a les finances
municipals i a la realitat.
Moltes gracies.”

Sra. ROSER MAS:
Nosaltres, des d’Iniciativa voldríem dir unes quantes coses; la primera és que no
compartim amb vosaltres moltes de les coses que heu estat argumentant fins aquest
moment; per a nosaltres, un ple on s’aprova un pressupost i, per tant, aquest pressupost
hauria de servir per veure quines seran les polítiques i les prioritats del govern de CiU per
al nostre poble; hauria de servir per veure que al capdavant del nostre poble hi ha un
equip de govern amb empenta i amb ganes de tirar endavant malgrat la crisi i les
dificultats –en canvi, aquí, el que s’argumenta és que s’ha de quadrar i s’ha de quadrar-;
hauria d’establir mesures que ajudessin a tenir uns serveis més eficients, i aquí, només el
que es tracta és d’amputar tan com sigui possible totes les partides en què és possible
fer-ho; hauria de comptar amb mesures per estalviar costos allà on és possible, però
apuntar les mesures, no només retallar-ho; hauria de servir per a determinar quines
actuacions es prioritzen i quines s’ajornen; hauria d’apuntar mesures, per petites que
siguin, per ajudar a fer front a la crisi i reactivar l’economia, i diem, i dic “hauria”, perquè
qualsevol persona que analitzi bé aquest pressupost que ha treballat l’equip de govern
amb els companys d’Esquerra Republicana, tot i que en el seu moment vam saber-ho per
la premsa, però està bé que se’ns hagi comunicat ja formalment, no compleix per a
nosaltres cap dels requisits que hem esmentat anteriorment i que des del nostre punt de
vista són fonamentals. Ens trobem davant d’un pressupost, que al nostre parer, al parer
d’Iniciativa, està elaborat per un equip de govern, que després de vuit mesos de govern
és incapaç de definir unes polítiques directes i clares i que es limita a tapar forats i que
davant del pressupost només ha tingut l’objectiu, un objectiu i una obsessió, que és que
quadri, sobretot, que quadri, que reprodueix amb lleugers retocs el pressupost de l’any
2011, perquè a Iniciativa si que hem fet un exercici de veure com estava i com era la
diferència, amb una diferència clara, que és el pla de barris, tot i que és un pla de barris
motivat, i això ho sabem, tots! S’enganya amb l’import en determinats serveis i en
determinades partides que segurament no es podran mantenir i esmento una partida de
neteja d’instal·lacions de la Carrera de 400 euros, que és impossible que es pugui
mantenir, o alguna altra d’aquest tenor, si fa o no fa, partides concretes que es veu
abastament que és impossible poder-les mantenir. Per tant, no és correcte aquest
pressupost; què ens passarà d’aquí a quatre dies? Que haurem de veure on trobem els
recursos per tapar aquests forats que no s’han comptabilitzat bé? Ja ho veurem!
Nosaltres opinem que no s’ha comptabilitzat bé, precisament per això; que quan s’ha
retallat, ho retalla en temes com la igualtat d’oportunitats i és realment amb una quantitat
important, o amb les aportacions al fons social europeu, per posar dos exemples que
realment pensem que són importants i haurien de donar precisament el to de com hauria
de funcionar aquest Ajuntament al nostre parer –ho torno a repetir-.
Per altra banda, pensem que és un pressupost que també és incapaç de demanar la
implicació real dels ciutadans de Torelló com nosaltres hem dit en algunes ocasions,
mitjançant campanyes de sensibilització, o bé aplicant mesures com les que nosaltres
hem proposat moltes vegades, i l’última de les vegades, en el ple d’ordenances, per tot el
tema de l’estalvi de despeses en deixalles o l’estalvi en l’aigua. Que no ha estat capaç,
aquest pressupost, d’abordar el debat amb les entitats per a plantejar prioritats reals a
l’hora de distribuir els recursos; que és incapaç d’establir mesures per a rebaixar realment
els consums –tot i que heu comentat que es faci un seguiment molt acurat en tot aquest
tema de despeses, però de moment no veiem molt clar que això sigui possible i en últim
lloc, perquè, d’altra banda, heu dit aquí quan l’heu estat presentant i defensant, que
s’havia fet en consens amb altres grups; el que és clar, és que amb el meu, de grup, no
que s’ha fet el consens! Llavors, també ens sap greu el fet que, malgrat que no siguem
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decisius, pensem que tenim moltes coses per aportar i que no cal, i que això no és una
enrabiada, sé que n’esteu convençuts, però que les coses fetes amb la màxima majoria,
amb el màxim consens, probablement van molt millor, que no pas fetes de manera més
unilateral, com s’ha fet aquest pressupost.
Per tant, per totes aquestes raons, evidentment votarem en contra d’aquest pressupost.
Gràcies.
Sr. JOSEP M. SOLDEVILA:
Senyor alcalde, Senyors regidors:
El nostre grup els parla des d’una certa decepció i amb preocupació. Tot i que aquest no
és el nostre pressupost de PxC, ni crec sigui el millor pressupost per a la ciutat de Torelló
Ens sap greu dir-ho, però és així. Un pressupost sense ànima, poc eficaç, sobretot poc
eficaç. Un pressupost sense prou coratge per a un moment tan difícil com l’actual, sense
prou empenta, massa igual al dels últims anys, però amb una diferència, important, que fa
que, malgrat tot, ens el puguem mirar amb simpatia. Sembla que es gastarà només per
les quantitats que s’ingressaran. Ja es veurà! perquè ens podríem trobar que els
ingressos previstos disminuïssin, i que les quantitats provinents de les institucions
supramunicipals fessin curt. Però en qualsevol cas, i al contrari dels últims 4 anys, en
aquest pressupost les despeses municipals s’acoblen als ingressos, i no al revés.
És un pas important, que millora molt el pressupost, i que ensenya com els números de
l’Ajuntament tornen a ser elaborats des d’Intervenció, i que han de ser elaborats des
d’Intervenció! Ho celebrem! Celebrem que, com a mínim en el capítol d’ingressos,
prevalgui la seriositat. Però en contra, una altra qüestió, ben diferent i malt resolta, és la
despesa: bàsicament, es repeteix l’error dels exercicis anteriors; els objectius de despesa
continuen sent els mateixos d’abans i aquest és el problema del pressupost presentat.
Des del nostre punt de vista, tant convergència com esquerra que han fet junts el
pressupost, no s’ha adonat que la crisi econòmica ha canviat les necessitats de la ciutat i
dels torellonencs, no han canviat de xip i és que la crisi no tan sols provoca una
disminució dels ingressos, sinó que obliga a replantejar a fons els objectius principals, és
a dir, el destí de la despesa; en definitiva, les prioritats de l’Ajuntament i vostès les
mantenen al marge. Les mantenen amb menys recursos, però sense canvis en les
finalitats. Simplement rebaixen les quantitats disponibles, sense que es noti cap criteri
d’acció política. I si incrementen alguna partida, és conseqüència de l’augment del cost
del servei.
Per aquests motius afirmem, sentint-ho molt, i és de debò que ho sentim molt. El
pressupost que presenten és un pressupost poc útil, inadaptat als temps actuals, sense
dinamisme, sense impuls per a polítiques d’interès primordial ciutadà. Un pressupost
d’anar fent. És una llàstima!
Aquest és el motiu de la preocupació que els esmentava al principi i per aquestes raons,
no volem entrar en el debat puntual; no serviria de res. És clar que no estem d’acord en
moltes de les partides! És clar que hi ha partides en ensenyament i serveis socials
exageradament esquifides i curtes d’altres molt inflades! És clar que tot això, i tants altres
exemples que podem aportar, farien molt difícil el nostre vot favorable! Però allò que
trobem a faltar en aquest pressupost és la fixació de les grans prioritats; el pressupost no
dóna resposta a la gran pregunta: Què vol fer l’Ajuntament en un any de profunda crisi
com serà el 2012? Què ha de fer, avui, un Ajuntament mitjançant el seu pressupost?
Al nostre entendre, avui, l’Ajuntament de Torelló i en general els ajuntaments, si més no
els d’un cert nivell demogràfic i econòmic, han de vetllar per 4 grans objectius:
Primer: garantir el sou amb la seguretat social, plans de pensions i fons socials del
personal funcionari, laboral i interí.
Segon: garantir el pagament als proveïdors dins el termini legal.
Tercer: rebaixar a fons la càrrega financera i eixugar els deutes.
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Quart: destinar els recursos principals a ajudar la gent necessitada de Torelló, a aquells
torellonencs que no poden seguir.
I després es poden enfocar altres objectius, com:
• Reforçar els programes d’educació.
• Reparar el deteriorament urbanístic de la ciutat.
• Enfortir la seguretat ciutadana i l’ordre al carrer i als blocs de pisos, a les cases, als
comerços, i a les naus industrials.
Però aquells quatre grans objectius haurien de ser, al pare nostre, d’obligació per a un
Ajuntament com el de Torelló.
El nostre grup creu que, a la vista del projecte de pressupost presentat, el primer punt
està mitjanament assegurat.
Amb tot, volem insistir-hi, en defensa dels drets del personal. Volem insistir-hi també
perquè té riscos i amenaces.
Pel que fa al segon, tenim dubtes que l’Ajuntament compleixi; ja es veurà! I serà una
desgràcia que falli, perquè les factures impagades o pagades amb morositat, amb alta
morositat, repercuteixen molt negativament en la marxa de les empreses i creen un
efecte dòmino en l’activitat econòmica amb conseqüències negatives a tota la ciutat.
Quant al tercer punt, la disminució de la càrrega financera és ineludible per al sanejament
de les finances municipals. És clar.
Quart punt: l’atur supera a Torelló els 1200 treballadors. O sigui, més de 1.200 famílies
en necessitat permanent, en constant inquietud, per afrontar les necessitats vitals més
elementals. El Banc d’aliments, d’aquí a poc, no donaran l’abast. Altres institucions, com
Creu Roja o Càritas, hauran de multiplicar els seus esforços. Molts torellonencs no poden
pagar la hipoteca. Molts d’aquests torellonencs no arriben a finals de mes. Molts d’ells no
tenen ni per menjar ni per vestir. Molts torellonencs, en especial, vídues, perceben unes
pensions mínimes, insuficients. I per postres, l’Ajuntament no els té especialment en
compte en el pressupost; sembla com si a Torelló no hi hagués gent, molta gent, que no
pot seguir. I aquesta hauria de ser, avui, avui més que mai, la principal preocupació i la
primera ocupació del consistori: Ajudar la gent de Torelló que passa per situacions de
gran crueltat econòmica; torellonencs que pateixen molt, torellonencs angoixats.
No renunciem a potenciar la formació. Ara bé, tampoc el pressupost presentat recull una
atenció privilegiada en aquest àmbit.
Tampoc no es veu que el pressupost destini recursos a la millora de les voreres, dels
bancs, dels llums, de tot allò que pot fer més agradable la vida, que ajuda a crear qualitat
de vida, fins i tot en moments de penúries domèstiques i personals.
I pel que fa a la seguretat ciutadana, continua sent un dels problemes dels torellonencs,
molt especialment en alguns barris, tant a l’exterior dels immobles com a les escales.
Així doncs, ens dol que, amb l’excepció dels primers objectius que he citat, l’equip de
govern no ha sabut prioritzar aquells punts que són bàsics avui. Uns objectius que
haurien de ser prioritaris, avui, a Torelló.
Aquests pressupostos no els doten amb els recursos necessaris. Molt especialment ens
dol la poca atenció per ajudar les entitats torellonenques que, sense cap afany de lucre,
sense burocràcies ni sous, existeixen, per ajudar la gent que sofreix necessitats
elementals; entre tots farem un favor a aquestes entitats i entre tots farem que aquestes
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entitats, se sentin més ben tractades i més ben acollides des de l’Ajuntament, entre tots
donarem un cop de mà a aquestes entitats que existeixen per al servei dels necessitats.
Podríem ajudar els nous emprenedors; el nostre grup va presentar diverses mocions, que
una darrera d’altra es van tirar enrere, siguin a nous emprenedors, sigui rebaixant
impostos als comerços o a empreses que tinguin problemes. Tot això no ho veiem
reflectit.
Per tot això, el nostre vot serà l’abstenció.
Gràcies.
Sr. LLUÍS SABATÉS:
En primer lloc dir que després dels 4 anys i escaig que fa que sóc regidor i dels més de
10 anys que estic al GM d’ERC, mai s’havia donat tanta informació als partits de
l’oposició. Per tant agrair a l’equip de govern aquesta transparència.
La situació econòmica no ha millorat gens aquest darrer any i ja en portem uns quants
que ens trobem en la mateixa situació. La nostra actitud davant aquesta realitat ha estat
durant aquests anys la mateixa: la mà estesa a l’equip de govern, actuant amb
responsabilitat, per mirar d’ajudar amb el que fos possible a remar tots en la mateixa
direcció. Poques vegades se’ns ha agafat fins ara, aquesta mà.
Pensem que això és el que volen els nostres convilatans i especialment els nostres
votants, que en moments de dificultats generals ens posem a treballar per al poble i a
disposició de l’equip de govern i, en aquest cas, més que mai ja que està en minoria i
pensem que hem d’intentar d’aconseguir que l’equip de govern sigui fort per poder
prendre decisions fermes i necessàries per poder projectar el poble cap a un futur millor,
preparant-lo per quan es comenci a veure la llum al final del túnel, per tal que estiguem
situats a primera línia per començar amb força i pas ferm la recuperació del nostre teixit
productiu i de serveis.
Per part de l’equip de govern de CiU hem trobat una total disposició a parlar-ne i arribar a
acords.
Podem entrar en molts detalls particulars del Pressupost –com ha fet algun grup- i
segurament el que diem nosaltres, l’equip de govern o els altres grups de l’oposició, tots
tindrem la nostra raó. Ja sabem que els números, tot i sumar exacte, tenen moltes
interpretacions i matisos que a vegades sembla que no parlem de la mateixa cosa.
El que està clar, però, és que és un pressupost realista, contingut en els ingressos i en
les despeses, però també ambiciós en la mesura del possible en les inversions i en el
manteniment de serveis públics bàsics per la població
Segurament que algú dirà que la pressió fiscal, amb l’augment de l’IBI, aprovat en les
ordenances el passat més d’octubre, ha pujat al voltant del 9% i un altre li pot dir que els
impostos directes i la pressió fiscal real és al voltant del 4% o, si voleu una altra versió,
que el total d’impostos directes i indirectes només puja al voltant de 1%.
Per seguir parlant dels ingressos també podríem dir que les taxes pugen al voltant del 2%
i uns altres que les taxes de prestació de serveis públics i bàsics que són les més
importants i principals taxes es redueixen al voltant del 3%.
Tots tenim raó. En aquests moments, ningú estaria dient cap mentida.
En quant a les despeses podem fer el mateix exercici: possiblement l’equip de govern
dirà que la despesa corrent l’ha disminuït al voltant del 3,5% i les inversions les ha
augmentat més del 50% respecte de l’any passat.
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D’altres diran que les despeses corrents en béns i serveis –que és el capítol 2- han pujat
al voltant del 4,5% i que aquesta o l’altra regidoria la baixaria o la pujaria; per exemple
que en comptes de posar bancs al Carrer Manlleu reduiria la dotació de Ràdio Ona o del
Teatre Cirvianum... Seguirem tenint tots la nostra raó.
Nosaltres pensem que en temps de crisi la interpretació dels Pressupostos ha de ser molt
més genèrica i que ha de servir com a base per a poder començar a treballar de valent
per aconseguir uns objectius ambiciosos i que l’any següent es puguin confeccionar uns
pressupostos encara millors i més ajustats a la realitat que ens toca viure, i més, essent
el primer pressupost del nou mandat.
Aquests pressupostos asseguren poder mantenir i fins i tot millorant els serveis que fins
ara ha donat l’Ajuntament amb l’esforç de tots: els ciutadans pagant els nostres impostos
i col·laborant en la mesura que cada un pugui en activitats socials, culturals, lúdiques i
cíviques; els treballadors posant si cap més esforç i interès en la seva responsabilitat, i
els polítics gestionant amb més eficàcia i eficiència els recursos de tots, tot i la situació
difícil que estem vivint. A més, podem continuar amb l’aplicació del Pla de Barris pactat
en l’anterior legislatura entre el PSC, CiU i ERC.
També cal apuntar que les inversions se situen al voltant de 1,5 milions d’euros. Com a
principals podem destacar el condicionament del carrer Rocaprevera, tant necessari per
l’accés de la gent gran al Casal d’avis i al nou equipament de Serveis Socials de la
Carrera i que, a més, és un clam històric dels veïns; la remodelació de la passarel·la del
carrer Sant Josep; recuperar la caseta dels jardins Vicenç Pujol amb lavabos per poder
gaudir amb més plenitud d’aquest magnífic espai i preservar un edifici amb interès
històric; acabar l’equipament de la Plaça Nova perquè en puguin gaudir les entitats i que
Ràdio Ona s’hi pugui instal·lar; la continuació de la recuperació i rehabilitació d’un edifici
tan emblemàtic com Can Parrella per a poder-hi centralitzar tota l’administració de
l’Ajuntament, per tal de ser més eficaços i eficients en la gestió i no oblidem tota la feina
que s’ha de fer per millorar les infraestructures d’edificis i de mobilitat per no baixar la
qualitat de vida del nostre poble. Segur que em deixo coses al tinter, però també ja les
han expressat des de l’equip de govern...
Amb aquest pressupost s’assegura també el nivell de suport a les entitats del poble que
per a nosaltres i així també ens ho ha manifestat l’equip de govern, han de ser la base de
la recuperació econòmica i de la cohesió social del nostre poble i el nostre país.
Es mantenen totes les cobertures socials, perquè cap dels nostres veïns quedi exclòs de
la nostra societat.
Se segueix donant suport a les principals activitats i expressions culturals del poble. Hem
de ser capaços de mantenir i potenciar totes aquestes activitats, com el Carnaval, la
Cursa Pels Camins dels matxos, el Mercat del Trasto, el Torneig Joan Mir de Tennis
sub16, el Festus, la trobada de col·leccionistes de xapes de cava, les dues Festes
Majors, la cavalcada dels Reis, la beca d’estudis, la beca Segimon Serrallonga, el
concurs de literatura del Gat literari, el Festival Internacional de cinema de muntanya (que
aquest any ja celebra el 30è aniversari), l’expedició al Dhaulagiri per part del CET per
commemorar el 40è aniversari de la seva fundació, i moltes d’altres que no enumeraré
per no allargar-me.
Però encara més important és el que pensem que s’ha de fer de cara al futur per poder
assegurar tot això en els propers anys. I amb això també hem coincidit amb l’equip de
govern:
Cal gestió, gestió i 100 vegades gestió. Gestionar –com he dit- amb eficiència i eficàcia.
Tenir clar que els diners públics, són de tots i responsabilitat de tots els que els
gestionem que som els que estem a l’Ajuntament: treballadors i polítics.
Que la situació ha canviat i canviarà més i hem de ser capaços d’evolucionar i adaptarnos a les noves situacions.
S’ha d’estudiar l’estructura organitzativa de l’Ajuntament buscant més eficiència i més
eficàcia.
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Ens cal analitzar tots els serveis que en aquests moments estem contractant a l’exterior i
buscar quina és la millor solució per a tots els ciutadans.
Cal també un Pla de Xoc de reducció de despesa corrent, que s’ha de portar a terme amb
la col·laboració de tots els implicats en el dia a dia de la gestió de l’Ajuntament i que hem
estudiat conjuntament amb l’equip de govern.
També coincidim amb l’equip de govern, i no ens n’hem d’amagar, que s’haurà de
treballar colze a colze amb totes les entitats del poble, amb total transparència i
col·laboració per poder estudiar com millorar l’eficiència i l’eficàcia dels recursos públics
que s’utilitzen conjuntament.
També hem coincidit que hem de treballar per trobar la millor solució a diversos
equipaments, entitats i serveis del poble. Nosaltres estem a la seva disposició per
col·laborar, per exemple, a rellançar l’Escola de Música que no ens hem pas d’enganyar
no passa pels seus millors moments; també hauríem de ser capaços de trobar els
recursos necessaris per poder obrir el més aviat possible i d’una forma digna el Museu
de la Torneria; recolzar i millorar el projecte de l’Escola d’Arts Plàstiques; la gestió de la
Piscina i les piscines d’estiu, etc.... i aquí pensem des d’ERC-JpT que tots els grups
municipals aquí presents hauríem d’actuar amb responsabilitat i pel bé comú de tots els
torellonencs i torellonenques.
Suposo que ja teniu clar després d’aquesta explicació que la lletra i la música d’aquests
pressupostos a nosaltres, ERC- JpT, ens agraden i per tant hi donarem suport. Perquè en
som part en l’elaboració. Ens havíem marcat uns mínims en l’elaboració pressupostària
que eren: no reduir la dotació de les polítiques de benestar, mantenir els serveis públics,
mantenir el suport a les entitats, no afeblir i redefinir les polítiques de promoció
econòmica i, finalment, mantenir el suport, com a mínim, que permeti la continuïtat dels
esdeveniments que donen vitalitat al nostre poble i que ens situen al mapa.
Són uns pressupostos que venen condicionats per una reducció d’ingressos –com ja s’ha
dit-, tant dels propis com dels externs, que amb les ordenances es van poder rectificar
parcialment. Són uns pressupostos realistes i que han de permetre l’inici d’una millora de
l’eficiència i l’eficàcia en la gestió dels recursos per tal de mantenir els serveis necessaris
pels nostres ciutadans i per donar suport a les entitats, als que ho passen pitjor i al sector
productiu i comercial.
També volem aprofitar l’avinentesa per expressar públicament que estem disposats a
implicar-nos fins allà on faci falta, per ajudar i ser partícips en l’execució d’aquests
pressupostos i dels projectes que vagin més enllà d’aquest primer any en una visió més
completa del mandat.
En les converses que hem tingut per parlar dels pressupostos ens sembla que hem
coincidit en moltes coses amb l’equip de govern i en les que no, hem sabut trobar un punt
d’entesa que segur que serà beneficiós per Torelló.
Res més i moltes gràcies.
Sr. MARC FONTSERÈ:
Gestió, gestió i gestió... potser que en lloc de polítics, Torelló fitxi tècnics! NO hi estic
d’acord amb cap dels dos grups que han exposat el seu punt de vista; ens han explicat
quines són les prioritats d’aquest pressupost, com ja ha expressat la Roser. No entraré a
valorar si el pressupost ha estat treballat o no, si l’equip de govern i el grup d’ERC, que
han anunciat que l’han treballat junts, s’hi ha passat poques, moltes hores o moltes nits
sense dormir. Però el cert, és que no es nota.
Quan al més de juny, pocs dies abans de la investidura em va trucar l’alcalde per intentar
arribar a un acord de legislatura, de seguida ens vam posar a treballar. Avencàvem
ràpids. També intuíem algun altre desacord, pel que fa a les prioritats en les inversions,
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però no em vam arribar a parlar, perquè ens centràvem en posar els fonaments per
poder adaptar l’Ajuntament als nous temps. No temps a llarg termini, sinó temps que ja
feia mesos que teníem a sobre. N’érem conscients ja que per exemple, els dos grups
coaligats encara, vam preparar un pressupost per al 2011 de transició.
1) El pressupost passat era de transició –us en recordareu- perquè deixava les mans
lliures i un Ajuntament econòmicament sanejat pel grup guanyador, amb poques
inversions i amb poques modificacions respecta als pressupostos anteriors.
2) Era un pressupost de transició, perquè deixava l’Ajuntament a punt per poder afrontar
el futur –que es preveu complicat- amb múscul econòmic, però amb reformes per fer. La
situació econòmica de la nostra gent –dels torellonencs- va empitjorant dia a dia, l’atur
està en nivells insostenibles, ens fem grans,: els que som fills del baby boom ja en tenim
més de 40, i els pares estan jubilats o es jubilaran en breu. Amb totes les conseqüències
a mitjà i llarg termini que tot això ens porta.
Bé, tornant al més de juny, els companys de convergència i nosaltres coincidíem en què
calia adaptar l’ajuntament a aquests nous temps que he esmentat.
- Coincidíem que calia no apujar més els impostos en general i l’IBI en particular, ja
que portàvem uns anys carregant molt als ciutadans, com a causa de l’entrada en
funcionament de nous equipaments: l’escola Marta Mata, hotel entitats, llars
d’infants, l’edifici de la cooperativa,...
- Pel que fa a recursos humans, també coincidíem en què calia analitzar molt bé
aquest capítol i donar prioritat a aquelles àrees, aquelles regidories com promoció
econòmica (segurament la prioritat primera del grup de ciu), l’ensenyament i el
benestar social.
- També estàvem d’acord en continuar treballant amb l’Estat espanyol, amb la
Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona, perquè continuessin
col·laborant econòmicament amb Torelló.
Aquests objectius -semblava en aquell moment- que hi estàvem d’acord no?
Doncs no! què ha passat amb la ciu que no volia apujar els impostos?, què ha passat
amb CiU que negociava els convenis amb els treballadors i en complia els acords?. Però
sobretot, que tenia clara la importància de la promoció econòmica, i de les regidories
d’educació i benestar social pel seu impacte en la gent i en el futur de Torelló.
Mireu, i ja entrant directament al pressupost i començant pel d’ingressos, es va apujar
l’IBI, en un 8,7%. S’apugen les multes en aproximadament un 15%.
Per contra, feu “trampa”, i ho dic, perquè no em crec que ni vosaltres mateixos us
cregueu que la Diputació de Barcelona només col·laborarà amb l’Ajuntament amb 58.100
€. L’any passat van col·laborar amb nosaltres amb més de 200.000!!. Només el que
arribava a la regidoria de promoció econòmica ja és més alt que el que heu pressupostat
pel 2012. Creiem que aquest número està posat a la baixa per poder justificar la
necessitat d’apujar els impostos.
Per tant, el pressupost, des del punt de vista d’ingressos, per nosaltres no s’ajusta a la
realitat, i no contempla una màxima que era no carregar als ciutadans amb més impostos.
Però –tornant als ingressos- si al final estem equivocats, encara serà pitjor ja que
demostrarà una poca capacitat de l’equip de govern a l’hora d’anar a “caçar” subvencions
sigui allà a on sigui.
Bé, entrem ara a les despeses.
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1) Pel que fa a les despeses corrents dels tipus subministraments, material fungible,
manteniment edificis, manteniment de vehicles... el criteri utilitzat de dotar el cost
real entenem que és el correcte. És un import molt important i que entenem que la
seva reducció és complicada.
De totes maneres, el que cal, bé calia, és un pla d’estalvi municipal, com de fet fan
molts ajuntaments que estaven pitjor que nosaltres. Ens agradaria que s’hagués
treballat en aquest sentit. De totes maneres i entrant al detall d’alguna partida en
concret, trobem reduccions importants com són el manteniment dels parcs i jardins, o
les de manteniment de mobiliari urbà, reduïdes en un 25%. I no voldríem creure que
això ja s’estigui fent amb el sistema fàcil: trec bancs, perquè així la gent no hi seu i no
s’espatllen i no s’han de mantenir, posem menys papereres i així no s’han de buidar,
o tallem els arbres als carrers de Torelló així ens estalviem la poda. Així no és la
manera de reduir despeses!
Per això demanem que el que no s’ha fet per aquest pressupost, -de fet ho ha
avançat en Lluís Sabatés- es pugui fer pel següent, i que en els pròxims números que
ens pugueu presentar un pressupost que contempli aquestes reduccions. Perquè
senyors, el cost de no fer aquest pla, tornarà a recaure sobre l’IBI, estigueu-ne
segurs.
2) Pel que fa al segon capítol, o al capítol que jo he ordenat en segon lloc, però en el
que gastem més diners a l’Ajuntament és en recursos humans i que no s’ha fet
massa res, o gairebé res, no s’hi ha treballat massa!. Perquè si en el grup de
partides que he analitzat abans no hi ha massa àmbit polític, aquí no s’ha fet
massa res, però si que el que s’ha fet creiem que no és correcte, perquè hi ha una
component de priorització política molt important.
Perquè hem prioritzat desmantellar el departament d’empresa i emprenedoria de
l’Ajuntament. També hem eliminat un lloc de treball al servei d’ocupació, que
recordo que va ser doblat el 2008 quan va començar la crisi actual; la crisi no s’ha
acabat. Tampoc deu ser una prioritat atendre professionalment als aturats. Però si
que ha augmentat la plantilla real en l’àrea d’administració. No crec que hagi
augmentat la feina a administració molt més, que a promoció econòmica o de
benestar social.
Ja per acabar en aquest apartat, dir que si que és veritat i ho ha expressat
correctament el regidor, que aquesta partida ha baixat molt, però les causes són,
perquè no han arribat totes les subvencions que van arribar l’any anterior i els
anys anteriors, com pot ser el projecte impuls amb 35 persones menys, i tampoc
disposem de la casa d’oficis amb 9 o 10 persones menys.
3) El tercer punt que volia tocar és el de les regidories i la priorització política que
s’ha fet de les mateixes. I aquí si que ens ha fet mal aquest pressupost, de veritat:
reduir fins a l’ínfim el que destina aquest Ajuntament a la promoció econòmica i, a
més, en aquests moments, trobem que és escandalós. Hem pressupostat en
accions, 10.800 €!!!! crec que amb això no cal dir res més, quan en el pressupost
de fa un any i escaig, el company d’Esquerra Republicana ens criticava que no
aportàvem suficients recursos a promoció econòmica; doncs deu ser la regidoria
que més s’ha retallat.
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En aquests moments que el consorci de mas les vinyes i potser la nova estació de
tren, sembla que està en punt mort, creiem que cal un nou projecte de promoció
de Torelló. De fet així ho va avançar al més de setembre el regidor, però vistos els
números presentats, creiem que desgraciadament, haurem d’esperar a veure
aquest projecte al 2013.
4) Tampoc ens ha agradat que a part de promoció econòmica hagi rebut de valent
educació. Així els nens de 1er i segon de les escoles ja no podran anar a natació,
almenys subvencionat per l’Ajuntament, no deu ser prioritari, és clar!. Les AMPA
rebran menys diners que els últims anys i així, per exemple l’escola Fortià Solà
haurà de tancar el projecte de biblioteca oberta, que tant de bé a fet a pares i fills.
Per acabar amb aquesta regidoria, amb educació, al nostre entendre tant
important, veiem que s’han reduït en més del 25% els diners destinats a realitzar
accions (de 36.000 a 23.000). Això és prioritzar.
Igual s’ha fet en benestar social, on s’han reduït dràsticament –no sé si per
despeses supèrflues anava per aquí- les partides destinades a projectes d’igualtat
d’oportunitats i al fons de cooperació.
I en canvi, ha augmentat la partida global de l’Ajuntament per publicitat i
propaganda, de 40.000 a 70.000 euros. D’això se’n diu prioritzar!
On creiem que es podria actuar amb més contundència i elegint millor cap a on es
destinen els recursos, però, és a cultura. Com pot ser que destinem més diners a
la beca Segimon Serrallonga que no recauen directament en el poble, o poden
recaure-hi o no, però, com pot ser que es destinen més diners a la beca Segimon
Serrallonga, i en canvi no podem fer el mateix amb un festival internacional de
cinema de muntanya molt tocat per la crisi d’unnim?. Per a nosaltres està més
que clar quina és la prioritat de Torelló, no entenc com l’equip de govern i els seus
socis pressupostaris no ho veuen, també!. És cert, aquest any serà el desè
aniversari de la beca, és cert!. Però no és menys cert –com ens ha recordat el
company d’esquerra- que serà el trentè aniversari del festival! governar és
prioritzar i aquestes prioritzacions no les compartim.
Podríem acceptar aquestes retallades (en cap cas les de promoció econòmica) a
les AMPA, a la regidoria d’educació i benestar social, si les altres regidories
haguessin tingut comportaments similars o majors en les seves entitats i les seves
accions. Però no és així. Les entitats culturals mantenen les seves aportacions. El
que es destina a festes i a les entitats que hi col·laboren de bon grat, tot i la crisi
es manté! i aquí és on tenim una penya segat insalvable.
Podríem resumir-ho: creiem que no es poden reduir les inversions en educació i
promoció econòmica per seguir fent la millor porronada del món, alhora que
destinem 70.000 a propaganda.
Per acabar, pel que fa a inversions, i, em sap greu, perquè durant anys vam
treballar fort per fer un projecte de poble comú amb l’equip de convergència. Però
com bé saps i n’hem parlat, que les inversions no són del nostre agrat. Fer
reunions per parlar d’inversions està molt bé i ho agraïm, però és diferent que dir
que s’ha arribat a consensos; se’n ha parlat, però no hem arribat a un consens.
Creiem erroni destinar bona part dels recursos de puosc i propis a can Parrella. A
Torelló tenim necessitats a cobrir que afecten a tothom i que la millora d’aquests
redunden en millorar la qualitat de vida de tots.
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-

Carrers poc accessibles, -si que heu posat el carrer Rocaprevera- però no hem
posat el carrer Nou, el carrer Bonsuccés, i la resta del casc antic. I que a més
estan en el pla de barris i, per tant, estan cofinançats. Fem-los i cofinancem-los
amb aquests diners de Diputació, de Xarxa Barcelona o PUOSC i FEDER que
destinarem a Can Parrella.

-

Anem a buscar diners externs per Can Parrella, diners que no es restin de les
inversions que afecten a les persones i que són les realment importants!.

-

Ja ho hem dit alguna vegada que creiem necessari transformar el camp de futbol
del barri de Montserrat i creiem que s’ha de fer ja. Només cal passar per l’altra
punta de Torelló, pel parc de la Cabanya, per veure la quantitat de gent que el viu,
que el gaudeix. El mateix necessita la gent del barri, i més ara que no hi ha equip
de futbol.

-

En el pressupost apareix una partida per estudiar la remodelació de la zona
esportiva. Està bé, ja ho vam dir en el seu dia, que estaria bé ampliar-ho al barri
de Montserrat, però ho vau desestimar.

-

Creiem, però, pel que fa a la zona esportiva, que no cal esperar al projecte per
acabar la pista d’atletisme. Aquesta inversió, que no és molt cara, ajudaria per
exemple a l’associació d’atletisme de Torelló, a fer un pas més endavant. A
disposar d’una instal·lació més que digne i a motivar encara més als joves a
practicar l’atletisme. El fet que aquesta nova associació no tingui conveni amb
l’ajuntament, que no rebi diners, no hauria de fer que fos menystinguda. Són gent
dinàmica i engrescada i que s’acontentaria amb poder disposar de les
instal·lacions adequades que tenen les altres entitats del nostre poble. De fet sou
testimonis molts dels d’aquí, de la coorganització que han fet juntament amb
l’escola Fortià Solà aquest diumenge del cros escolar, un dels més reeixits de la
comarca.

-

Ara si –ja acabo-, només dir que trobem a faltar, i molt, i ens sap molt de greu, la
urbanització del carrer Giravolt. L’antic equip de govern ho vam lluitar, inclús
alguns veïns de per allà ho van patir i ho vau lluitar també l’equip de govern actual
amb en Lluís Bassas al capdavant. Esquerra, amb motius poc clars, al nostre
entendre, s’hi va oposar contínuament. Jo demano que penseu en el poble i no en
les aliances i que si l’alcalde creia fa 8 mesos que calia fer aquesta obra, pensem
que no s’ha de canviar d’opinió. Això si, si l’Ajuntament al final resulta que no té
raó, i que es dicta sentència desfavorable, es podria aturar. Però el fet de no estar
inclòs en el pressupost ni en el pla de govern dels propers quatre anys, ja denota
unes poques ganes de tirar-lo endavant. Replantegeu-vos-ho, si us plau!.

Suposo que ha quedat clar que no recolzarem el pressupost, per totes aquestes raons.

Sr. JAUME VIVET:
Ens ha quedat sense comentar la plantilla i la relació de llocs de treball; cedeixo la
paraula a en Manel Romans, per fer l’exposició.
Sr. MANEL ROMANS:
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Només voldria dir que la plantilla de personal de l’Ajuntament de Torelló, pràcticament és
la mateixa que el 2011; si que hem de dir que hi ha hagut l’amortització d’un lloc de
treball, com ha dit en Marc Fontserè, que era el tècnic d’empresa, que estava lligat a una
subvenció del programa Inicia i com que sembla que aquest any 2012 aquesta subvenció
no arribarà, hem amortitzat aquesta plaça.
Voldria dir als de Plataforma que respecte a les demandes que han fet de recursos
humans, plataforma reclama que es pagui el pla de pensions i els he de dir que per llei,
des d’inici d’aquest any, les administracions públiques no podem pagar els plans de
pensions als treballadors; per tant, no només l’Ajuntament de Torelló, si no que totes les
administracions públiques, les aportacions que fèiem molt gustosament al pla de
pensions als treballadors, ja no les podrem fer i no pas, perquè no les vulguem fer, si no
que és de llei.
També hem de dir que en les reunions que hem anat mantenint amb el comitè d’empresa
i amb la junta de personal, a l’última reunió, se’ns va reconèixer l’esforç que havia fet
l’Ajuntament per mantenir els llocs de treball; en temps de crisi com aquest, on moltes
administracions han hagut de reduir el capítol 1, nosaltres hem fet l’esforç, hi ha hagut
d’haver moviment dins l’Ajuntament, però si que el que hem fet és mantenir el mateix
nombre de treballadors que teníem.
En el pressupost, hi ha una disminució d’uns 400.000 euros respecte del 2011, que
bàsicament ve donat, perquè la casa d’oficis que teníem l’any passat, enguany no s’ha fet
convocatòria i, per tant, no hi és, i perquè en pla de barris, l’any passat la quantitat era
més gran i enguany, essent menor, han reduït el pressupost.
Jo voldria dir que en referència al que ha dit el regidor Marc Fontserè en relació a
promoció econòmica, que hem desmuntat la promoció econòmica, perquè hem amortitzat
aquest tècnic d’empresa, ens sembla que ho hem resolt d’una altra manera que si
després, a l’alcalde li sembla bé, ho exposaré.
Bàsicament això: hem reduït 400.000 euros, tot i mantenir tota la plantilla de personal que
tenia el 2011 l’Ajuntament de Torelló i la veritat és que no només nosaltres estem
satisfets, si no que hem rebut el reconeixement –com he dit abans- del comitè d’empresa
i la junta de personal.
Sr. ALBERT PORTÚS:
Abans que res, personeu si no respon a tots els punts o qüestions que s’han formulat,
bàsicament, perquè no m’ha donat temps d’apuntar-los tots, però ja us avanço que
qualsevol discussió que hi hagi, estem oberts, ho hem estat sempre, i ho estarem i en
podem parlar el dia que vulgueu.
Començant pel grup d’iniciativa: se’ns critica que no hi ha hagut prioritats, ni polítiques, ...
nosaltres entenem que si, que hi han estat; de fet, ho he comentat al començament del
ple en què hem posat l’accent, i així es veu en l’increment de les regidories que són
atenció als ciutadans, acció social, joventut, educació, medi ambient,... només per posarte un exemple, en el tema de promoció econòmica, tot i que des del partit dels socialistes
se’ns diu que no s’ha tingut en compte, hi ha hagut un increment d’un10,39%; en tot cas,
ho podem comentar. En tema de joventut, també s’ha vist incrementat; en benestar social
s’ha mantingut i en matèria d’obres i serveis, també hi ha un increment. Per tant, si que hi
ha una prioritat i tenim clares quines han de ser les prioritats, que en aquest cas són les
regidories que tenen una implicació més directa en el ciutadà.
Mesures per estalviar costos i enumerar-les? Mesures per estalviar ja hem estat fent un
esforç molt important, sobretot per part dels tècnics de cadascuna de les regidories i el
resultat és el que tenim sobre la taula: malgrat la situació econòmica que vivim, la crisi i
els augments que hem de suportar des de costos d’electricitat, costos de factures de gas,
factures de telèfon,... no es veu plasmat l’increment que suportem en l’increment que
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s’estipula en el pressupost. Venim condicionats per una reducció en els ingressos, és
evident; tot i així hem pogut reduir la despesa corrent en un 3,65%.
Respecte de la neteja de la carrera, que comentaves que havíem pressupostat 400
euros, no és per a la neteja que pressupostem 400 euros; és per al material de neteja; la
carrera fa quinze dies que l’hem obert; hem fet els estudis; hi ha uns estudis fets sobre
quina pot ser la despesa que pot generar, però evidentment no tenim cap referent; per
tant, s’han pressupostat aquests 400 euros en funció dels informes dels tècnics.
Estem oberts, ho torno a repetir; si ens voleu ajudar a calcular les despeses estem
encantats i acceptem qualsevulla proposta que ens pugui ajudar a fer el càlcul i, si no la
tenim, evidentment el grup de govern té l’obligació de fer-ho i ho farem i és un treball que
pensem fer durant tot l’any.
Pel que fa al grup de Plataforma per Catalunya: bàsicament les preocupacions que
s’exposen les compartim; és evident que la crisi afecta d’una manera molt especial les
persones i el primer element és la persona individual i per aquest motiu s’han mantingut
tots i cadascun dels llocs de treball –referent al capítol 1- així com els sous –no s’ha tocat
res en absolut en aquest sentit-. Compartim la preocupació; també, respecte el capítol 1,
s’han prioritzat les regidories que vinculen d’una manera més important a les persones,
com ja hem comentat; els pagaments a proveïdors es compleixen dins del termini que la
normativa legal ens obliga, que són els 40 dies a l’any 2012 i passaran a 30 l’any vinent, i
dir-te que no només complim, si no que en molts casos es paga inclús en un termini més
curt dels 40 dies. I a partir d’aquí, no tinc res més per comentar; la teva era una
intervenció molt generalista, però compartim la preocupació de la qual heu fet esment.
Pel que fa al grup d’Esquerra, poca cosa podem dir ja que, evidentment, com ja ha dit
l’alcalde i hem dit a l’inici del ple, han estat uns pressupostos que hem consensuat i, per
tant, els hem elaborat conjuntament.
Respecte a les intencions del partit socialista: jo us asseguro que aquest pressupost
l’hem treballat; hi hem destinat moltes hores –encara que no us ho sembli- i jo des d’aquí
agraeixo molt la feina, tant des d’intervenció –que ens ha donat un suport molt importantcom de tots els tècnics que evidentment han hagut d’ajustar-se i hi han hagut de treballar
molt i repassar i passar-s’hi moltes hores.
Tal i com ha dit l’alcalde, són els nostres primers pressupostos, amb la complexitat que
això suposa i, evidentment, es porten a aprovació en el mes de febrer pels motius que ja
he exposat, del canvi a la intervenció, pel fet de ser els primers pressupostos i si els
podem tenir aprovats aquest any el mes de desembre, no esperarem pas al mes de
febrer, això és evident!
Tu, Marc comentaves el tema de l’IBI, que s’ha apujat molt, en un vuit i escaig per cent;
és evident! Hem apujat l’IBI; com ja sabeu, és la font primordial d’ingressos de
l’ajuntament; és l’aixeta i a partir d’aquí hem de regular el cabal d’ingressos que rebem;
l’hem apujat un vuit i escaig, és evident! L’any passat es va apujar un catorze i escaig i
ara hem fet un intent de contenció; hem ingressat menys de 300.000 euros del que
hauríem hagut d’ingressar seguint la dinàmica de l’any anterior. A més, tal com ja vam
comentar al ple de les ordenances fiscals, hem tirat endavant la revisió del cadastre, que
s’iniciarà aquest any 2012, amb la previsió que hi hagi una rebaixa substancialment a la
baixa en la majoria dels ciutadans, respecte del seu valor cadastral, que no afectarà
només l’IBI; si no que també afectarà plus vàlues, herències, ...
Bàsicament hem estat molt prudents en el tema d’ingressos; és evident –i amb això
comptem- que potser durant l’any hi hagi uns imputs positius en ingressos, però hem
preferit ser prudents i intentar a partir dels ingressos reals i segurs que tindrem; a partir
d’aquí, tots els ingressos que vinguin, ja sigui per subvencions de qualsevulla
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administració, benvinguts siguin i procedirem a les modificacions pertinents i tant de bo
en puguem fer moltes per ingressos que arribin.
Cal un pla municipal d’estalvis? Nosaltres entenem que el treballa a nivell d’estalvis l’hem
estat fent i no només ara en el pressupost; des que vam entrar és un dels punts que no
només preocupa a l’Ajuntament de Torelló; és un tema que per desgràcia s’ha de tenir
present en totes les entitats i l’hem tingut present i, evidentment, si que hi ha partides que
s’han anat a buscar i s’han comentat les que potser s’apugen o les subvencions que
baixen, però també n’hi ha d’altres, en què hem fet un gran esforç i inclús hem apujat
subvencions i hem abaixat despeses d’una manera bastant clara. La nostra intenció,
evidentment, no és ni treure bancs, ni papereres, ni tallar arbres per evitar la despesa...
entenem que hem de fer política més seriosa i és la que intentarem fer; evidentment,
aquests punts no els compartim.
Respecte al capítol 1, no només ha baixat en aquest onze i escaig per cent respecte del
SOC; tal i com hem dit al començament, a part de la disminució del servei d’ocupació,
també hem apostat per fer una aposta en el sentit de contractar personal indirecte en el
servei de les piscines d’estiu; aquest motiu també ha fet que es veiés reflectit en la
disminució en el capítol 1.
Pel que fa a educació, se’ns diu que les AMPA rebran menys diners; és fals! El total de
diners que rebran les AMPA, passen de 473.174 pressupostats el 2011, a 447.836
pressupostats aquest any.
La beca Segimon Serrallonga? Es critica que hi ha hagut un augment; hi ha hagut un
augment, però l’any passat es van destinar 17.281 euros i aquest any s’amplia en poc
més de 200 euros; tampoc creiem que aquest augment sigui exagerat o desproporcionat
en aquest sentit; si no recordo malament, hi va haver anys que es pagaven més diners i
inclús hi va haver un any que es van donar dues beques a dues persones diferents en el
mateix any.
Es critiquen les inversions? Segurament dels grups que som aquí, cadascun faríem un
pla d’inversions totalment diferent; nosaltres hem cregut que aquestes eren les que
havíem de prioritzar; cal dir, també, que en inversions bona part són pla de barris, que
està consensuat entre tots els grups polítics aquí presents i, respecte al carrer Giravolt,
no està inclòs en pla d’inversions, perquè com bé se sap és un tema que està al
contenciós i fins que la justícia no resolgui aquest tema, tampoc podem fer-hi res i
destinar-hi diners; hem d’esperar la sentència.

Sr. JAUME VIVET:
En el tema d’inversions, jo afegiria que tenia entès que la comissió nomenada pel tema
de pla de barris; entenc que les que no són de pla de barris no es van consensuar, però
les altres, tot i que hi va haver un moment en què el grup socialista –és cert!- vau dir que
s’havien de fer més carrers i es va acceptar en aquell moment, però al cap de poc va
arribar la carta i ens vam tornar a reunir d’urgència i jo entenc que aquestes eren
consensuades. Si allà es diu una cosa i després se’n diu una altra, jo no tinc res a fer-hi,
però em sembla que el pla de barris es va comentar i es va consensuar.
Sr. MANEL ROMANS:
Jo voldria respondre una mica en Marc, pel que fa a qüestions de promoció econòmica:
deia que aquest any havíem destinat més diners a altres coses que els que destinaven a
promoció econòmica l’any passat i que només destinem 58.000 euros. Aquesta
subvenció que arribava de la Diputació, que era per a la despesa corrent de promoció
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econòmica, només he de dir que l’any passat ja no hi va ser, no és que aquest any no
l’haguem pressupostat, si no que el 2011 aquesta subvenció ja no hi va ser.
També ens dieu que, perquè hem amortitzat aquesta plaça del tècnic d’empresa, que
hem desmuntat tot el tema de promoció econòmica i de suport a les empreses, jo només
he de dir que durant dotze anys, el suport a les empreses, quan governaven vostès, el
suport a les empreses era bastant ínfim, per no dir nul; si que ara estem treballant,
juntament amb el consorci de la Vall del Ges, Orís i el Bisaura on ens han donat un tècnic
d’empresa, en fer realment un projecte per aquests tres anys que queden, de suport, no
només als emprenedors, que està molt bé que hi sigui, perquè hi ha de ser, i també el
tindrem en compte, però també de les empreses ja existents; perquè pensem que tots
aquests aturats que hi ha avui en dia, no és, perquè no hi hagi emprenedors, si no perquè
moltes de les empreses que hi havia al territori –no vull pas dir que hagin hagut de tancar,
perquè no han tingut suport de l’Ajuntament- però és cert que no han tingut gens de
suport. Per tant, nosaltres estem fent –i segurament aquesta setmana vinent ja podrem
començar a treballar, perquè aquesta persona ja ha començat fa dos mesos i mig i estem
treballant conjuntament en el programa- i farem un programa realment de suport a les
empreses. Només he de dir, a tall d’exemple, que l’any passat, el 2011, quan vostè era
regidor de promoció econòmica de l’Ajuntament de Torelló, no es va fer cap formació per
a empreses, cap ni una. Per tant, això ho volem reconduir i moltes vegades no només
hem de parlar de diners, perquè vostè diu que hi posem 10.800 euros, i la veritat és que
és la mateixa quantitat que vam pressupostar el 2011 i que, a més, la cofinançarem amb
Xarxa Barcelona i, per tant, seran uns 20.000 euros; el que jo voldria dir és que, no
només amb diners podem arreglar les coses, si no que a vegades, quan no hi ha diners,
també val la imaginació i el treball i realment el que volem fer nosaltres és que ja que
veiem que els diners són els que són, els que tenim l’Ajuntament de Torelló i els que ens
arriben d’altres administracions com és la Diputació, que ens han tret aquests quaranta i
escaig mil euros que teníem per a despeses estructurals, el que mirarem és treballar amb
el que puguem i fer un bon pla d’empresa i anar a veure les empreses i demanar-los el
que necessiten i estar al costat de les empreses, cosa que potser els empresaris de
Torelló, durant aquests últims anys, s’han sentit una mica deixats de la mà de Déu.
Per tant, senyor alcalde, jo només volia puntualitzar aquest tema.
Gràcies.

Sr. LLUÍS SABATÉS:
Només unes puntualitzacions, bàsicament, perquè ens hem vist al·ludits pel partit
socialista, per en Marc, precisament; primer de tot: per mi has estat irreconeixible; no
penso que una persona com tu, pugui fer un discurs d’aquest estil; no diré mentides,
perquè no és ben bé així, però manca de veritats! Les AMPA no rebran menys diners, en
tot cas, potser en rebran més, i això està pressupostat i està mirat i si vols tinc els
números aquí i els podem repassar, del 2011 i el 2012; no sé qui t’ha informat, però no
crec que t’hagi informat correctament!
En segon lloc: si que és cert que l’Ajuntament de Torelló té una situació bona financera o
d’endeutament, però també puc recordar, per exemple, que l’execució del pressupost de
2010 només va arribar al 65%; no sé si s’ha arribat a aquesta situació, realment pensanthi, o per omissió o deixadesa de l’aplicació dels pressupostos.
També tenim entès, des de fa anys, almenys el regidor d’hisenda així ens ho havia
expressat en altres debats de pressupost, que els estudis de la reducció de la despesa ja
estaven fets, que ja s’havien fet i s’hi havia treballat; la realitat que suposo que s’ha trobat
l’equip de govern no és ben bé aquesta i, per tant, segurament tocarà fer-la a partir d’ara i
em sap greu que tornis a mancar a la veritat quan dius que el grup d’esquerra republicana
tenim –com ho has dit en relació al carrer Giravolt- interessos ocults o una posició poc
clara, com has dit! Quan nosaltres ens vam posicionar d’una manera molt clar durant tot
el procés i, a més, saps molt bé que el senyor Miquel Franch va dir que en aquell carrer
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no s’hi faria res –vosaltres ho vau poder fer- mentre hi hagués un contenciós interposat
pels veïns. Evidentment, suposo que l’equip de govern, com que és un tema que se’l ha
trobat, imagino que assessorat pels serveis jurídics també esperarà que surti la
sentència.
Totes aquestes coses, realment, m’han sobtat molt.
Gràcies.
Sr. MARC FONTSERÈ:
Interessos ocults no ho he dit! Ho tinc anotat i he dit posició poc clara i es podrà veure a
l’acta.
Si, és veritat! El senyor Miquel Franch va dir que no s’executaria l’obra del carrer Giravolt
fins que no hi hagués una sentència. No oblidem que els últims tres anys i mig, per tant,
les coses que heu comentat fins ara, hem estat governant amb en Santi Vivet de regidor
d’obres i serveis i amb en Manel Romans de Cap d’àrea. Suposo que ells se senten
igualment afectats pel que estem dient; ho posàvem en pressupost per quan sortís la
sentència, si sortia favorable, poder començar i no haver d’esperar; aquesta era la raó de
tenir-ho previst.
I si no executàvem les obres de la plaça Nova es va endarrerir i aquesta és la raó que es
va executar el pressupost del 2010 en un 60%; però repeteixo que en aquest cas, no té la
culpa només en Marc Fontserè, si no que la vam tenir bastants més dels que estem aquí.
Les deliberacions de la Junta de Govern, no sé si són secretes, però es va dir en una
Junta de Govern, que les AMPA rebrien menys diners! Per tant, no m’ho he inventat jo; es
va dir, m’ho he mirat i m’ha semblat que es deia que les AMPA –no pas les escoles- les
AMPA rebrien menys diners; m’ho ha semblat, potser ho vaig mirar malament, però qui
m’ho va dir és de l’equip de govern. Per tant, no puc dir una mentida amb consciència, si
és que l’he dit!
El mateix diria a en Manel: l’any passat, jo vaig ser regidor cinc mesos i tu Manel set; en
tenim la culpa tots dos, si no es van fer cursos! Les raons que no es facin cursos per a
empreses, ja saps ben bé quines són!
I ja per acabar: m’he expressat molt abans: és un argument que s’ha fet servir a vegades,
no només ara per l’Albert, si no també crec que en el ple d’ordenances per en Jordi
Casals, d’Esquerra, que justifica apujar un 9% o un 8,7% l’IBI el fet que l’any anterior
s’apugés un 14%. Semblant que s’hagi abaixat; és a dir: si l’any anterior es va apujar un
14%, si no s’hagués apujat un 14%, ara s’hauria hagut d’apujar més, per arribar a aquest
nivell d’ingressos. Si l’any passat haguéssim apujat un 3% i no un 14%, aquest any
haguéssim hagut d’apujar, no un 8%, si no un 20%. I això, per molt que diguis que no, és
així!

VOTACIÓ:

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

Vots favorables: 9, dels regidors i regidores dels grups municipals de CiU i de JpTERC-AM.
Vots desfavorables: 5, dels regidors i regidores dels grups municipals del PSC-PM
i d’ICV-EUiA-E.
Abstencions: 3, dels regidors del grup municipal de PxC.
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2.2.1.2. GRUP MUNICIPAL DE PxC
2.2.1.2.1. Moció de PxC instant el Ministeri d'Economia a gravar amb un 18% els
enviaments de remeses dels ciutadans estrangers residents a Espanya.
PROPOSTA D’ACORD:
Atès que l'enviament de remeses per part dels estrangers residents a Espanya als seus
països d'origen és una evasió de divises tolerada sobre la qual no existeix control ni
mesures fiscals,
Atès que els diners que s’envien des d’Espanya a tercers països procedents de les
remeses, és al cap i a la fi, riquesa generada al nostre país que ha de revertir en un
benefici per a la nostra economia,
Atès que les remeses enviades per estrangers des d’Espanya en 2011 es van situar al
voltant dels 7.278 milions d'euros i suposarien un benefici de 1.310 milions d’euros per a
les arques públiques en un moment de crisi econòmica,
Per tot això, vist el dictamen favorable de la 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, NO
ACORDA:

Instar al Ministeri d’Economia i Hisenda del govern de l’Estat Espanyol a gravar amb una
taxa de nova creació del 18% l’enviament de remeses des d’Espanya a qualsevol altre
país
INTERVENCIONS:

SR. JOAN MANEL CASTILLO:
Tenim proves suficients que mostren que el nostre país, que actualment està en crisi molt
forta, ens trobem que les remeses de diners que envien els immigrants cap als seus
països d’origen, respectivament, ha augmentat. Per exemple: els xinesos, respecte del
2009, han augmentat en un 261%, passant de 70 a 250 milions d’euros. Tenim
encapçalant una llista preocupant per nosaltres, si més no, interessant per nosaltres, els
països de l’Amèrica llatina; Colòmbia, amb 1.286 milions d’euros; Equador, amb 920
milions d’euros; Bolívia amb 601 milions d’euros; el col·lectiu romanès i paraguaià, també
ha incrementat els seus enviaments de diners. Durant el 2010, que estàvem en plena
crisi, Romania té un increment de la remesa de diners del 4%, fins als 381 milions
d’euros; Paraguai, un augment del 8% amb 323 milions d’euros, i ja no parlem del
Marroc, perquè vostès no ens preguntin de “què tenim en contra d’aquesta gent”; ens
preocupa tota la immigració en general, i més veient aquests números; potser que
comencem a pensar en la gent de casa nostra; s’ha de pensar que les remeses i les
remeses informals que són les transferències que es fan a través de canals informals,
sense controls ni garanties, ens fan pensar que són un cas de no integració on
l’immigrant obvia els seus drets com a consumidor del nostre país i es posa en mans de
les màfies financeres, en el cas de les remeses informals.
Si miren enrere, en el 2007, les remeses formals enviades des del nostre país van sumar
8.100.000 d’euros, segons dades oficials, quantitat que va ser inferior el 2008, a causa de
la crisi econòmica, però sobtadament tornen a créixer amb un augment d’un 17%,
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respecte al mateix període de l’any passat, un fet que es podria atribuir a l’economia
submergida; però, bé! No tot es fa per sota mà; diguem-ho així, perquè ens entenguem: a
algú li sonarà que a través d’un banc o una caixa és el millor per a fer les remeses; si,
però per a ells, i per als immigrants, perquè aquí tinc un exemple de les tarifes que es
cobren en una caixa, fer les remeses respectivament als seus països, i ens sembla
ridícul; això només fa que en surtin beneficiats els bancs i les caixes i els ciutadans
autòctons, a seguir pagant impostos i patins retallades, que és l’únic que estem fent! I els
immigrants residents a casa nostra, tot cap a fora, que quan estiguem arruïnats del tot,
ells cap a casa seva, que allà si que en tindran de diners!
Torno a repetir i ho faré constantment, que fa falta posar un nou impost del 18%; seria el
millor ja que veient aquests números, podríem fer una recaptació molt important per
arreglar problemes de primera necessitat com, per exemple, la sanitat, l’educació, ... si
nosaltres paguem impostos desorbitats, si us plau! que ells també en paguin; aquí tots
passem gana.
Per acabar, voldria dirigir-me amb quatre paraules als caps de llista:
• Senyora Roser Mas: si us plau! deixis estar dels seus principis ètics i morals;
pensi una mica més amunt; pensi que algun dia serà en la seva butxaca on no hi
haurà res per rascar, i llavors, quan passi gana i no tingui treballa, s’adonarà que
uns quants s’han omplert la seva butxaca i no ens deixen res aquí, a la nostra
terra, a la seva terra, i nosaltres que som d’aquí la buidem cada vegada més i no
ens ajuda ningú, actualment, per desgràcia.
• Senyor Marc Fontserè: pensi, reflexioni, aquests números són reals! Quan vulgui
vostè, ens reunim tots junts, que per a nosaltres no ens és cap problema i li
ensenyem la crua realitat de tot el que passa; vaja! Com estem fent fins ara! Però
si volen més dedicació, encantats d’ensenyar-li tota la informació completa i veurà
com nosaltres no tenim tanta mala bava.
• Senyor alcalde: li demanem si us plau: no es deixi influenciar per ningú que no
sigui el nostre entorn; faci de la vostra intel·ligència un bon ús i votar a favor és
votar per a la gent de casa nostra, la que realment està passant gana; la que
realment està patint aquesta punyetera crisi, i perdoni l’expressió.
• I, senyor Jordi Casals: què li he de dir a vostè? Digui el que digui, seguirà igual!
Només una cosa: no és que tinguem res en contra d’aquesta gent, és que a casa
nostra ens estan robant dia a dia i després, veient el que estem veient, de com va
tot, per aquest motiu, hem d’actuar així, creant, per exemple, aquest nou impost,
els agradi o no els agradi, que tots estem vivint aquí i tots hem de pagar el tot i
per res del món entenc que un defensor de la seva terra com és vostè, pot
permetre tot el que acabo d’explicar i no fer res al respecte; al contrari: ajudar-los
més a ells que a nosaltres, que som realment els catalans com vostè. Això si! el
tema de la independència si que el treballa! Però pensi bé, pensi bé el que fa.
Tots acabarem passant gana.
Gràcies..
SRA. ROSER MAS:
En principi i d’entrada, deixar de banda els meus principis ètics i morals, em sap greu
decebre’l, però jo no deixaré de banda els meus principis ètics i morals, bàsicament,
perquè conformen la meva manera de ser i la meva manera de funcionar; per tant, no els
podré deixar de banda; això, en primer lloc.
En segon lloc: evidentment votarem que no a aquesta proposta presentada per
plataforma per Catalunya, perquè l’argument que vam exposar en el primer ple d’aquest
mandant, en què plataforma ja va presentar una moció, avui encara és més vàlid que en
aquell moment, o en cada moment, perquè a cada ple ens van donant mostres de qui són
i com funcionen, i què pretenen realment; a la gent d’Iniciativa de Torelló, no ens trobaran

27

votant una proposta d’un partit que no parteix dels principis democràtics bàsics; això ho
hem dit per activa, ho hem dit per passiva i ho anirem dient, perquè és el nostre
convenciment, és el que sabem, ho compartim amb molta altra gent, no ens ho traiem de
la butxaca: SOS racisme hi està absolutament d’acord, per exemple i, per tant, un partit
que no parteix d’aquests principis i que alimenta la demagògia i el populisme, un partit
que constantment intenta jugar amb un tema tan important com és la cohesió social per al
futur de tots, i quan dic tots, dic tots els que vivim aquí, aleshores difícilment ens hi
trobareu. De totes maneres, quan vostès vulguin, que entenc que aquest no és ni el lloc
ni el moment, els convidarem a parlar d’aquest tema fiscal, sobre com s’evadeixen els
diners, com surten els diners d’aquest país, qui treu els diners d’aquest país... podem
parlar a veure què passa amb les inversions sobre talent, podem parlar de moltes altres
coses, però de manera molt seriosa, molt realista i sense aquesta demagògia barata,
populista i que perjudica el conjunt dels ciutadans d’aquesta vila, la qual cosa em sap
molt greu.
Si no ha quedat clar, evidentment, la votació, serà que no!

SR, JORDI CASALS:
Jo pensava, al iniciar la lectura d’aquest punt de l’ordre del dia, com que vostès sempre
parlen que són els defensors del poble i els portaveus del poble davant de la casta
política i dels poderosos i tot això, pensava que el que volien plantejar era la taxa tobin, la
que grava les transaccions financeres, la dels poderosos, que fins i tot gent tan poc
d’esquerres com l’Àngela Merkel o en Nicolas Sarkozy, fins i tot l’estan intentant assumir,
però veig que no; veig que vostès se centren sempre en els més dèbils de la nostra
societat, que estan aquí entre nosaltres, per atiar més el foc de la por, de què tothom aquí
està passant gana, que aquí passarem gana, què ens estan robant els diners, perquè tots
aquests diners, vostès diuen que els treuen il·legalment quan, amb el que diu la Roser,
aquí, qui els treu il·legalment i en quantitats de debò importants, són els que els porten en
paradisos fiscals; aquí no es parla de paradisos fiscals; no es parla de multinacionals, no
es parla del frau fiscal en aquest país, que el fan les grans fortunes i que el poden gairebé
comptabilitzar en un percentatge molt elevat del PIB i això si que podria solucionar temes
com són les retallades! Però vostès no; vostès no se senten amb els poderosos, vostès
no s’hi posen, malgrat ser la veu del poble, si no una vegada més, amb els més dèbils; i
fins i tot amb ciutadans de la Unió europea! Jo no sé si ara podem tornar a posar barreres
dins de la Unió europea, però aquest assenyalament amb una diana dels ciutadans
europeus de Romania, jo no sé si és de gaire rigor.
Bé, jo crec que després d’aquesta moció, a què nosaltres no donarem suport, jo crec que
ja ha quedat amortitzada aquesta idea que vostès són el portaveu del poble davant de la
casta política i dels poderosos.
SR. PERE GALOBARDES:
La veritat és que quan t’he sentit al principi parlar, m’ha fet sentir gran, perquè m’ha
semblat que deia que nosaltres creéssim aquest nou impost, de la manera que feies
l’explicació; ara he tornat a llegir i veig que no, que el que voleu és que instem el
Ministeri.
Tenim un principi fiscal que diu que no es poden sobreposar dos impostos; aquests
diners ja han pagat els seus impostos i, per tant, no se’n pot crear un altre a sobre, però
això, com que tant us fa! Tampoc dieu –seguint la línia que han dit els companys- no dieu
res dels diners que se’n van a Estats Units! Per què no dir res dels diners que se’n van
als Estats Units? Segurament supera totes aquestes xifres sumades, per qüestions
d’inversió! Estem parlant d’uns diners de lliure circulació, que ja han pagat uns impostos i
jo, amb els meus diners, si em vull comprar, si pogués –que no puc- una casa als Estats
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Units, els enviaria als Estats Units! Són els meus diners i he pagat l’impost i només em
faltaria que hagués de pagar una altra transacció.
Però a vostès –i coincideixo amb els companys que han parlat- no els interessa això!
Necessiten veure papus on no n’hi ha! I buscar culpables a tot! Jo els faré arribar, ara, si
em permet l’alcalde, un diari i també els puc fer arribar el llibre si ho volen, i estudis fets
per persones que hi entenen més que jo; jo només llegeixo i intento aprendre; això és un
resum que va treure un medi de comunicació comarcal i els el deixo, per tal que el
llegeixin; el títol, si no el recordo malament, diu “les veritats i mentides de la immigració” o
“la realitat de la immigració” o alguna cosa semblant. Jo no defenso ni ataco; jo no ho he
escrit, això, però llegeixin-ho una mica; agafin llibres, agafin els estudis que fan els
estudiosos de diverses entitats, que estan fent estudis sobre la realitat econòmica de
l’Estat i del país. Quan vostès hagin fet tot això, en podrem parlar amb raó causa-efecte.
Dic el que he dit i sap greu perquè no ha quedat transcrit: és un autèntic atemptat a la
condició humana, al seny i a la saviesa. Informi-se'n i llavors parlem-ne. Jo també els
convido, com deia la Roser! Informi’s i deixi’n estar la demagògia, d’una vegada, de
culpar els dèbils, de culpar no sabem a qui, perquè no parlem de qui i mirin quins imports
són cada cosa; mirin quin és el pressupost de la Unió europea, quin és el pressupost de
l’Estat espanyol, miri’n aquestes xifres que vostès diuen que són tan importants, en
relació a la resta i llavors, assessorin-se –que segur que tenen algun assessor fiscal i
algun assessor jurídic- sobre si aquesta és possible que sigui creada, o no, si està dins
de l’ordenament jurídic europeu, que és qui mana; no el català, ni l’espanyol! I llavors,
portin una proposta altra vegada i potser ens la podrem escoltar.
La nostra votació serà que no.
SR. MANEL ROMANS:
En la línia de les intervencions que hi ha hagut fins ara, gairebé ja s’ha dit tot i jo no puc
pas dir gaire res més, però si que és cert que el que no pot ser és que nosaltres creem un
segon impost sobre uns diners que ja han pagat els seus impostos. Nosaltres hem de
creure que els diners es guanyen legalment i mentre no es demostri el contrari, els diners
els han guanyat legalment.
Llavors, vostè vol posar una taxa o un impost sobre aquests diners quan marxen d’aquí.
Vostè, quan marxa d’aquí i se’n va de viatge fora de la Unió europea, als estats Units o
allà on sigui, a vostè també li han de cobrar el 18% dels diners que es gasta quan marxa
d’aquí? O és que vostè és un ciutadà que està per sobre dels altres? Per tant, si ho hem
de fer, fem-ho per a tots: quan marxem d’aquí, qualsevol diner que surti d’aquí pagarà el
18% i vostè diu: no, només els immigrants! Ha de pensar que molta d’aquesta gent ha
vingut aquí no pas per gust, si no per necessitat i que aquests diners que arriben allà,
anant bé, fan molt més bé allà que aquí, perquè hi ha molta gent que els necessita, que
passen necessitats i aquests diners els ajuden a viure.
Per tant, tal com ja he dit alguna vegada, això són raonaments que no crec programàtics,
que no crec que haguem de debatre en aquest ple i nosaltres no estem d’aquest en
aquestes coses i, al cap i a la fi, com Ajuntament tampoc no hi podem fer res –només
parlar-ne- i, per tant, nosaltres votarem que no a aquesta proposta.

SR. JOAN MANEL CASTILLO:
Les dades són completament reals; són dades oficials que hi ha i que s’han tret del Banc
d’Espanya; jo, les dades d’una revista, no me les creuré pas!
I assessor jurídic en tenim i si volem crear aquest nou impost és, perquè estem
completament segurs que es pot tirar endavant.
Només dic això, perquè m’aniria allargant i no s’acabaria mai.
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VOTACIÓ:
La proposta es desestima per majoria absoluta del nombre legal de membres de la
Corporació, atenent al resultat de la votació que s’especifica a continuació:
•
•
•

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

2.2.1.2.2. Moció de PxC per suprimir el registre municipal d'Unions de fet.
PROPOSTA D’ACORD:

Atès el canvi legal, amb el Llibre Segon del Codi Civil de Catalunya que va entrar en vigor
l’1 de gener i que regula la convivència estable en parella i que substitueix la Llei 10/1998
d’unions estables de parella.
Atès que aquest registre es va establir amb caràcter gratuït l’any 1994 amb la voluntat de
donar cobertura aquelles unions no matrimonials estables que hi havia, sobre tot en
aquell moment pensant en unions de persones del mateix gènere que no tenien cap
mena de cobertura legal.
Atès que el pas dels anys ha fet que hi hagi cobertura legal i, per tant, perfectament
regulat amb les disposicions que han entrat en vigor i en aquests moments la convivència
queda acreditada si dura més de dos anys ininterromputs, si durant la convivència tenen
un fill en comú, i si formalitzen aquesta relació en escriptura pública.
Atès que la Llei 25/2010, de 29 de juliol, no exigeix que la convivència estable en parella
s’hagi d’inscriure en cap registre, per tant, hi ha aquestes tres maneres previstes de
poder-ho fer.
Atès que hi ha una qüestió fonamental que a ningú se li escapa, la limitadíssima capacitat
que té un ajuntament de conèixer realment si les persones que es volen inscriure al
registre estan en condicions de fer-ho o no, si estan casats o no, o en quina situació civil
es troben aquells d'origen estranger, per la dificultat d'un ajuntament d'accedir a totes
aquestes dades i registres.
I atès que no hi ha interconnexió entre els diferents registres i, en tot cas, aprofitaria,
perquè s’establís una fórmula diferent en què se sol·licitaria que hi hagués un registre
emparat per la legalitat des d’una administració superior, en aquest cas la Generalitat, i
que hi hagués una interconnexió per a poder comprovar les dades reals de les persones.

Per tot això, vist el dictamen favorable de la de la COMISSIÓ INFORMATIVA
d'administració, economia i hisenda, recursos humans, règim intern i seguretat, el ple de
l’Ajuntament, per majoria simple, NO ACORDA:

1.- Suprimir el Registre Municipal d’Unions de Fet de Torelló.
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2.- El present acord entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació al Butlletí Oficial
de la Província.
INTERVENCIONS:
SR. JOSEP M. SOLDEVILA:
Més que tot és treure una cosa obsoleta, que està aquí i no serveis per res.
El registre municipal d’unió de parelles en aquells moments representava un gest
avançat, perquè des del món municipal es donava una sortida, un registre per a procurar
que les parelles de fet, fins i tot del mateix gènere, tinguessin drets iguals o similars a una
unió matrimonial.
Per sort els temps han canviat i la legislació ha avançat i hi ha hagut canvis importants en
aquest sentit, que fan que ara no tingui cap sentit l’existència d’aquest registre.
En aquests moments la Llei 25/2010, de 29 de juliol, no exigeix que la convivència
estable en parella, s’hagi d’inscriure en cap registre; per tant, l’entrada en vigor l’1 de
gener de 2011 de l’esmentada llei, que regula la convivència estable en parella
substitueix íntegrament la Llei 10/1998 d’unions estables de parella.
Un altre dels motius que fa la necessitat de supressió d’aquest registre és per impedir
unions fraudulentes d’estrangers.
En aquest sentit, ja hi ha molts ajuntaments d’arreu del país que han detectat que alguns
immigrants utilitzin aquest tipus d'unions de forma fraudulenta per iniciar els tràmits per
regularitzar la situació al país, i per tant, molts d’aquests ajuntaments ja han eliminat el
registre de parelles de fet, per exemple Vic, amb els vots de Convergència i l’abstenció
d’Esquerra.
Informes policials ha detectat un augment sospitós de la petició de registre de parelles de
fet i ha començat a investigar aquests casos, perquè darrere hi pot haver un frau per
aconseguir permisos.
Per Tant, si tenim en compte que el que disposa l’article 234-1 del capítol IV del Llibre
segon, –Convivència estable en parella- , dues persones que conviuen en una comunitat
de vida anàloga a la matrimonial es consideren parella estable en qualsevol dels casos
següents:
a) Si la convivència dura més de dos anys ininterromputs.
b) Si durant la convivència, tenen un fill comú.
c) Si formalitzen la relació en escriptura pública.
Per Tant, per tot el que hem exposat i donat que la part principal dels objectius previstos
inicialment per l’acord plenari de data 24 de novembre de 2003 han estat totalment
superats per la legislació vigent, demanem als grups municipals d’aquest consistori el vot
favorable per tal de suprimir el registre Municipal d’Unió de parelles.
SRA. ROSER MAS:
Jo estic convençuda que als senyors de plataforma no els preocupa gens la possible
incompatibilitat d’algunes lleis, com apunten ells a la moció; penso que en aquest cas
concret, senzillament el que volen és que no hi pugui haver cap registre municipal
d’unions estables de parella, que pugui servir per a normalitzar situacions de persones
directament, a no ser, que els molesti pensar que algú es pot establir com a parella sense
estar prou enamorat! Aleshores, es crea un problema greu!
SR. JORDI CASALS:
Nosaltres no donarem suport a la moció; aquest registre no comporta cap cost per
l’Ajuntament, no és cap mal de cap i segurament anirà transitant cap a la seva
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desaparició, però creiem que en aquests moments està bé mantenir dues vies per
inscriure les parelles de fet.
SR. MARC FONTSERÈ:
Nosaltres en el mateix sentit que ha comentat el grup d’esquerra, no hi donarem suport;
no té cap cost, no ens costa res, i si en podem treure alguna cosa, benvinguda sigui.
SR. ALBERT PORTÚS:
Nosaltres optarem per l’abstenció, perquè si bé és cert que és un registre que
segurament no reflecteix la realitat que hi ha actualment, perquè és un registre que no
s’actualitza, motiu pel qual pot ser que hi hagi parelles que constin inscrites i ja no
convisquin juntes, o inclús que hagin pogut morir, ... no reflecteix la situació real, però
malgrat tot, ens adherim a les al·legacions que han fet esquerra i el PSC, que no té cap
cost per a l’ens local i entenc que el raonament que es fa en la seva moció, tampoc és
correcte, perquè no han variat els supòsits en què es pot entendre que és una parella de
fet; la llei 10/0998, contemplava els mateixos supòsits que el codi civil de Catalunya, que
són els tres que ja s’han comentat, el fet de viure ininterrompudament durant dos anys,
tenir un fill en comú o anar via notarial aixecant una acta. Per tant, com que no han
canviat els supòsits, el nostre vot serà l’abstenció.

VOTACIÓ:
La proposta es desestima per majoria simple, atenent al resultat de la votació que
s’especifica a continuació:
•
•
•

Vots favorables: 3, dels regidors del grup municipal de PxC.
Vots desfavorables: 8, dels regidors i regidores dels grups municipals, del PSCPM, de JpT-ERC-AM i d’ICV-EUiA-E.
Abstencions: 6, dels regidors i regidores del grup municipal de CiU.

2.3. COMISSIÓ INFORMATIVA
ECONÒMICA I MEDI AMBIENT

DE

TERRITORI

I

URBANISME,

PROMOCIÓ

2.3.1. DICTÀMENS
2.3.1.1. URBANISME
2.3.1.1.1. Aprovació definitiva de la modificació puntual del Pla Parcial Matabosch
ACORD:
RELACIÓ DE FETS:
1.
En data 21 de novembre de 2011, la Junta de Govern Local en sessió ordinària,
va adoptar l’acord d’aprovar inicialment la Modificació puntual del Pla Parcial Matabosch,
per ubicar a la línia de separació de façana armaris d’instal·lacions fotovoltaiques,
estacions transformadores, armaris de telecomunicacions i altres similars.
2.
L’acord d’aprovació inicial de la modificació puntual del Pla Parcial Matabosch, es
va sotmetre a informació pública pel termini d’un mes de durada mitjançant els edictes

32

publicats al Butlletí Oficial de la Província, de data 20/12/2011, al diari El Periódico del dia
09/12/2011, al tauler municipal d’anuncis pel període comprès del 21/12/2011 al
21/01/2012 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 7 de desembre de 2011, registre de sortida núm. 6705, 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 data 14 de desembre de 2011, es va comunicar l’acord d’aprovació inicial a
tots els propietaris afectats per la modificació.
5.
En data 01/02/2012, registre d’entrada núm.2012/549, el Departament de Territori
i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, ha tramès a l’ajuntament l’acord de la
Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central de data 25 de gener de 2012,
pel qual s’emet 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 del Pla parcial urbanístic Matabosch per ubicar a la línia de separació de façana
armaris d’instal·lacions fotovoltaiques, estacions transformadores, armaris de
telecomunicacions i altres similars, amb el condicionant que s’esmeni el redactat final de
l’apartat de “Sòl lliure d’edificació” de l’article 11 de la normativa urbanística del referit Pla
parcial de la manera següent:
Sòl lliure d’edificació: Els terrenys que quedin lliure com a conseqüència de l’aplicació de
la regla sobre ocupació màxima no es podran destinar a altre aprofitament que el que
correspongui a espais lliures al servei de l’edifici tals com són jardins, aparcaments. A la
línia de façana, en continuïtat amb les estacions transformadores previstes, s’’hi poden
ubicar armaris d’instal·lacions fotovoltaiques, estacions transformadores, armaris de
telecomunicacions i altres similars.
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.- 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

33

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.
CINQUÈ.- 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 15 de juny de 2011,
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.
SISÈ.- 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.
Per tot això, d’acord amb el dictamen Favorable de la COMISSIÓ INFORMATIVA de
territori i urbanisme, promoció econòmica i medi ambient, el ple de l’Ajuntament, per
unanimitat dels seus membres i, en tot cas, per majoria absoluta del nombre legal de
membres de la Corporació, acorda:

Primer.- APROVAR DEFINITIVAMENT la Modificació puntual del Pla Parcial Matabosch,
per ubicar a la línia de separació de façana armaris d’instal·lacions fotovoltaiques,
estacions transformadores, armaris de telecomunicacions i altres similars, d’acord amb el
Punt 5è. de la part expositiva.
Segon.- NOTIFICAR l’acord als propietaris del sector.
Tercer.- 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.
Quart.- 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.

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

2.3.1.1.2. Aprovació definitiva Mapa de Capacitat Acústica del municipi de Torelló.
ACORD:

RELACIÓ DE FETS:
1.- L’Ajuntament de Torelló va sol.licitar una subvenció a la Diputació de Barcelona per
redactar el mapa de capacitat acústica. La Diputació de Barcelona va concedir la
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subvenció i ens han fet entrega del document. L’enginyer i l’arquitecte municipal van
emetre informe favorable a l’aprovació del mapa de capacitat acústica.
2.- El plenari municipal en sessió celebrada en data de 31 d’octubre va aprovar
inicialment el mapa de capacitat acústica del municipi de Torelló i va acordar la seva
exposició al públic pel termini de 20 dies.
3.- Es van inserir edictes d’exposició al públic de l’aprovació inicial del mapa de capacitat
acústica al BOP de la província de Barcelona de data 15 de novembre de 2011 i al tauler
municipal d’edictes durant el termini de 20 dies, comptadors des del dia 16 de novembre
fins el dia 10 de desembre de 2.011.
Es va notificar l’aprovació del mapa de capacitat acústica als municipis limítrofes.
4.- Durant el període d’exposició pública s’han presentat cinc al.legacions que per ordre
d’entrada han estat les següents:
1.- Sr. Jaume Bonastre Figuls en data de 5 -12-2011, Registre d’entrada núm.
5527/2011.
2.-Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló en data de 7-12-2011, Registre d’entrada
núm. 5555/2011.
3.-La Farga Tub S.L, en data de 9-12-2011 Registre d’entrada núm. 5588/2011.
4.-La Farga Rod S.L.U de data 9-12-2011, Registre d’entrada núm. 5687/2011.
5.-La Farga Lacambra SAU de data 9-12-2011, Registre d’entrada núm. 5589/2011.
5.- En data de 13 de febrer d’enguany l’enginyer municipal ha emès informe tècnic en
relació a les al.legacions presentades.
FONAMENTS DE DRET:
PRIMER.- L’article 9 de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la
contaminació acústica, preveu que els ajuntaments han d’elaborar un mapa de capacitat
acústica amb els nivells d’immissió dels emissors acústics a què és aplicable aquesta llei
que estiguin inclosos a les zones urbanes, els nuclis de població i, si escau, les zones del
medi natural, a l’efecte de determinar la capacitat acústica del territori mitjançant
l’establiment de les zones de sensibilitat acústica en l’àmbit del municipi respectiu.
El mapa de capacitat acústica inclou la informació següent:
a) La immissió al soroll calculada o mesurada.
b) Els models de càlculs utilitzats.
c) Les dades d’entrada per al càlcul de soroll.
d) L’afectació dels sectors exposats al soroll.
e) Les zones de sensibilitat acústica atribuïdes.
f) Els valors límit d’immissió i els valors d’atenció atribuïts a cada zona de sensibilitat
acústica.
Els ajuntaments han d’aprovar el mapa de capacitat acústica i traslladar-lo al
Departament de Medi Ambient.
SEGON.- L’article 10. 6 del Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació
acústica i se n’adopten els seus annexos preveu que en el procediment d’aprovació,
revisió o modificació de la zonificació acústica cal garantir l’audiència als municipis
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limítrofs, als efectes de compatibilitzar les zones acústiques i els objectius de qualitat
acústica.
TERCER.- Valoració de les al.legacions presentades.
1. Al·legació particular presentada pe el Sr. Jaume Bonastre Figuls. En aquesta
al.legació l’interessat manifesta el següent:
a. Que les lectures de soroll tant puntuals com de llarga durada és fan fora de
temps (febrer, març i abril)
b. Que és troba incoherent que en un espai com la plaça Vella, no s’hagi efectuat
cap lectura (espai que a l’estiu del 2010 va estar ple d’incidències ‘/o
anomalies en el tema acústic)
c. Que no s’ha tingut en compte l’edificació de la Plaça Vella i el seu nivell de
reverberació”
En relació a aquesta al.legació l’enginyer municipal informa que si be és veritat que les
mesures efectuades a la zona, tant de llarga durada com de curta durada, s’han efectuat
a la Casa de la Vila i en unes dates on l’activitat queda molt reduïda a l'interior dels locals,
és evident que en l’època estival, el soroll produït sobrepassa l’existent en el moment
d’efectuar-se l’amidament, no obstant això, cal especificar que el mapa de soroll del
municipi vol tenir una radiografia aproximada del nivell que representa. No és obligatori
fer-lo i en tot cas no és el seu objecte analitzar els punts més desfavorables, en els
moments més desfavorables. Aquestes mesures és fan en punts representatius i en els
quals sigui possible fer una lectura.
D’acord amb el mapa acústic presentat, la zonificació de la zona queda com a “A4” Zona
de capacitat acústica alta amb predomini de sòl d’ús residencial. En aquest sentit
entenem que aquesta zona està ben classificada.
En quant als aspectes puntuals que poden causar molèsties (reunions de gent a l’entrada
– sortida dels locals d’oci, el mapa de soroll i capacitat acústica del municipi, en l’apartat
7. Pla d’actuació i propostes de millora, estableix unes actuacions de comunicació, en
què s’hi inclouen unes actuacions de sensibilització.
En relació a l’acció “actuacions de sensibilització en les festes”, cal esmentar els
següents aspectes:
Les festes, son moments amb autoritzacions especials. Així mateix, la normativa regula el
nivell de soroll d’immissió (que rep el veí) però no el límit que emet l’equip de so. Aquesta
actuació pretén regular (com a prova pilot) el nivell d’emissió. Quan es fan aquestes
actuacions se solen tenir en compte aspectes com la reverberació, orientacions de l’equip
de so, etc., però aquesta és una actuació de detall i concreta. En tot cas no correspon al
mapa de soroll arribar a aquest nivell de detall.
Entenem que és important la sensibilització de veïns i titulars de les activitats per tal
d’ajudar a assolir les especificacions del Pla. No obstant aquestes molèsties s’han d’evitar
amb l’estricte compliment del Pla i de l’Ordenança municipal sobre el control de la
contaminació acústica, encara no disponible en aquests moments.
En relació al punt 8 (pg. 67), pot resultar sorprenent, però el trànsit rodat és de llarg la
principal font de soroll en municipis i ciutats.
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2.- Al·legació presentada per l’Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló, en què
manifesta:
“L’existència d’una contradicció en la zona limítrofa amb el municipi de Torelló: “Al final de
carrer indústria el mapa de capacitat acústica de Sant Vicenç de Torelló el zonifica com a
C2 (ús industrial) i a Torelló en els sectors de nova urbanització es considera com a A4
(residencial). Tot i que les mesures de soroll efectuades en l’estudi, actualment no és una
zona gens problemàtica (nivells diürns inferiors a 55 dBA i nocturns inferiors a 50 dBA),
potser el més raonable és que en aquesta franja enlloc de A4 és zonifiqués com a B1
(Coexistència de sòl d’ús residencial amb activitats i/o infraestructures de transport
existents)”
L’enginyer municipal en relació a aquesta al.legació informe que en la zona del final del
carrer Indústria, entre Sant Vicenç de Torelló i Torelló, Sant Vicenç de Torelló disposa
d’una zonificació tipus C2 i la zonificació de Torelló és de C2 en els terrenys de Vitri i A4
en la resta. Sant Vicenç de Torelló, demana que una franja de la zona residencial més
propers al carrer Industria és consideri la zonificació de B1 en lloc de A4.
Donat que la zona de Sant Vicenç és industrial, tot i existir un carrer de separació, i
comparant-ho amb altres zones de les mateixes característiques dintre de la població de
Torelló, queda clar que és un error en el redactat i per tant, les dues parcel·les més
properes al carrer Industria (parcel·les núm. 58 i 83) és zonifiqués com a zona B1
(Coexistència de sol d’ús residencial amb activitats existents).
3.- Al·legacions presentades per La Farga Tub, S.L., La Farga Rod, S.L.U i La Farga
Lacambra, S.A.U., totes elles són exactes en el seu contingut i manifesten:
“Que el complex industrial al que pertanyen les tres indústries, situat a les masies de
Voltregà a tocar el riu Ter i conseqüentment limítrofa amb el terme municipal de Torelló i
per tant entenen que el mapa de capacitat acústica d’aquest darrer municipi, Torelló, ha
de tenir present la realitat urbanística i territorial dels municipis veïns, d’acord amb la
normativa sectorial en matèria de contaminació acústica. Demana que no és facin
assignacions arbitràries de zones sense disposar que avalin la classificació adoptada, i
en cas que, malgrat tot, aquestes es realitzin, s’adoptin criteris raonables i que les dites
zones (entre les quals es troben els habitatges de la coromina, Can Pericas i Can Batista)
es classifiquin com a zones B o C”.
En relació a aquestes tres al.legacions l’enginyer municipal informa que des del Decret
176/2009 es zonifica en funció dels usos del sòl i no del nivell de fons existent. De forma
anàloga s’han zonificat vials molt transitables. Per altra banda, encara que el riu baixi
amb molt de cabal i el soroll de fons sigui elevat això no resulta el motiu per rebaixar el
llindar de qualitat acústica del receptor. En cas que existís un veïnatge directe
segurament seria justificable, però en el cas de disposar de distàncies entre les
edificacions de 350 metres respecte l’habitatge de la coromina,330 metres respecte de
Can Pericas i 120 metres respecte de Can Batista, no pensem que sigui el criteri que és
penses per la zona B1.
Aquest criteri de distàncies ni de bon tros s’ha aplicat en les zones de transició B1 de dins
del nucli urbà. (13 m al carrer Espona, Carré, 20 al carrer, 27 a l’Av. del Castell, 133 a
l’Av. del Castell amb la unió amb Sant Vicenç de Torelló o els 13 del carrer Pompeu
Fabra entre altres.)
Per altre part el Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el reglament de
la llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i se n’adapten
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els annexos estableix que els habitatges situats al medi rural seran classificats com a A3.
Entenem que les classificacions com a B o C és troben fora de lloc.
Per tant entenem que la zonificació d’aquests indrets son correctes.
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.-RESOLDRE les cinc al.legacions presentades tal com es detalla a continuació:
1.- DESESTIMAR l’al.legació presentada pel Sr. Sr. Jaume Bonastre Figuls en data de 5
-12-2011, Registre d’entrada núm. 5527/2011, en base al fonament de dret quart.
2.-ESTIMAR l’al.legació presentada per part de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló en
data de 7-12-2011, Registre d’entrada núm. 5555/2011, en base al fonament de dret
quart.
3.-DESESTIMAR les al.legacions presentades per part de La Farga Tub S.L, en data de
9-12-2011 Registre d’entrada núm. 5588/2011, La Farga Rod S.L.U de data 9-12-2011,
Registre d’entrada núm. 5687/2011 i La Farga Lacambra SAU de data 9-12-2011,
Registre d’entrada núm. 5589/2011, en base al fonament de dret quart.
SEGON.- APROVAR definitivament el mapa de capacitat acústica del municipi de Torelló
incorporant la modificació que implica l’estimació de l’al.legació presentada per part de
l’Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló.
TERCER.- NOTIFICAR el present acord als interessats que han presentat al.legacions
pel seu coneixement i efectes oportuns.
QUART.- TRAMETRE una còpia del mapa de capacitat acústica un cop aprovat
definitivament al Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya.

INTERVENCIONS:
SR. JOSEP M. SOLDEVILA:
Nosaltres l’aprovarem, però voldria fer una pregunta, un incís: per extensió, la gent que fa
fressa i fins ara la denúncia se’ls havia d’interposar davant el jutjat, amb aquesta
aprovació, la denúncia es podrà fer a l’Ajuntament o seguirà essent el mateix?
SR. JAUME VIVET:
Això no té res a veure. És l’aprovació d’un mapa de capacitat acústica i, si vols, aquesta
pregunta la deixem per l’apartat de precs i preguntes.

VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels disset membres de la Corporació.
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2.3.1.1.3. Renúncia de la Modificació Puntual 23 de la revisió del Pla General
d’Ordenació que preveu el canvi de qualificació de dues parcel.les del carrer Sant
Roc, 48-50 de Residencial a Equipament públic del terme municipal de Torelló.
ACORD:

RELACIÓ DE FETS:
1.- Per acord del Govern de la Generalitat de Catalunya de data 9 de desembre de 1.993
es va aprovar definitivament la modificació del Pla General d’ordenació del terme
municipal de Torelló, consistent en canviar la qualificació jurídica de verd públic a verd
privat d’una franja de 10 metres de fondària de les parcel.les situades al darrere del C/
Congost i C/ Matagalls, amb una superfície de 1.721,25 m² i a canvi els propietaris
d’aquesta franja de terrenys, la Sra. Palmira Torra i el seu difunt espòs, havien de cedir a
l’Ajuntament la resta de zona verda, qualificada com a verd públic, corresponent a la resta
de zona verda de l’interior d’illa dels carrers Congost i Matagalls (5.876,75 m²) i
l’equipament municipal del C/ Sant Roc d’uns 945 m² fent constar expressament que
quedava pendent la seva executivitat fins que es formalitzés en escriptura pública, les
cessions gratuïtes dels terrenys afectats de zona verda pública (5.876,75 m²) i la cessió
gratuïta dels terrenys qualificats com de zona d’equipament ubicada al C/ Sant Roc (945
m²) .
Aquesta cessió no s’arriba a formalitzar mai en escriptura.
Per acord de la Comissió de Govern en sessió celebrada en data de 10 de setembre de
1998 es va acceptar la cessió gratuïta i obligatòria dels terrenys que havia de cedir la
propietat en base a l’acord d’aprovació de la modificació de planejament aprovada pel
Govern de la Generalitat de Catalunya en data de 9 de desembre de 1993, però no es
formalitza en escriptura pública.
Tant la zona verda pública, com la zona verda privada que es requalifica com la zona
d’equipaments, situada al C/ Sant Roc, 48 i 50, formen part de la Registral núm. 235,
Tom 2046, llibre 224 de Torelló, finca 235 propietat actualment de la Sra. Palmira Torra
Segarra que l’adquireix l’any 1984.
2.La Comissió Territorial d’Urbanisme en sessió celebrada en data de 29 d’abril de
2.009 va aprovar definitivament l’expedient de les modificacions puntuals i subsanació
d’errors materials de la revisió del Pla General d’ordenació de Torelló pel que fa a la
subsanació d’errors 2.- Puntualitzar els usos a l’edificabilitat auxiliar del pati en illes
tancades. Modificació puntual 1.- Modificació puntual de l’ocupació de la planta baixa a un
edifici del carrer Montesquiu,49. Modificació puntual 2.- Modificació puntual filera
d’habitatges del núm. 2 al núm. 20 del carrer Matagalls i la modificació puntual 4.Modificació puntual de la qualificació urbanística de dues finques de propietat municipal
del carrer Sant Roc, incorporant d’ofici la correcció següent: corregir d’ofici l’apartat “a
esmenar paràgraf 2” la superfície de l’equipament del carrer Rocaprevera és de 1.131,35
m² en comptes de 962,02 m².
Amb aquesta modificació la qualificació urbanística de les parcel.les situades al C/ Sant
Roc, 48-50 canvia la qualificació del sòl destinat a equipament públic per a sòl residencial
de tipologia “E Illa de pati Interior”.
La modificació de planejament aprovada el 29 d’abril de 2009 fa referència al canvi de
qualificació jurídica de les dues finques situades al C/ Sant Roc 48-50 amb una superfície
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aproximada de 1.462,02 m² i en el cadastre consten les dues finques amb una superfície
aproximada de 1.105 m² (650 m² el C/ Sant Roc-48 i 455 m² el C/ Sant Roc, 50). La finca
situada al C/ Sant Roc, 48 amb referència cadastral 9849003DG3594N0001DS, consta
en el cadastre immobiliari amb una superfície de 650 m² i la parcel.la ubicada al C/ Sant
Roc 50, amb referència cadastral núm. 9849004DG3594N0001XS, consta una superfície
de 455 m².
Aquesta zona d’equipament, la propietat va fer una proposta de cessió en el projecte de
la modificació puntual aprovada l’any 1993, conjuntament amb la zona verda dels
darreres del C/ Matagalls, a canvi de requalificar com a verd privat el darrere de les cases
del C/ Matagalls per destinar-les a pati. La propietat va patrimonialitzar l’aprofitament
privat, dels patis que donaven al darrere de les cases del C/ Matagalls i C/ Congost i, per
contra, no va cedir a l’Ajuntament de Torelló la zona verda dels darreres del C/ Matagalls
ni la zona d’equipament públic del C/ Sant Roc, 48-50.
4En data de 5 de novembre de 2007 l’Ajuntament interposa judici ordinari contra la
Sra. Torra per la negativa d’aquesta a formalitzar en escriptura pública les cessions
pactades i aprovades en la modificació del Pla General aprovada per acord del Govern
de la Generalitat de Catalunya de data 9 de desembre de 1.993 i en data de 3 de juny de
2009 es dicta sentència desestimatòria de la demanda presentada per part de
l’Ajuntament de Torelló contra la Sra. Palmira Torra Segarra.
5.El plenari municipal en sessió celebrada en data de 28 de setembre de 2009 es
va acordar interposar recurs d’alçada contra l’acord adoptat per la Comissió Territorial
d’Urbanisme de la Catalunya Central en sessió de 29 d’abril de 2009 referent a
l’aprovació definitiva de l’expedient de les modificacions puntuals i subsanació d’errors
materials de la revisió del Pla General d’ordenació de Torelló promogut i tramès per
l’Ajuntament de Torelló, i sol.licitar que es deixés sense efecte aquesta modificació
només en relació a la modificació puntual IID.- Modificació puntual de la qualificació
urbanística de dues finques de propietat municipal al carrer Sant Roc en base a la
sentència recaiguda en data de 3 de juny de 2.009. Així mateix es va acordar sol.licitar la
suspensió de la modificació de planejament impugnada fins a la resolució del recurs
d’alçada, petició que es va desestimar per acord del Director General d’Urbanisme de
data 22 d’octubre de 2009.
6.Per acord del plenari municipal en sessió celebrada en data de 28 de desembre
de 2009 es va acordar interposar novament judici ordinari contra la Sra. Palmira Torra
Segarra per reclamar la propietat de l’Ajuntament de les finques ubicades al C/ Sant Roc,
48 i 50 i C/ Matagalls 2 que actualment consten al Registre de la Propietat com a titulars
de la Sra. Palmira Torra.
7.Atès que la Sra, Palmira Torra Segarra no va voler formalitzar en escriptura
pública la cessió de les parcel.les ubicades al C/ Sant Roc, 48 i 50 i C/ Matagalls, 2 a
favor de l’Ajuntament de Torelló, complint amb les obligacions contretes en la modificació
general de planejament aprovada per acord del Govern de la Generalitat en data de 9 de
desembre de 1993 i atès que es va acordar interposar judici ordinari per tal de poder
obtenir la declaració de la titularitat d’aquests terrenys a favor de l’Ajuntament de Torelló,
es va creure procedent procedir a modificar novament la qualificació de les parcel.les
ubicades al C/ Sant Roc, 48 i 50 per tal de qualificar-les novament com a equipament
públic per tal que la Sra. Torra no en tragués un benefici sense haver complert amb les
obligacions contretes l’any 1993 amb l’Ajuntament de Torelló.
8.Per acord del plenari municipal en sessió celebrada en data de 29 de març de
2.010 es va aprovar inicialment la 23ena. Modificació puntual del Pla General de Torelló
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que preveu el canvi de qualificació urbanística de les dues parcel.les ubicades al C/ Sant
Roc, 48-50 per canviar la seva qualificació jurídica que passa de residencial de tipologia
“E illa de pati interior” a equipament públic. En el mateix acord es va acordar suspendre
per un termini màxim de dos anys, l’atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys
d’edificacions, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, de la instal.lació
o ampliació d’activitats per usos concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes
establertes per la legislació sectorial en l’àmbit de la modificació ja que les noves
previsions comporten una modificació del règim urbanístic vigent. La suspensió quedarà
aixecada en cas que s’aprovi definitivament la modificació abans de dos anys
9.Per acord del plenari municipal en sessió celebrada en data de 28 de juny de 2010
es va acordar aprovar provisionalment la 23 ena modificació puntual del Pla General de
Torelló que preveu el canvi de qualificació urbanística de les dues parcel.les ubicades al
C/ Sant Roc, 48-50 per canviar la seva qualificació jurídica que passa de residencial de
tipologia “E illa de pati interior” a equipament públic.
10.- La Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central, en sessió de 23 de
novembre de 2.010, va suspendre la resolució definitiva de la modificació puntual 23 del
Pla General de Torelló que preveu el canvi de qualificació de dues parcel.les del carrer
Sant Roc, 48-50 de residencial a equipament públic de Torelló, promoguda i tramesa per
l’Ajuntament fins que es justifiqués adequadament el canvi de criteri respecte la
modificació puntual de la qualificació urbanística de dues finques propietat municipal al
carrer sant Roc, aprovada definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de la
Catalunya Central el 29 d’abril de 2.009.
11.- L’Ajuntament de Torelló reunit en sessió del dia 30 de gener de 2.012 va acordar
aprovar la minuta de conveni que regula el pacte extrajudicial entre l’Ajuntament de
Torelló i la Sra. Palmira Torra Segarra en relació al procediment ordinari núm. 151/2010L
interposat davant del Jutjat núm. 5 de Vic, signant-se el conveni en data de 3 de febrer de
2.012. En aquest conveni es pacta que l’Ajuntament de Torelló renunciarà a la tramitació
de la modificació puntual núm. 23 del Pla General d’Ordenació urbana de manera que les
parcel.les ubicades al C/ Sant Ros, 48-50 mantindrien la seva qualificació urbanística de
residencial.
FONAMENTS DE DRET:

PRIMER.- L’aprovació inicial i l’aprovació provisional dels plans d’ordenació urbanística
municipal correspon al plenari municipal que l’ha d’adoptar amb el quòrum de la majoria
absoluta del nombre legal de membres de la Corporació. Un cop adoptat l’acord
d’aprovació inicial s’ha d’exposar a informació pública pel termini d’un mes a través
d’edictes que s’inseriran al butlletí oficial de la província i a un dels diaris de premsa
periòdica de més divulgació en l’àmbit municipal.
Simultàniament al tràmit d’informació pública del pla s’ha de sol.licitar informe als
organismes afectats per raó de llur competència sectorial els quals l’han d’emetre en el
termini d’un mes llevat, que una disposició n’autoritzi un de més llarg. Un cop rebuts els
informes i sotmesa la proposta a aprovació inicial procedirà adoptar l’acord d’aprovació
provisional per part del plenari municipal amb el quòrum de la majoria absoluta del
nombre legal de membres de la Corporació i es trametrà a la Comissió Territorial
d’Urbanisme de les comarques centrals.
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L’aprovació inicial dels instruments de planejament urbanístic obliga l’administració
competent a acordar la suspensió l’atorgament de llicències de parcel.lació de terrenys,
d’edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d’instal.lació o
ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes
establertes per legislació sectorial en els àmbits en què les noves determinacions
comportin una modificació del règim urbanístic. El termini de suspensió és com a màxim
per un termini de 2 anys i, en tot cas, finalitza amb l’aprovació definitiva del pla. Els
acords de suspensió s’han de publicar en el butlletí oficial de la província de Barcelona i
s’ha de referir a àmbits identificats gràficament.
SEGON.- L’article 90 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic i
procediment administratiu comú preveu que tot interessat podrà renunciar als seus drets
quan això no estigui prohibit per l’ordenament jurídic.
TERCER.- L’article 22.2 C) i 47.2 ll) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local en concordança amb l’article 53.1 s) del Decret Legislatiu 2/2003,
de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i del règim local de
Catalunya atorguen la competència per efectuar les aprovacions inicials i provisionals de
les modificacions de planejament general al plenari municipal que l’ha d’adoptar amb la
majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació. També és el plenari
municipal l’òrgan competent per adoptar els acords de renunciar de les modificacions de
planejament general amb el quòrum de la majoria absoluta del nombre legal de membres
de la Corporació.
És per tot això que, a proposta d’/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 i, en tot cas, per majoria absoluta del nombre legal
de membres de la Corporació, acorda:

Primer.- RENUNCIAR a la tramitació i aprovació de la 23ena. Modificació Puntual de la
Revisió del Pla General de Torelló que preveu el canvi de qualificació de dues parcel.les
ubicades al C/ Sant Roc, 48-50 que passen d’ésser qualificades de sòl residencial “E illa
de pati Interior” a equipament públic.
Segon.- AIXECAR la suspensió de llicències de llicències de parcel·lació de terrenys
d’edificacions, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, de la instal.lació
o ampliació d’activitats per usos concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes
establertes per la legislació sectorial aprovada pel plenari municipal en sessió celebrada
en data de 29 de març de 2.010.
Tercer- Notificar el present acord a la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya
Central per tal que retorni l’expedient a l’Ajuntament de Torelló.
Quart.- Notificar el present acord a la Sra. Palmira Torra i Segarra pel seu coneixement i
efectes oportuns.
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels disset membres de la Corporació.
3. CONTROL DE L'ACCIÓ DE GOVERN
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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 al Ple del mes de Febrer
RELACIÓ DE FETS:

14/02/2012
14/02/2012
14/02/2012
14/02/2012
14/02/2012
14/02/2012
14/02/2012
14/02/2012
14/02/2012
14/02/2012
14/02/2012
14/02/2012
14/02/2012
13/02/2012
13/02/2012
13/02/2012
13/02/2012
13/02/2012
13/02/2012
13/02/2012
13/02/2012
13/02/2012
10/02/2012
10/02/2012
10/02/2012
10/02/2012
10/02/2012
10/02/2012
10/02/2012
10/02/2012
10/02/2012
10/02/2012
10/02/2012

Autoritzar ocupació via pública taules i cadires Exp.,100/12
Autoritzar ocupació via pública taules i cadires Exp.
119/12
Autoritzar ocupació via pública taules i cadires Exp.
62/12
Autoritzar ocupació via pública taules i cadires Exp.
70/12
Autoritzar ocupació via pública taules i cadires Exp.
71/12
Autoritzar ocupació via pública taules i cadires Exp.
75/12
Autoritzar ocupació via pública taules i cadires Exp.
85/12
Autoritzar ocupació via pública taules i cadires Exp.
87/12
Concedir llicència 1a. Ocupació exp. 2012/68
Autoritzar i disposar despesa AD/4/2012
Autoritzar i disposar despesa AD/-7/2012
Autoritzar i disposar despesa AD/2/2012
Relació fractures F/2012/21 i altres
Denegació inscripció Registres HPO de Catalunya
Inscripció al Registre de HPO de Catalunya
Decret aprovació Certif. 2 Projecte per la cloració de les
piscines
118/12 Denegar VP Carnaval 2011
94/2012-LOMEN-SSTT
Inscripció al Registre de Parelles de Fet
Decret incoar baixa d'ofici exp. Num. 4/2012
Aprovació Actes Carnaval 2012
Decret aprovació acta preus contradictoris núm. 1 obra
"Projecte de desplegament xarxa fibra òptica a Torelló"
Decret adjudicació contracte menor serveis prevenció de
riscos i vigilància de la salut
Neteja a la llar exp. 2006/105
Neteja a la llar exp. 2005/129
Neteja a la llar exp. 2010/94
Desestimar al.legacions LRP
Desestimar al.legacions SFV
Estimar proposta exp. ALM
Estimar proposta exp. FRR
Estimar proposta exp. MCPB
Desistiment inscripció al registre HPO de Catalunya
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09/02/2012

Ordre execució immoble C.St.Josep,10

09/02/2012

754/2010-LOMAJ-SSTT
Decret
aprovació
baixa
autorització
despesa
indemnitzacions ocupació temporal zona Matabosch
Decret aprovació baixa despesa obres La Carrera
Relació ordres de pagament P/2012/15
106/12 Denegar VP Mercat del Trasto
111/12 Renúncia VP
Decret aprovació baixa autorització despesa obra local
social zona esportiva
105/12 Denegar VP Mercat Trasto 2012
Anul·lar Decret 2012/51 de 12.01.12
103/12 Denegar VP Festa Major 2012
Ordre d'execució C. del Pujolet, 6
Decret Àrea PROM.ECONÒMICA
Canvi titularitat nínxol núm. 742 4a. Oest
Acord incoació 7.1/12
Sanció 7/12
92/2012-LOMEN-SSTT
Constitució de la Comissió per a la redacció del
Reglament Orgànic Municipal (ROM) de Torelló
Comissió per a la redacció de l'Ordenança de convivència
ciutadana a l'espai públic.
Decret incar baixa per no RN octubre-11
Decret aprovació Ad negatiu obres La Carrera
Neteja a la lar exp. 2004/239
Decret incoació contracte menor serveis prevenció de
riscos
Decret Relació de factures F/2012/9 i altres
Targeta d'aparcament provisional exp. 2011/192
Targeta d'aparcament provisional exp. 2007/161
Indemnització nínxol núm. 129 3a. Oest
Nòmina. Diferències salarials quitança
CADUCITATLOMAJ EXP. 769/2008
Trasllat de Benestar Social a La Carrera
79/2012-LOMEN-SSTT
Aprovació relació factures F/2012/9
Diferències salarials exp. 18/2012
Decret P/2012/12
Denegar la sol·licitud de bonificar l'impost sobre
construccions, instal·lacions i obres de la llicència
urbanística 243/2010
Denegar la Sol·licitud de bonificar l'impost sobre
construccions, instal·lacions i obres de la llicència
urbanística 698/2010
81/12 ampliació horari
Targeta d'aparcament provisional exp. 2008/61
Decret aprovació expedient de contractació i plecs
contracte manteniment sistemes informàtics
Decret incoar baixa d'ofici exp. numero 3/2012
Decret requeriment adequació obres llicència carrer Nou
25 baixos

09/02/2012
09/02/2012
09/02/2012
09/02/2012
09/02/2012
08/02/2012
08/02/2012
08/02/2012
08/02/2012
07/02/2012
07/02/2012
07/02/2012
07/02/2012
07/02/2012
07/02/2012
06/02/2012
06/02/2012
06/02/2012
06/02/2012
06/02/2012
06/02/2012
03/02/2012
03/02/2012
03/02/2012
03/02/2012
03/02/2012
02/02/2012
03/02/2012
03/02/2012
03/02/2012
03/02/2012

02/02/2012

02/02/2012
02/02/2012
02/02/2012
02/02/2012
01/02/2012
01/02/2012
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01/02/2012
01/02/2012
01/02/2012
01/02/2012
31/01/2012
31/01/2012
31/01/2012
31/01/2012
31/01/2012
31/01/2012
30/01/2012
30/01/2012
30/01/2012
30/01/2012
30/01/2012
30/01/2012
30/01/2012
30/01/2012
30/01/2012
30/01/2012
30/01/2012
27/01/2012
27/01/2012
27/01/2012
27/01/2012
27/01/2012
27/01/2012
27/01/2012
27/01/2012
27/01/2012
27/01/2012
26/01/2012
26/01/2012
26/01/2012
26/01/2012
26/01/2012
26/01/2012
26/01/2012
26/01/2012
26/01/2012
26/01/2012
26/01/2012
26/01/2012
26/01/2012
26/01/2012

Neteja a la llar exp. 2003/191
Desistiment en el procés d'inscripció al Registre de
Sol·licitants d'HPO de Catalunya
Decret ordre execució grua carrer Matagalls
Inscripció al Registre de Sol·licitants d'HPO de Catalunya
Nòmina. Assignació complement productivitat Josep
Martínez Lladó
60-2012/LOMEN-SSTT
58/2012-LOMEN-SSTT
Decret aprovar les relacions de factures 2-16-19 i 20
Acord incoació 6,1/12
Donar resposta a requeriment Agència Tributària
Imposar nova multa coercitiva ordre execució obres
C.Congost,15
Rectificació decret 19/1/2012 declaració obra nova
tanatori municipal
canvi titularitat nínxol núm. 129 3a. Oest
Decret classificació ofertes contracte subministrament
mobiliari Hotel d'Entitats
Concessió nínxol núm. 533 4a. Est
Neteja a la llar exp. 2003/314
Neteja a la llar exp. 2008/141
Neteja a la llar exp. 2009/260
56/2012-LOMEN-SSTT
BESTRETA BENESTAR SOCIAL 1/2012
2012/23-SSTT-LOMAJ-MSS
Denegar al·legacions N.L.V.
Denegar al·legacions M.A.A.B.
Resolució Exp. 57/12 OVP
Targeta d'aparcament provisional exp. 1998/108
3/2011- Canvi Titular
Anul·lar recursos
Decret Àrea ADMIN ECO I H RRHH R INT I
SEGURETAT
Estimar al·legacions M.P.M.
Aprovar relació ordres de pagament P/2012/11
Decret
aprovació manual d'usuari en matèria de
protecció de dades
Multa coercitiva ordre execució C.Balmes,18
50/2012-LOMEN-SSTT
49/2012-LOMEN-SSTT
48/2012-LOMEN-SSTT
47/2012-LOMEN-SSTT
Assignació complement de productivitat
45/2012-LOMEN-SSTT
43/2012-LOMEN-SSTT
Decret Àrea SERVEI A LES PERSONES
Decret incoar baixa ofici exp. 2/2012
Decret deixar sense efectes baixa ofici exp. 46 B
Decret deixar sense efectes baixa ofici exp. 40/2011
Transport adaptat exp. 2008/102
Assignació complement de productivitat absentisme en la
nòmina de gener de 2012
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26/01/2012
26/01/2012
26/01/2012
26/01/2012
25/01/2012
25/01/2012
25/01/2012
25/01/2012
25/01/2012
25/01/2012
25/01/2012
24/01/2012

24/01/2012
24/01/2012
24/01/2012
24/01/2012
24/01/2012
24/01/2012
23/01/2012
23/01/2012
23/01/2012
23/01/2012

23/01/2012

23/01/2012
20/01/2012
20/01/2012
20/01/2012

20/01/2012
20/01/2012
20/01/2012
20/01/2012
19/01/2012

Nòmina. Aprovació factors de l'específic nòmina gener
2012
Decret relació ordres de pagament P/2012/10
Nòmina. Aprovació gratificacions i hores extres nòmina
gener 2012
Decret Relació de factures
Aprovació definitiva de l'ordenança d'administració
electrònica
Concessió nínxol núm. 326 4a. Est
Nòmina. Regularització de jornada
Nòmina. Assignació productivitat per absentisme
personal funcionari meritat el 2n semestre de 2011
Targeta d'aparcament exp. 2009/147
Acord incoació 5.1/12
Sanció 5/12
Arxivar ordre execució Portal de la Carrera
Autorització utilització de la sala d'actes de l'Edifici de la
Cooperativa a PIOC
Decret relació de factures 23/01/2012
Assignació part productivitat mensual que es va deixar de
percebre al 2011
Targeta d'aparcament exp. 1997/149
Targeta d'aparcament provisional exp. 2002/137
Decret aprovació baixes obligacions reconegudes
Resolució d'expedient sancionador per danys a la via
pública. A.P.G. i C.F.M.
Ordre d'execució Hotel Les Serrasses,SL.
Reclamació d'indemnització per danys a la via pública.
J.C.M.
Decret deixar sense efectes baixa ofici exp. 45/2011
Aprovar la suspensió dels valors de l'Impost sobre béns
immobles urbans, dels anys del 2007 al 2009 de l'objecte
tributari amb referència cadastral 9655018/DG3595N0001/QY, i de la taxa de clavegueram del mateix
immoble, de l'any 2007
Rectificar la resolució de suspensió del valor de l'Impost
sobre béns immobles urbans al Col·legi Sagrados
Corazones de Torelló, dels anys del 2008 al 2011,
dictada per l'alcaldia el 17 de gener de 2012
Resolució d'expedient de reclamació d'indemnització per
danys a la via pública. S.I.LL.
Resolució d'expedient de reclamació d'indemnització per
danys a la via pública. D.H.J.
Arxivar ordre execució finca C.Cerdanya,16
Nòmina. Assignació complement de productivitat
absentisme personal laboral meritat el 2n. semestre de
2011
Arxivar ordre execució finca Can Julià
Decret de baixa d'ofici exp. numero 1/2012
Nomenament Sr. Francisco José Expósito Domínguez
funcionari de carrera agent de la policia local
Ordre d'execució obres C.Atlàntida, 2
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19/01/2012
19/01/2012
19/01/2012
19/01/2012
19/01/2012
19/01/2012
19/01/2012
19/01/2012
19/01/2012

18/01/2012
18/01/2012

18/01/2012
18/01/2012
18/01/2012
18/01/2012
18/01/2012
18/01/2012

18/01/2012
18/01/2012
17/01/2012
17/01/2012
17/01/2012
17/01/2012
17/01/2012
17/01/2012
17/01/2012
17/01/2012
11/01/2012
11/01/2012
30/12/2011
30/12/2011
30/12/2011
30/12/2011
30/12/2011
30/12/2011
29/12/2011

Neteja a la llar exp. 2006/52
Neteja a la llar exp. 2005/221
Neteja a la llar exp. 2007/87
Targeta d'aparcament provisional exp. 2007/161
Relació ordres de pagament P/2012/9
Nòmina. Deducció retribucions per absència no
justificada
Nòmina. Comptabilització diferències salarials
Decret Exp.- 27/2012 Baixa mercat setmanal
Declaració obra nova tanatori municipal C/ Ter,100
Responsabilitat patrimonial. Admissió a tràmit reclamació
per lesions causats per un petard de diables a la festa
major 2011. G.S.J.
Arxivar ordre d'execució Call de la Torrentera
Responsabilitat patrimonial. Admissió a tràmit reclamació
per desperfectes en biguetes de protecció d'un fanal al
CAP - R.S.M.
11/11-CP canvi titular
19/2012-SSTT-LOMEN
21/2012-SSTT-LOMEN
24/2012-SSTT-LOMEN
20/2012-LOMEN-SSTT
Responsabilitat patrimonial. Admissió a tràmit de la
reclamació d'indemnització per punxada en una roda a
causa d'un forat.
Decret per caducitat inscripció padronal agost i setembre
2011
Renovació targeta provisional d'aparcament. Exp.
2011/86
Responsabilitat patrimonial. Ruptura del vidre de les
ulleres treballant a la brigada
Llicència sense retribuir per assumptes propis
Targeta d'aparcament provisional. exp. 2007/58
Aprovar la suspensió de la liquidació de l'IBI dels anys del
2008 al 2011 del Col·legi Sagrados Corazones de Torelló
Canvi titularitat nínxol núm. 536 3a. Est
575/11 Desistiment sol·licitud
Autorització utilització de la sala d'actes de l'Edifici de la
Cooperativa a l'assemblea nacional de Catalunya
Resposta al.legacions obres Pl. Nova
2011/638-SSTT-LPO
Aprovar exp. modificació pressupost 33/2011
Inici exp. modificació pressupost 33/2011
Aprovar certificació núm. 7 Projecte marge defensa
marge esq. Riu Ter Zona Matabosch
reconeixement liquidació obligacions F/2011/528
reconeixement liquidació obligacions F/2011/548
reconeixement liquidació obligacions F/2011/550
Aprovació preus contradictoris

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

6 de febrer de 2012
13 de febrer de 2012
20 de febrer de 2012.

4.PROPOSTES URGENTS:
4.1.GRUP MUNICIPAL DE PxC
4.1.1. Moció del grup municipal PxC per tal que el govern reconsideri l'aprovació de
la Reforma Laboral

VOTACIÓ DE LA URGÈNCIA:
La urgència es desestima per majoria absoluta del nombre legal de membres de la
Corporació, atenent al resultat de la votació que s’especifica a continuació:
•
•
•

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

5. PRECS I PREGUNTES:
SR. JAUME VIVET:
5.1.
Si em permeteu, per desgràcia m’agradaria fer un homenatge a un exregidor, que també
ens ha deixat, el Sr. Francesc Yebra:
El proppassat dissabte, 18 de febrer, va morir en Francesc Yebra. En Francesc Yebra va
ser regidor de Torelló quan tot just es recuperaven les institucions democràtiques. Va ser
titular de l’àrea d’esports, del 1979 al 1987, en les dues primeres legislatures de la
democràcia.
Quan va abandonar la política, va traslladar el seu esperit de lideratge i de servei a la
seva gran passió: el món dels cavalls, com a esportista, com a tècnic i com a directiu. Va
destacar enormement en el món de l’hípica i va sembrar una llavor que ha tingut una
fructífera continuació familiar. Els seus èxits esportius en el camp dels raids hípics, fruit
d’un treball apassionat i infatigable han col·laborat a posar el nom de Torelló al mapa.
En nom de tot el consistori, vull testimoniar el nostre condol a la família d’en Francesc
Yebra, i agrair-li públicament els anys que va dedicar al poble de Torelló. Descansi en
pau en Francesc Yebra i Sànchez.
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SRA. ROSER MAS:
5.2.
Nosaltres tindríem unes quantes qüestions que us voldríem plantejar; n’hi ha dues o tres
molt relacionades amb el tema del manteniment del casc antic, sobretot en el tema de
neteja, bàsicament i de contenidors. Estan relacionades, però són tres preguntes
diferents.
Una seria saber què està passant amb els contenidors de deixalles de la plaça Nova,
perquè cada dos per tres hi ha bosses per terra; els contenidors d’orgànica no tenen un
lloc fix, no compleixen cap requisit –sembla ser- en relació amb que ja hi són i ens
interessaria saber com i quan es podrà arreglar.

Respon el Sr. Jaume Vivet: Suposo que et refereixes al tema de bosses i caixes que hi
ha fora, sobretot les caixes; entenem que les caixes s’han de plegar i estripar per posarles dins i, si no es fa amb dues caixes ja queden plens, això d’entrada; el ciutadà les ha
de plegar i introduir al contenidor plegades.
Sra. Roser Mas: Si, però... els contenidors d’orgànica?

Sr. Jaume Vivet: Els contenidors d’orgànica estan soterrats.
Sra. Roser Mas: Està soterrat? És que corria l’altre amunt i avall; fa tres dies que corria
l’altre, del model dels que no estan soterrats, que corria amunt i avall i per això ho
comentem.

Sr. Jaume Vivet: Aquest amb rodes estava al costat de l’altre; si algú el fa córrer... el
servei quan passa, recull i el torna a deixar al seu lloc.
Sra. Roser Mas: Si, però si aquest amb rodes és el de l’orgànica, no està soterrat, el
d’orgànica?

Sr. Jaume Vivet: El d’orgànica està soterrat i quan entri en funcionament, marxarà el de
rodes.

5.3.
Relacionat amb tot aquest tema anterior, també m’agradaria saber si s’ha plantejat fer
una actuació més intensa en alguns dels carrers d’aquest casc antic en què s’observa
una brutícia manifesta a nivell de carrer i a nivell de l’entorn dels contenidors; per
exemple, al carrer del Pont, a la plaça Vella, capdamunt del carrer de Sant Josep,...
aquestes zones, són zones en què hi ha una brutícia important i que els veïns se’n
queixen.
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Sr. Jaume Vivet: Ho faré arribar als tècnics, perquè en teoria, funciona tal com ha de
funcionar; per exemple, al carrer Sant fa tres dies, tot el cap de setmana, que hi ha un
sofà sobre una vorera i encara hi és, potser s’hauria d’haver tret avui, però els ciutadans,
deixar-nos un sofà en mig d’una vorera, ja em perdonaran, també! És que n’hi ha per les
dues bandes, aquí, també!

5.4.
I també relacionat una mica amb això perquè té a veure amb el tema de la convivència,
per quan seria possible poder fer, elaborar, establir un reglament de civisme, que reguli
no només això, si no moltes altres coses, com la roba estesa a les façanes principals –
aquesta també és una queixa molt comuna entre els veïns del casc antic- o bosses de
deixalles als balcons dels domicilis, o animals que molesten sistemàticament als veïns.
Pensem, com podeu veure, que està tot més o menys relacionat i que té a veure en
aquest manteniment, que moltes vegades no costa gens de diner, o en costa molt poc i,
en canvi, facilita la convivència i la qualitat de vida.

Respon el Sr. Albert Portús: en relació a l’ordenança de civisme, dir que precisament
aquesta setmana comencem la primera reunió de la comissió de seguiment i comencem
a treballar el tema.
5.5.
Un altre tema que voldríem plantejar i que ja havíem plantejat en l’últim ple, però que
voldríem saber com està i si heu fet els contactes pertinents amb el propietari, és l’accés
del pàrquing de la vitri, per la banda del carrer Sant Antoni. A nosaltres ens sembla que
no s’ha mogut gaire res, però només és a partir d’una observació purament visual, no en
tenim coneixement..

Respon el Sr. Jaume Vivet: L’empresa constructora no ens treu la bastida i l’estem
empaitant, però costa molt; el problema és aquest.
5.6.
I un altre dels temes que nosaltres us voldríem plantejar, que ens ha preocupat i que, a
més, quan hem arribat aquí, a l’inici del ple, hem vist que no sem només nosaltres els que
estem preocupats, si no que els treballadors també, es: ja sabeu que aquesta setmana
vam assistir a una reunió en què ens va convocar el comitè d’empresa i la junta de
personal, i arran una mica del que es va explicitar, a nosaltres ens preocupa molt aquesta
situació que s’està generant i ens preocupa que no es tingui en compte un conveni que,
en teoria, encara s’hauria de tenir en compte i sobretot, que no es tingui en compte a
nivell de negociació personal, del comitè d’empresa i la junta de personal i, per tant, per
extensió, de tots els treballadors i treballadores d’aquest Ajuntament. Més que res,
perquè entenem que el principal actiu de qualsevulla organització són les persones i
remetent-me a la defensa del pressupost que feia precisament el company Lluís i, a més,
em sembla que l’Albert també ho deia, que tothom ens havíem de posar, tant els polítics
com els treballadors, potser un clima o una situació generada per no sé exactament quins
conflictes hi pugui haver, no són els millors per tal que tot aquest rebaix o tota aquesta
gestió, gestió, gestió i gestió, es pugui fer a les màximes o en les millors condicions
possibles.
Per això, en aquest sentit, voldríem saber quin és el posicionament de l’equip de govern, i
com té previst resoldre aquest conflicte que sembla ser que s’està generant.
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SR. DAVID OLIVARES:
5.7.
Jo voldria saber en quina situació està el tema Mercadona, després que ham vist que ha
sortit que a Tona n’han obert un de nou, a Vic també,... en quina situació es troba: si es
veuen possibilitats que finalment es faci un Mercadona on es va dir o està la cosa molt
fotuda o... com ho veieu des de l’equip de govern? I si és així, és possible poder parlar de
fer-lo en un altre terreny, o és impossible?

Respon el Sr. Jaume Vivet: Respondré conjuntament les dues preguntes relacionades
amb aquest tema: jo he de dir que l’aposta clara de l’Ajuntament va ser sempre, inclús
quan estava a l’anterior govern, que anés a la Caseta, bàsicament per dues raons: una
per tema de vialitat, que allà hi haurà els carrers més amples, un altre tema és que allà hi
ha una dificultat que sembla que si Mercadona no va allà, costarà molt que urbanitzem. Si
no urbanitzem, pensem que l’Ajuntament hi té dues parcel·les que quedarien sense
urbanitzar i, per tant, no es cobraran i estem parlant de 500.000 euros. Aquesta és l’opció
de l’Ajuntament, però encara estem pendents de Comerç, que ens donin l’informe. De
totes maneres, si allà no és possible, nosaltres mirarem si trobem un altre terreny. La
proposta és aquesta i, a més, ha de ser amb certa celeritat, perquè l’any vinent canviarà
la llei i encara serà més difícil establir-se en pobles de menys de 25.000 habitants, aquest
tipus de comerç.
5.8.
En el proper ple tornarem a presentar la moció per un mercat setmanal al barri de
Montserrat, després en ens avalin més de 800 firmes que hem recollit. I voldríem convidar
a l’equip de govern, als socialistes i a Esquerra republicana, per intentar, si és possible,
treballar conjuntament per poder fer el mercat finalment. Com ho veieu des de l’equip de
govern?

Respon el Sr. Jaume Vivet: Jo penso que la moció, si voleu, la podeu tornar a
presentar; nosaltres, cadascú defensarà els seus arguments i jo penso que el que heu de
fer és presentar-la, amb les signatures i amb el que vulgueu.

Sr. David Olivares: Nosaltres volíem saber si hi ha la intenció de votar en contra, parlemne! Volíem saber si hi teniu interès!

Sr. Manel Romans: Vosaltres, al principi, fa uns quatre o cinc mesos, ja vau presentar
una moció al respecte; em sembla que us vam donar unes explicacions, que per a
nosaltres eren coherents; us vam dir que hi havia hagut un estudi, en el seu moment, deu
fer uns tres anys o tres anys i escaig i en l’estudi recomanaven no fer el mercat allà dalt;
també vam fer una enquesta als paradistes per demanar-los si estarien disposats a anar
al barri de Montserrat; la resposta de la majoria va ser que no i a la pregunta de què els
semblaria,. Als paradistes, si féssim un mercat al barri de Montserrat, es va dir que l’únic
que aconseguiríem és espatllar el mercat de Torelló, que en aquests moments és un
mercat molt ben valorat, tant pels usuaris com pels paradistes i que el podíem fer, en el
cas que n’hi hagués dos, és que cap dels dos funcionés. Per tant, vostès tenen la llibertat
de presentar la moció i nosaltres ja l’argumentarem, però la postura és la mateixa que els
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vàrem explicar fa tres o quatre o cinc mesos, quan vam presentar aquesta mateixa
qüestió.
5.9.
Fa dues setmanes vam comentar, en relació a la policia local, unes queixes evidents
d’uns veïns en relació al tràfic de drogues, sobretot al carrer Manlleu, plaça Vella, carrer
Rocaprevera,... vam anar personalment nosaltres a la policia local i ho vam explicar. S’ha
parlat d’alguna cosa per poder fer amb aquesta lacra, que és el tràfic de drogues?

Respon el Sr. Albert Portús: No en tinc constància; no m’ha arribat, però ja m’informaré
i comentaré el que hi hagi.
5.10.
Algun veí del barri de l’Esclat, ens ha manifestat si seria possible que quan hi hagi festes
populars, si podria arribar fins a l’esclat. Es podria fer alguna cosa més a l’esclat i al barri
de Montserrat? Crec que amb els socialistes van tenir una reunió a l’altra legislatura, gent
de la Cabanya –potser en Marc Fontserè en té coneixement-; és el que ens han comentat
ells, precisament per aquesta queixa.

Respon el Sr. Jaume Vivet: De cara a la festa major, és un tema que es podria tenir en
compte; la veritat és que el que és el centre de Torelló, plaça Nova i plaça Vella n’estan
una mica tips i potser ens podríem plantejar escampar-ho una mica més. Llavors tindrem
més queixes, perquè ara es queixen sempre els mateixos.

Sra. Núria Güell: A mi, de la Cabanya no en sabia res; a la regidoria de cultura no s’han
presentat per res.
Sr. David Olivares: No, m’han dit que havien tingut una reunió amb els socialistes.

Sra. Núria Güell: els del barri de Montserrat, si que hem tingut diferents reunions amb
l’associació de veïns i si que s’està mirant i s’està treballant, tot i que és molt difícil
segons quina festa desubicar-la del mig del poble!
Sr. David Olivares: Es tractaria de fer alguna coseta, tenir-los una mica en compte, que
puguin participar en alguna cosa.

Sra. Núria Güell: Deu fer un parell d’anys, que es va fer algun concert de la festa major a
la plaça de la Sardana, i no hi va haver ningú.
Sr. David Olivares: Jo parlava més del barri de La Cabanya, que és on m’ho van
manifestar.
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Sra. Núria Güell: Als de la Cabanya, si els vols dir que em vinguin a veure, perquè la
veritat és que jo no en sé res.

Sr. Jaume Vivet: Potser caldria que en primer lloc, facin arribar la seva proposta.

SR. DAVID FORCADA:
5.11.
Abans de les preguntes vull fer un aclariment sobre el que has comentat, Santi, en relació
al consens en les inversions de pla de barris: agraïm la disposició en parlar-ne i
evidentment vam discutir i consensuar les inversions, i això reconec que es va fer això;
evidentment, cadascú té les seves preferències, però al final l’acord a què es va arribar o
el resultat, va ser favorable, però és que en l’argumentació d’en Marc al ple de
pressupostos, sobretot pel que fa a inversions, no hem posat en dubte en cap moment les
inversions de pla de barris, no! El 50% d’inversions que no són pla de barris, són les que
no hi estem d’acord des de la nostra visió, perquè creiem que estem malbaratant
recursos disponibles per coses més properes a la gent, cap a un lloc que és agafar un
camí, a Can Parrella, per exemple, que no sabem cap on ens portarà, si més no, durant
molt temps, perquè es necessiten molts diners per condicionar-ho.
Dit això, entro a les preguntes.

Sr. Jaume Vivet: Només comentar que nosaltres vam dir que continuaríem amb les
inversions que hi hagués començades i Can Parrella és una de les que està començada i
per això la continuem.

5.12.
Tenia una pregunta referent al Mercadona, però veig que ja l’han comentat; volia saber
en quin punt estan les converses per entrar-ho a la via d’excepcionalitat el supermercat,
tenint en compte que l’impacte en llocs de treball pot ser d’unes 40 persones. I d’altra
banda, també, si és que hi ha ubicacions alternatives per al cas que aquesta
predisposició o aquests esforços que fa l’Ajuntament per intentar que entri per la via
d’excepcionalitat, si es faria en un altre lloc.
5.13.
Una altra pregunta, referent a habitatge: el dia 15 es va tancar el període de sol·licituds;
m’agradaria que ens informeu com ha anat i, a partir d’ara, quin és el calendari previst per
adjudicacions i si és que finalment les rendes s’han canviat o no s’han canviat.

Respon el Sr. Jaume Vivet: El 15 de febrer es va tancar el termini de presentació de
sol·licituds; per als 50 habitatges de protecció oficial, se’n ha presentat un total de 82; ara
estan essent valorades per la direcció de promoció d’habitatge de l’agència de l’habitatge
de Catalunya, i a l’espera de disposar de les llistes provisionals, la situació és la següent:
sol·licituds per municipis, de Torelló n’hi ha 76, de Sant Quirze, 1, Sant Vicenç 2, Sant
Pere 2 i Manlleu, 1. Segons la nacionalitat dels sol·licitants, d’espanyols n’hi ha 66 i
d’altres nacionalitats, 16. Pel que fa a les promocions escollides en primera opció i
nombre d’habitatges disponibles en cadascuna, al Castell I n’hi ha 8, a la Creu I n’hi ha
13, a La Carrera n’hi ha 21, al Castell II, que són els de lloguer amb opció de compra n’hi
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ha 26, al pis adaptat que hi ha al Castell II no n’hi ha cap, i al carrer Capsavila que és
aquest pis que és bastant gran, n’hi ha 10, per un sol pis.
D’aquestes 82, es preveu que un 20% aproximadament puguin resultar excloses per no
reunir els requisits; això és una valoració que hem fet nosaltres internament i en
quedarien 65. Nosaltres tenim moltes ganes que ja que s’ha fet de la manera que ens ha
costat molt, pressionar-los per tal que no es demori l’entrega de claus fins el mes
d’octubre; aquesta seria la nostra intenció i és la que hem traslladat al departament
d’habitatge. Les llistes definitives encara no les tenim; la inscripció s’ha tancat al dia 15,
estem a 27... donem-los un marge i si la setmana vinent no diuen res, haurem de
començar a trucar per veure què passa.

5.14.
Una altra pregunta, treta també del diari de fa pocs dies i referent al CAP: hem vist que
s’ha incorporat un nou metge al CAP de Torelló; agraïm que en aquest temps de
retallades i que ens deien que faltaven recursos, s’incorpori un nou professional; això és
per donar compliment a unes ràtios d’usuaris per metge; per tant, ho agraïm i, com és
lògic, suposa una redistribució dels usuaris, una assignació diferent dels metges. Hi ha
hagut diverses queixes per la manera com s’han reassignat; des de salut es veu que no
s’ha donat un criteri clar; no ho sabem, no sé si en teniu constància i que ens informeu si
ho sabeu.
El que sobta una mica, és que quan vam lluitar o vam estar en converses per intentar
mantenir el servei al barri de Montserrat, se’ns van donar uns arguments que per una
banda era que no hi havia recursos; no n’hi ha, però ara n’han arribat de nous; en segon
lloc, al CAP ja no hi ha espai i ara hi posarem un metge més i, en tercer lloc, si el model
és centralitzar, el que està afavorint aquest metge és mantenir un servei estable a Sant
Pere, per exemple –que no diem que no el pugui tenir-, però potser si que des de l’equip
de govern, donat que hi ha hagut aquest canvi, es podria intentar si hi ha possibilitats de
donar servei al barri de Montserrat.

Respon el Sr. Jaume Vivet: Jo també vaig llegir per la premsa que hi ha un nou metge;
de la resta no en sé res més i estem esperant que ens facin la proposta d’ampliació del
CAP; me’n cuidaré i quan sàpiga alguna cosa de més, ja t’ho comentaré.
5.15.
Una, respecte a la plaça Nova: no sabem si està acabada o no; he parlat amb els veïns i
tampoc ho saben; si ens podeu comentar si està o no acabada i, en tot cas, el que estem
veient, és que tot i les prohibicions de circular-hi, hi circulen més cotxes ara, que abans;
es pensa fer alguna cosa per reordenar-ho?, o recuperar una mica el fet que ja vam
comentar a l’altre ple, que si hi passen tants cotxes, una mica és, perquè molts veïns del
sector est queden afectats per sortir; està contemplada la possibilitat de reordenar una
mica el trànsit?

Respon el Sr. Jaume Vivet: Les obres de la plaça Nova estan acabades, però la
jardineria, no, perquè hi faltaria una mica de terra i plantar la gespa, però entenc que
s’està esperant que sigui l’hora de fer-ho.
Pel tema circulació, està senyalitzada.
Sr. David Forcada: Es farà inauguració?
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Sr. Jaume Vivet: Nosaltres pensem poder fer alguna cosa lligada a temes de comerç i
poder una festa que ens costi el mínim, econòmicament parlant, però hem d’acabar de
decidir alguna cosa del tipus botiga al carrer, ballada de gegants, ... hem d’acabar de
rumiar què es pot fer en aquest tema, però volem esperar que estigui acabada.
Pel que fa a la circulació, és cert que tothom fa una mica el que vol; amb l’Albert ja hem
parlat que la policia hi ha de ser durant un temps prudencial, perquè la senyalització ara
hi és; si que hem de canviar el sentit de circulació del carrer Bonsuccés, per donar la
sortida cap a dalt i una altra cosa que ens plantegem, per no posar tantes multes, és
posar una pilona automàtica a la Sagrera, que eviti que es pugui entrar per allà.
Nosaltres, com vosaltres, hem defensat sempre que la plaça ha de permetre la circulació
només per la part de baix, això ho tenim clar! Ens sap greu, també, haver d’aplicar la via
punitiva i sancionadora, perquè si hi ha un senyal, tots sabem què vol dir aquell senyal i
vol dir que no es pot circular i mentre no hi hagi la pilona, haurem d’aplicar la via
sancionadora.

5.16.
Per últim, una pregunta referida a obres diverses: per exemple, a la ronda del Puig hi ha
un tram que està sense asfaltar des de fa sis mesos; quan es pensa asfaltar?
Al carrer Progrés es va fer una tala d’arbres sense comunicar-ho als veïns i, de moment,
suposo que hi ha un motiu, però no el sabem i ens agradaria saber-lo.
Al carrer Enric Prat de la Riba, davant del mercat municipal, s’està arreglant la vorera;
suposo que ho està fent l’Ajuntament i és cert que la va malmetre una empresa que està
fent unes obres allà; voldríem saber si l’Ajuntament farà el càrrec corresponent a
l’empresa que l’ha malmès, o la pagarem entre tots.

Respon el Sr. Jaume Vivet: És cert que a la ronda del Puig hi ha un tram sense asfaltar i
esperem que ara, amb l’aprovació dels pressupostos, puguem, acabar l’obra.
La reparació de la vorera del carrer d’Enric Prat de la Riba, tal com tu has dit, l’està fent la
brigada; és una obra que està aturada. La van trinxar ells i un cop acabada, mirarem si
podem repercutir el cost de l’obra a l’empresa, però de moment es va parlar amb
l’empresa, ens van dir que no i nosaltres pensem que com a mínim tenim l’obligació de
tenir-la en condicions.
Sr. David Forcada: S’ha incoat expedient d’obra subsidiària?

Sr. Jaume Vivet: No.
I pel que fa a la tala d’arbres indiscriminada, ja ens ha entrat una sol·licitud a
l’Ajuntament: és cert que en relació a aquests arbres s’ha pres una decisió a nivell tècnic
de tallar els que s’havien de talar. L’afirmació que no s’ha demanat als veïns no és certa;
n’hi ha que s’ha demanat i d’altres ho han demanat ells; amb alguns hi ha cert conflicte,
perquè està davant d’una casa i el veí del costat el vol, però el que el té al davant no el
vol... aquí hem plantejat i els ho platejarem a ells, que es faci l’escocell al mig de les dues
finques i tornar-lo a plantar, que no molesti ni a un ni a l’altre. I el motiu de talar-ne algun
és, perquè estan molt a prop del fanal i els arbres són cada vegada més grossos i
generen unes ombres que impedeixen que els fanals facin llum. I hi ha altres motius; en
alguns casos, els arbres estan a sobre de la instal·lació elèctrica i això ens portava
problemes.
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SR. PERE GALOBARDES:
5.17.
Si em permet l’alcalde, per al·lusions: o jo tinc un miratge o aquests últims tres anys i mig
vaig tenir un miratge, perquè l’equip de govern, de tres anys i mig enrere l’integràvem
convergència i Unió i el grup del PSC i quan sento que fan atacs, mentides directes a un
equip de govern del qual he format part, la veritat és que em dol! I m’agradaria no haverne de parlar més, perquè ja ha passat, ja portem sis mesos del nou equip de govern i el
que hem d’estar és per altres coses i mirar al futur.
El pressupost de l’anterior legislatura, Josep M. (s’adreça al Sr. Soldevila), va ser
equilibrat any rere any; no només això! El que has dit és que generava dèficit a dojo i és
fals rotundament i com que no ho ha desmentit ni el regidor d’hisenda, ni l’alcalde, ho
desmenteixo jo: és rotundament fals i, a més, les dades ho diuen i els tècnics te les
poden facilitar. Per tant, deixem de dir mentides! Parlem del que vulguis, però aquesta és
falsa i ho diuen les dades, no ho dic jo!
Dit això, ja explicarem en els propers mesos i setmanes el que entenem nosaltres per
reducció de la despesa. La reducció de la despesa s’ha anat fent; podeu agafar l’evolució
de tots els anys i veureu que s’han anat fent concursos que han portat reduccions de
despesa importantíssims, no s’ha fet tot, lògicament! L’entorn és canviant i, per tant, si
que se’n havia fet.

5.18.
Intentaré ser breu en les preguntes, perquè avui portem molta estona, inclús els que
treballen: m’ha agradat molt amic Lluís (s’adreça al Sr. Sabatés) el que t’he sentit dir;
semblava una sessió d’investidura i jo l’he vist molt bé; llàstima que no de l’any que
tocava! Si, és una pena que això sigui fantàstic, però no es pugui dur a terme. Entro així
per dir que el que és bo és quan anem a la terra i anem a resoldre els problemes que
afecten els ciutadans i ciutadanes i ara en tenim un de greu afegit que avui ha començat
a presentar Plataforma, que és la reforma laboral, que ens fa culpables als treballadors
d’ara, de tota la situació de crisi que vivim; i com que els primers treballadors que aquí
afecta, sembla que els fem culpables, són els treballadors de l’Ajuntament de Torelló, i
sense entrar, de cap manera, a voler dir coses que no toquen, dir que hi ha un conveni
vigent i els acords són per complir; que a partir d’aquí es facin els acords que convinguin,
si aquests acords són consensuats i es porten en aquest ple, i s’expliquen –cosa que no
s’ha fet- aquest grup no hi té cap problema en això; no volem cap mena de demagògia!
No és el que he vist jo fa una estona, que alguns de vostès no hi eren: jo he vist molts
cartells que deien el contrari! Això no és bo per al poble de Torelló; jo no en vull fer
política d’això, ni en farem, però això no és bo; per tant, convé i molt, que aquest tema se
solucioni, que s’arribi a acords, que es pactin, que arribin aquí i que no es trenqui una
dinàmica de fa força més de dotze anys i de catorze anys, que es duia en aquest
Ajuntament en temes laborals, amb totes les modificacions que es puguin fer! Jo no estic
dient res, en això! Jo no estic dient que la posició de l’Ajuntament no sigui legítima o la
dels treballadors, però que els acords es portin al ple en el seu moment.
Per tant, prediquem amb l’exemple; ja prou retallades que tenen en el sou els funcionaris,
sense necessitat que nosaltres n’hi afegim.
Això seria la primera pregunta: saber si es pensa respectar el conveni i perdoneu si la
introducció ha estat massa llarga.

Respon el Sr. Manel Romans: Responent a la Roser, el que m’agradaria és que fossis
una mica més explícita, perquè en aquesta reunió, nosaltres no hi érem i, per tant, no
sabem què us van explicar; si no em dius què us van explicar, no et puc respondre.
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Sra. Roser Mas: Nosaltres el que plantegem és que en aquesta reunió, ells plantejaven
un malestar i unes dificultats, una mica, com després ha dit amb totes les lletres, també,
el company del PSC, sembla ser que no s’està complint el conveni en aquests moments i
sembla que hi ha unes quantitats de diners atorgades tradicionalment en alguns punts
concrets, que ballen i que hi ha diferències de parer; això és una mica el que se sabia i
genera realment un malestar i ens interessa saber-ho.

Sr. Manel Romans: Si és així, jo t’ho explico: nosaltres, en el seu moment, ja vam
denunciar aquest conveni; el conveni està denunciat; l’Ajuntament el va denunciar aquest
conveni! Per què? Perquè creiem que entrava un govern nou, el conveni caducava a
finals d’any i ens semblava que ja que entrava un govern nou havíem de negociar el
conveni, perquè hi havia coses que en aquests moments ens semblava que havien de
canviar. La veritat és que només hem fet propostes des de l’empresa; o sigui: nosaltres
vam dir tots els punts que a nosaltres ens semblava que havíem de negociar; sobre
aquests punts, nosaltres hem fet les propostes del que volíem negociar i els vam dir al
comitè d’empresa i a la junta de personal, que ells, ja que sabien els punts que nosaltres
volíem tocar, fessin propostes; ells ens van dir que hi havia uns punts que també volien
tocar, en alguns casos coincidien amb nosaltres, i en altres, no, i els vam dir que a partir
d’aquí fessin les seves propostes. La veritat és que a dia d’avui, i després de més tres
mesos de negociacions, no en tenim cap de proposta! Zero! Els únics que hem fet
propostes som l’empresa. Per tant, això és així i que hi hagi malestar quan de moment no
s’ha proposat res, no entenem quin malestar! Entenem que potser el malestar ve d’això
que deies tu, que hi havia una cosa que s’havia de pagar i això no és res més que el que
s’anomenava a l’Ajuntament la paga de març; i jo explicaré, perquè tothom ho sàpiga,
què és això de la paga de març, d’on ve, i perquè nosaltres estem en aquest
posicionament: això ve de fa bastants anys en què l’equip de govern, amb l’alcalde al
capdavant, van decidir que quan des de Madrid es proposava els increments que havien
de tenir els treballadors de l’Ajuntament en aquell any, hi havia anys que resultava que
l’increment que, a més, és d’obligat compliment, que es deia des de Madrid, era més
petit, l’increment era més petit que la pujada de preus al consum; què es va fer? Es va
dir: agafem aquest increment que no podem posar en el sou, perquè no està permès, i ho
diré amb una paraula ben clara: és il·legal! I se’ls va pagar en una sola paga a l’any, que
en deien la paga de març. I això s’ha fet durant molts anys en aquest Ajuntament. Però
què passava aquí? Que com que això era il·legal, la interventora que hi havia, feia un
reparament; és a dir, que quan es feia aquest reparament, volia dir: això es paga, però
sàpiga vostè, sr. Alcalde, que el que està fent no està ben fet; i l’alcalde deia: jo no en sóc
conscient, però ho signo i que es pagui! I així s’ha vingut fent! I nosaltres vam entrar a
l’equip de govern, se’ns va dir que hi havia aquest reparament d’intervenció en aquesta
paga i en una altra cosa d’uns triennis que venien l’any passat, que això ja es va arreglar
amb un tema de productivitat i nosaltres vam dir que no volíem –l’alcalde, i l’equip de
govern el vam recolzar- l’alcalde no estava disposat a signar cap reparament
d’intervenció; per què? Perquè això suposava que si algú havia d’assumir la
responsabilitat, no era l’Ajuntament com a subsidiari, si no que era l’alcalde el que
l’assumia.
Com que vam dir que nosaltres, això no ho pagaríem d’aquesta manera, en cap moment,
des de l’Ajuntament vam dir que aquests diners els volíem treure del capítol 1, si no que
vam dir que s’havien de distribuir d’una altra manera, que es poguessin pagar i que
realment es pogués pagar amb totes les de la llei. Val fer una proposta de socialitzar
aquesta bossa de diners que hi havia, lligat a uns objectius de productivitat, que podien
ser d’absentisme o lligats a uns objectius, i els vam fer la proposta; se’ns va dir que no i
els vam dir que si no els semblava bé això, fessin una proposta de pagament. La seva
proposta va ser que ho deixéssim igual i nosaltres hem dit que de cap de les maneres es
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pagaria tal com s’estava pagant, per què? Perquè creiem que no és just, ni és coherent, a
part que genera un reparament, és una cosa que és injusta, no creiem que sigui justa i,
per tant, estàvem esperant que ells ens fessin la proposta, que no n’han fet cap; o sigui,
la proposta del comitè i de la junta de personal és que tot continuï igual o que trobem una
solució nosaltres. Nosaltres n’hem parlat amb els serveis tècnics i aquí no se’ns dóna cap
solució per poder arreglar això d’una manera que ho puguem vestir d’una manera
mínimament legal. Per tant, la veritat és que aquesta acció que han fet avui aquí, en cap
moment se’ns va comunicar; vam tenir una reunió divendres, amb el comitè i amb la junta
de personal i en cap moment se’ns va comunicar que fessin aquesta reivindicació. Per
tant, ens haurem d’assentar, com ens assentem cada quinze dies i continuar parlant-ne.
Però això que diuen que nosaltres no tenim voluntat de negociació, en cap moment, ni
l’alcalde, ni jo com a regidor de recursos, ni l’equip de govern, ens hem negat a
asseure’ns amb ells i parlar del que sigui! Quan hi va haver en el seu moment l’altre tema
amb els triennis, ens vam asseure i ho vam solucionar i aquesta vegada també ho hem
continuat fent. No entenem aquesta postura de força quan, a més, no donàvem per
tancades les negociacions! En cap moment vam dir: això és així i s’ha acabat, si no que
vam dir: feu-nos propostes, i nosaltres ho discutirem. Per tant, estem en aquest punt; no
entenc aquesta prova de força, però nosaltres seguirem amb el que creguem que hem de
fer, no sense parlar amb ells, de cap de les maneres; nosaltres continuarem seient amb
ells i intentant arribar a un acord.

Sra. Roser Mas: És estrany, perquè les versions difereixen molt! És curiós, no? Perquè
realment, el que ells van argumentar si que era en aquest sentit, una mica el que heu dit
vosaltres, però deien que no acceptàveu propostes, ...

Sr. Manel Romans: No acceptem la proposta tal com estava. Per què? Perquè això
genera un reparament d’intervenció i ni l’alcalde, ni l’equip de govern, la volem assumir.
Per tant, hem de trobar una altra manera i aquesta manera, nosaltres ja hem fet la nostra
proposta; és a dir, que no volem que aquests diners se’ls quedi l’Ajuntament, si no que
els volem repartir d’una manera equitativa, justa i coherent i si voleu, alguna hora us puc
explicar més llargament el que passaria si ho fessin com ells volen, totes les
conseqüències que això podria portar, però no m’allargaré aquí més. Per tant, nosaltres
estem en negociacions, esperem arribar a un acord i si no arribem a un acord, a nosaltres
ens sap molt greu, però nosaltres hi posem tot el que podem de la nostra part.
I així que dius que difereixen, jo no estic aquí per dir mentides; ho tinc molt clar!

Sra. Roser Mas: Jo no he dit que menteixis, no em malinterpreteu, però si que és curiós
que, potser només per constatació, que les posicions estan molt allunades en aquest
sentit i que hi ha dificultats, suposo!

Sr. Manel Romans: Potser aquest comitè d’empresa estava acostumat a què li deien que
si a tot, i ara, potser coses que veiem que no estan del tot bé i diem que no, i potser hi ha
aquesta postura d’enfrontament, com algun regidor ha dit aquí, durant dotze anys no hi va
haver cap mena de conflicte, és clar! El conflicte hi és des del moment que dius que no a
alguna cosa! Però nosaltres treballem amb uns diners que són dels ciutadans i, per tant,
nosaltres intentarem defensar-los i pagar a la gent el que realment els toqui.
Sr. Pere Galobardes: Hem dit que no faríem sang, d’això! I no vull fer sang! Però en cap
moment hem dit que no hi havia hagut conflicte, en cap moment! I és fals que se’ls havia
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dit a tot que si. Un ho ha patit en les seves carns! I ha passat moltes nits sense dormir.
Això és una cosa i l’altra és la voluntat o no, de diàleg, que jo no hi entro i com ha dit la
regidora, la companya, hi ha dues posicions totalment contrarestades. Jo no dic que
ningú sigui mentider, jo no hi era; com que no hi sóc, no opino! Per tant, torno a dir el que
he dit en el prec: i és que per al bon funcionament dels serveis que presta l’Ajuntament i
per exemple, -això és una administració, no és una empresa privada!- i per exemple, és
bo que aquest conflicte, en lloc d’augmentar es redueixi i això només s’aconsegueix amb
una dita catalana de tota la vida: “parlant la gent s’entén”. Per tant, parleu-ne i ja està!

Sr. Manel Romans: He dit que no ens hem negat mai, a parlar! Ens trobem cada quinze
dies, divendres ens vam trobar; divendres vam estar parlant; divendres al migdia, no fa
tants dies... Tothom pot fer el que vulgui. Amb nosaltres, això, no prendrem una altra
decisió, perquè hagin pres aquestes mesures de força. Nosaltres arribarem a uns acords
a la taula de negociació, no al carrer!

Sr. Jaume Vivet: L’altre dia vau escoltar la seva versió i ara heu escoltat la nostra. A
partir d’aquí, ja veurem quins fets passen, com va tot plegat... la nostra voluntat, repetim,
és la de negociar i parlar-ne.

5.19.
La segona pregunta és: vistes les notícies que han sortit darrerament, jo crec que
moralment i èticament ja és condemnable, sobre una persona vinculada a una entitat de
la qual l’Ajuntament és soci, des de fa anys, que és l’Associació Catalana de Municipis, i
vist tot el que està passant entorn del senyor Matas, demanaria que nosaltres,
l’Ajuntament de Torelló, com a socis d’aquest ens, si ja hem demanat explicacions sobre
tot el que està sortint aquests dies a la premsa a través del país i que en algun mitjà local,
una mica se’n ha fet ressò.
Per tant, nosaltres el que voldríem saber és si l’Ajuntament de Torelló ja ha fet les
preguntes corresponents que entenem sobre aquesta suposada mala gestió, o aquestes
factures que pugen a uns 900.000 euros o un milió d’euros, segons les fonts, i en tot cas,
si llavors es portarà a anàlisi de tots els grups per poder decidir donar-nos de baixa
d’aquesta associació, en tot cas.

Respon el Sr. Manel Romans: Nosaltres sabem el mateix que vostès, el que han dit els
mitjans de comunicació; han dit que aquesta setmana fiscalia volia intervenir i, per tant,
com que en principi hi ha d’haver la presumpció d’innocència, nosaltres no volem dir res
fins que s’hagi pronunciat. Per tant, si que podem demanar el que vulguem a l’ACM, però
això és una cosa que de moment, és un article en un diari i suposem que alguna cosa hi
deu haver, quan el president de la Diputació ha acceptat la seva dimissió; el que sabem
nosaltres és que ell va presentar la seva dimissió fa deu dies, que d’entrada no se li va
acceptar, però més tard si que se li va acceptar; això és el que sabem nosaltres.
Nosaltres coneixem el Sr. Matas; per mi és una persona que ha fet bastant per la
comarca; no vull que això l’exoneri de la culpa que pugui tenir, però nosaltres no ens
posicionarem fins que realment sapiguem que el que es diu és cert.
SR. MARC FONTSERÈ:
5.20.
Intentaré ser més breu que els meus companys.
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Una pregunta referent al consorci de la Vall del Ges: m’ha arribat, aquest cap de
setmana, de casualitat, per un regidor d’un altre municipi que m’ha comentat que –no sé
si la paraula és algun problema- però sembla que algun municipi, Sant Pere, en concret,
s’ha donat de baixa. Voldria tenir informació al respecte.

Respon el Sr. Manel Romans: Vam rebre una carta, al consorci de la Vall del Ges, dient
que Sant Pere tenia problemes econòmics i que havien de mirar d’ajustar la despesa tant
com podien i el que van fer, una de les despeses que han tret, és l’aportació que feien al
consorci de la Vall del Ges. Els vam dir que ens semblava que els serveis que prestaven,
la majoria dels municipis n’estaven molt contents; ells van dir que per alguns dels serveis
que es prestaven ja tenien algun tècnic que ho feia i, per tant, no en feien massa ús del
consorci de la Vall del Ges, Orís i el Bisaura. Vam tenir una conversa amb la presidenta i
l’alcalde de Sant Pere i vam arribar a aquesta decisió. No ens han dit que fos una cosa
definitiva, si no que la seva voluntat és tornar al consorci quan millorin el tema econòmic,
però de moment, han de mirar de reduir despeses com sigui i una de les que van mirar és
donar-se de baixa del consorci.
5.21.
Em sembla que –si m’equivoco, la secretària em podrà reconduir- hi ha en marxa un
concurs per al manteniment del soft informàtic, o el manteniment dels equips informàtics;
ja s’ha publicat i hi ha empreses que s’han interessat. Jo sóc del sector i com que el
sector sap que jo estic a l’Ajuntament, em venen a consultar coses i em venen a mostrar
el seu malestar sobre les bases del concurs; no sé si us ha arribat; si no us ha arribat,
suposo que us arribarà alguna queixa. Si em podeu informar.
Respon el Sr. Jaume Vivet: Hi ha malestar; ens ha arribat per altres bandes. El que es
demana, bàsicament, és que aquesta empresa sigui coneixedora dels programes
informàtics que tenim a l’Ajuntament. Se’n ha presentat una que no té enginyer informàtic;
diu que ja el tindran, però s’ha de tenir en el moment de presentar-se al concurs. Se’n ha
presentat altres que han dit que el preu de sortida és massa baix.
Jo penso que l’empresa que resulti adjudicatària ha de ser coneixedora dels programes
que tenim, que si arriba una empresa que ha de passar un aprenentatge, serà un mal
negoci.
Potser s’ha fet molt encorsetat a l’empresa actualment adjudicatària? Suposo que moltes
queixes venen per aquí... són els que coneixen els processos informàtics de l’Ajuntament,
això és cert!
6. INFORMACIONS:
SRA. CONCEPCIÓ VILLENA:
6.1.
Aquesta setmana hem obert el camp del barri de Montserrat, perquè la gent s’hi pugui
passejar i la canalla pugui anar-hi a jugar lliurement. Hem arreglat una mica tota la zona
de jardineria i en principi, la policia local l’obre al matí i al vespre, quan tanca la resta de
jardins públics, també el tanca; més que res és tancar-ho per evitar actes no desitjables.
Al proper ple, si voleu, podem comentar una mica com va funcionant.
Abans d’obrir-lo, vam estar parlant amb l’associació de veïns i ens van explicar que el que
tenen ganes, ells, és poder gaudir d’aquest equipament i com que ja no hi ha ni equip de
futbol, és un espai que es podia destinar a un altre ús.
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SRA. CARME FRANCOLÍ:
6.2.
Us heu trobat tots sobre la taula la invitació referent al dissabte dia 3, que es fa la jornada
de portes obertes de l’edifici de La Carrera. A vosaltres se us ha enviat personalitzat, però
també se’n farà difusió, perquè això està adreçat a tota la població en general.

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

Torelló, 2 de març de 2012
Vist i plau,
L’ALCALDE,

LA SECRETÀRIA,

Jaume Vivet Soler

Montserrat Freixa Costa
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