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PLE2013/2
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Membre de Dret, GÜELL ROVIRA NÚRIA, Convergència i Unió
Membre de Dret, FRANCOLÍ CASAS CARME, Convergència i Unió
Membre de Dret, VILLENA ACEITUNO CONCEPCIÓ, Convergència i Unió
Membre de Dret, LOZANO VICTORI XAVIER, Junts per Torelló - Esquerra Republicana
de Catalunya - Acord Municipal
Membre de Dret, FONTSERÈ CANDELL MARC, Partit dels Socialistes de Catalunya Progrés Municipal
Membre de Dret, FORCADA RIFÀ DAVID, Partit dels Socialistes de Catalunya - Progrés
Municipal
Membre de Dret, GALOBARDES MOLERA PERE, Partit dels Socialistes de Catalunya Progrés Municipal
Membre de Dret, HERNÁNDEZ YEBRA IRENE, Partit dels Socialistes de Catalunya Progrés Municipal
Membre de Dret, SOLDEVILA MIRÓ JOSEP M, Plataforma per Catalunya
Membre de Dret, OLIVARES GONZÁLEZ DAVID, Plataforma per Catalunya
Membre de Dret, CASTILLO RUBIO JOAN MANEL, Plataforma per Catalunya
Membre de Dret, MAS ILLAMOLA ROSER, Iniciativa per Catalunya Verds
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

1. ACTES PENDENTS D'APROVAR
1.1. PLE2013/1 Ordinària 28/01/2013
L’Acta s’aprova per unanimitat dels membres de la Corporació, amb la modificació que fa
constar la Sra. Roser Mas, en el següent sentit:
A la pàgina 8 de l’esborrany, on diu: “Per al·lusions, només un parell de coses: hi ha una
actitud molt... es detecta una actitud considerable envers la meva persona...”, ha de dir
“Per al·lusions, només un parell de coses: hi ha una acritud molt... es detecta una acritud
considerable envers la meva persona...”
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2. PROPOSTES
COMISSIÓ INFORMATIVA D’ECONOMIA I HISENDA, RECURSOS HUMANS, RÈGIM
INTERN I SEGURETAT
2.1. HISENDA
2.1.1. PRP2013/353 Desestimació al lliurament d'un fitxer amb els deutes pendents
de cobrar per part de l'empresa Sorea, sa, adjudicatària de l'arrendament del servei
municipal d'aigua potable al municipi.
ACORD:
RELACIÓ DE FETS:
En data 18/07/2012, l’empresa SOREA va presentar l’estudi d’actualització provisional
del servei d’abastament d’aigua potable atenent a la fórmula polinòmica de revisió de
preus inclosa en el plec de clàusules que va regir per a la seva adjudicació, amb el
següent resultat:
Ús domèstic
Mínim

0,3474 €/m3 facturat

Excés del mínim

0,4715

"

0,3754

"

Ús industrial

I una retribució de la inversió de 0.0397€/m3.
Alhora es va aprovar com cost addicional la repercussió de la Llei 5/2012 de 20 de març,
en quant a impagats, cànon del 0.07 pel cabal lliurat a tercer provinent de fonts pròpies i
cànon del 0.2 pel total de cabals no comptabilitzats. Aquest cost va suposar un increment
de:
Rep. Llei 5/12
Domèstica
Fins al mínim
Del mínim a 14 m3./uc/mes
Excés de 14 m3./uc/mes
Industrial

0,0159
0,0354
0,0422
0,0214

Posteriorment, en data 21/09/2012, entra recurs de reposició contra la resolució Plenària
abans indicada. El recurs es desestima per extemporani per Acord del Ple de dat 29
d’octubre de 2012.
En data 19/10/2012, quan SOREA presenta una nova sol·licitud de retribució per servei
d’abastament d’aigua potable de Torelló, amb efectes 1 de juliol de 2012 . Es desestima
en l’Acord Plenari de 27/12/2012.
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Ara novament es presenta un escrit en el que es vol lliurar a l’Ajuntament aquells rebuts
pendents de cobrament, perquè es tramitin, si procedeix per via executiva, atenent les
modificacions introduïdes pel Codi de Consum de Catalunya de 23/7/2010.
En aquest sentit l’Ajuntament quan va licitar el servei, ho va fer incloent un plec de
clàusules, que en el seu article 31 determina que, “el contractista també està obligat a
cobrar dels abonats del servei, l’import dels rebuts”. Evitar aquesta tasca suposa un
incompliment del plec. No obstant, degut de la Llei 5/2012 de 20 de març, es va aprovar
entendre la problemàtica derivada, i es va aprovar un cost addicional en quant als
impagats.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa d’Economia i Hisenda, Recursos
Humans, Règim Intern i Seguretat, el ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels seus
membres, acorda:
PRIMER.- NO ACCEPTAR la sol·licitud de lliurament d’un fitxer amb les dades del deute
pendent de cobrar, per tal que l’ajuntament utilitzi la via executiva, si procedeix, ja que
aquest servei està inclòs en l’article 21 del plec de clàusules, i inclòs explícitament en la
tarifa actual.

SEGON.- NOTIFICAR el present acord a Intervenció i a l'empresa Sorea pel seu
coneixement i efectes oportuns.
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels disset membres de la Corporació.
2.1.2. Sol.licitud d'aplicació de coeficients 2014
ACORD:
RELACIÓ DE FETS:
L’Ajuntament de Torelló va aprovar conforme al que es disposa en l’article 27.2 del Text
Refós de la Llei del Cadastre Immobiliari, aprovat per Reial Decret Legislatiu 1/2004 de 5
de març, una Ponència de Valors i a la delimitació del sòl que conté, amb efectes 2007.
Aquesta ponència, degut a les fortes variacions que ha sofert el món immobiliari ha
esdevingut desfasada, pel que ja es va sol.licitar una nova revisió cadastral.
El treball es va realitzar al llarg del 2011, i es va entregar per a la seva aprovació al 2012,
però va ser informada desfavorablement, no pell treball fet per la Direcció General del
Cadastre, sinó perquè els resultats de la valoració provisional no s’ajustaven a les
expectatives que aquest Ajuntament tenia.
Per aquestes dates, el mateix Cadastre va informar verbalment del projecte de llei que
inclouria uns coeficients d’actualització.
Finalment l'article 32.2 del text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari, aprovat per Reial
decret Legislatiu 1/2004, de 5 de març preveu l’aplicació d’uns coeficients actualitzadors
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dels valors cadastrals, però que cal sol.licitar de forma expressa per l’Ajuntament, per
tenir efectes 2014, malgrat en el dia d’avui es desconegui quin serà aquest coeficient.
La Direcció General del Cadastre, ha enviat per correu electrònic una estimació dels
possibles coeficients a aplicar pel proper any 2014.
Per tot això, atès el dictamen favorable de la C. I. d'administració, economia i hisenda,
recursos humans, règim intern i seguretat, el ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta del
nombre legal de membres de la Corporació, acorda:
SOL.LICITAR a la Gerència Regional del Cadastre de Catalunya-Barcelona, que d’acord
amb l'article 32.2 del text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari, aprovat per Reial
decret Legislatiu 1/2004, de 5 de març, que procedeixi a l'aplicació als valors cadastrals
dels béns immobles urbans de Torelló, els coeficients que estableixi a aquest efecte la
Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2014, prèvia apreciació pel Ministre
d'Hisenda i Administracions Públiques de la concurrència dels requisits legalment
establerts.
INTERVENCIONS:
Sr. JAUME VIVET:
Això és degut a les variacions que ha sofert el sector immobiliari i es procedeix a
l’aplicació d’uns coeficients, que en aquest moment no sabem ben bé quins seran,
encara; són coeficients reductors per tal d’actualitzar els valors cadastrals. La Direcció
General del cadastre, ens ha enviat un correu fent una estimació de possibles coeficients
per aplicar l’any 2014; el que passa és que com he dit, repeteixo, no són segurs en
percentatge i, per tant, això ´s’ha de sol·licitar abans de l’1 de març d’aquest any i
s’aplicaria a partir del 2014; per tant, ha d’entrar en els pressupostos generals de l’any
2014. La seva aplicació, possiblement no sabríem com seran aquestos coeficients fins el
març del 2014, aproximadament. Això són les últimes informacions que tenim en aquest
sentit.
Sra. ROSER MAS:
Nosaltres, des d’Iniciativa hi votarem en contra, perquè no podem donar suport a unes
dades que no coneixem de fet, cap de nosaltres i que representa que aprovarà un govern
del PP que ja veiem “quin pa hi donen” quan fa noves lleis o creen nous impostos i una
mica per curar-nos en salut i tenint en compte que probablement anirà més en negatiu
que en positiu, no hi donaríem suport.
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació,
atenent al resultat que s’especifica a continuació:




Vots favorables: 16, dels regidors i les regidores dels grups municipals de CiU, del
PSC-PM, de JpT-ERC-AM i de PxC.
Vots desfavorables: 1, de la regidora del grup municipal d’ICV-EUiA-E
Abstencions: 0
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2.2. RECURSOS HUMANS
2.2.1. Modificació de la Relació de Llocs de Treball
ACORD:
RELACIÓ DE FETS:
L’ajuntament de Torelló té el lloc de treball d’interventor/a vacant, el qual ha estat proveït
durant diversos anys amb caràcter accidental i més recentment mitjançant una comissió
de serveis, per la qual cosa interessa a aquesta Corporació proveir de forma definitiva
l’esmentada plaça.
El Decret 195/2008, de 7 d’octubre estableix entre altres aspectes, els sistemes de
provisió d’aquests llocs de treball. En aquest sentit, s’estableix el concurs ordinari de
Catalunya convocat amb caràcter anual pels presidents i presidentes de les entitats locals
i per la Direcció General d’Administració Local.
Aquest Decret estableix les dades mínimes que han de contenir les bases de cada
concurs i estableix que els presidents i presidentes de les entitats locals amb llocs
vacants aprovaran la convocatòria corresponent i la trametran, dins dels deu primers dies
hàbils de febrer de cada any, a la Direcció General d’Administració Local per a la seva
publicació conjunta dins de la segona desena del mateix mes.
Entre la informació que ha de constar a la convocatòria hi ha d’haver els mèrits específics
aprovats per la Corporació que han de constar a la Relació de Llocs de Treball.
FONAMENTS DE DRET:
Vist que l’article 4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases de règim local
atribueix als municipis, com administracions públiques de base territorial, la potestat
d’autoorganització.
Decret 195/2008, de 7 d’octubre, pel qual es regulen determinats aspectes del règim
jurídic del personal funcionari amb habilitació de caràcter estatal de les entitats locals de
Catalunya.
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Municipal i
de Règim Local de Catalunya (art. 52.2.j) i 283).
Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de les
disposicions legals vigents en matèria de règim local (art. 126.4 i 127).
Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels
preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública
(art. 29 a 33, 50 i 66).
Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de
les entitats locals (art. 29 a 35).
És per tot això que, a proposta d’/de Recursos Humans, i vist el dictamen de la C. I.
d'administració, economia i hisenda, recursos humans, règim intern i seguretat , el Ple de
l’Ajuntament, per unanimitat, acorda:
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Primer: Modificar la Relació de Llocs de Treball en allò que fa referència a incorporar al
lloc de treball d’habilitació de caràcter estatal d’intervenció els mèrits específics que
consten a l’expedient.
Segon.- EXPOSAR-LA al públic mitjançant la inserció de l’anunci al Butlletí Oficial de la
Província i al tauler d’anuncis de la corporació durant el termini de vint dies hàbils, durant
el qual els interessats podran presentar-hi reclamacions.
L’aprovació inicial es considerarà definitiva si no es produeixen reclamacions en contra
durant el termini d’exposició pública, i es procedirà a la seva publicació al Butlletí Oficial
de la Província.
INTERVENCIONS:
Sra. ROSER MAS:
Nosaltres volíem dir que evidentment hi estem d’acord i que, a més, pensem que és
interessant i que ja comença a ser hora que el nostre poble, amb 14.000 habitants i un
pressupost de 13 milions d’euros, pràcticament, tingui coberta la plaça d’interventor o
interventora amb una persona que reuneixi els requisits que correspon per ocupar-la i que
esperem que la cosa vagi bé i que puguem tenir-la.

VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels 17 membres de la Corporació.

2.3. SECRETARIA
2.3.1. Creació d'un fitxer de dades de caràcter personal
ACORD:
RELACIÓ DE FETS:
I.- La Diputació de Barcelona, a través de la Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme
i Activitats va confeccionar una eina informàtica anomenada GEA (Gestor d’Expedients
d’Activitats) amb la doble funció de mantenir els censos d’activitats dels municipis i de
gestionar els procediments d’intervenció de les activitats, conseqüència de l’entrada en
vigor de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l’Administració
ambiental. La Diputació de Barcelona va modificar aquesta eina informàtica per
incorporar-hi els canvis produïts a causa de l’evolució tecnològica i la modificació de la
normativa durant els anys 2009 i 2010.
II.- Aquest aplicatiu, que es troba residenciat en un servidor de la Diputació al qual els
usuaris hi accedeixen via accés web restringit, s’ha anomenat Gestor d’Informació
d’Activitats (GIA) i té dues funcions principals: en primer lloc és una base de dades de les
activitats que s’exerceixen en un determinat terme municipal i d’aquelles activitats de les
quals es tramita el procediment d’intervenció administrativa, necessari per a la seva
implantació i en segon lloc, permet tramitar els procediments d’intervenció de les activitats
regulats a la citada Llei 20/2009 de 4 de febrer, de prevenció i control ambiental de les
activitats.
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III.- Per resolució de la Presidenta Delegada de l’Àrea d’Infraestructures, Urbanisme i
Habitatge de data 3 de febrer de 2011 es va aprovar el document de desenvolupament
del Conveni marc que inclou les condicions d’execució i el programa de treball que
regeixen la cessió d’ús de l’eina informàtica GIA a l’Ajuntament de Torelló.
IV.- La clàusula 2.6 de l’esmentat document de desenvolupament preveu que
l’Ajuntament de Torelló serà el responsable del fitxer i la Diputació de Barcelona
l'encarregada del tractament. La mateixa clàusula assenyala que correspon a
l’ajuntament, com a responsable del fitxer, tenir els fitxers automatitzats que continguin
dades de caràcter personal, degudament legalitzats i registrats en el Registre de fitxers
de l’Agència Catalana de Protecció de Dades.
FONAMENTS DE DRET:
L’article 20 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de
caràcter personal (en endavant LOPD) disposa en relació a la creació, modificació i
supressió de fitxers que aquests procediments només podran realitzar-se mitjançant
disposició general publicada al Butlletí Oficial de l’Estat o al Diari Oficial corresponent.
A l’apartat 2 del mateix art. 20 de la LOPD es detalla la informació mínima que haurà de
contenir la disposició de creació o modificació dels fitxers automatitzats, en ordre a
facilitar als ciutadans l’exercici dels drets d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició de
les seves dades personals que la mateixa llei preveu.
L’article 39 de la mateixa LOPD estableix l’obligatorietat de la seva inscripció en els
registres de protecció de dades.
L’article 54 del Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el
Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de
protecció de dades, detalla la informació que haurà de contenir la disposició de creació
del fitxer.
L’article 11 de la Llei 32/2010, de 1 d’octubre, de l’Autoritat Catalana de Protecció de
Dades regula el Registre de Protecció de Dades de Catalunya i assenyala els fitxers
objecte d’inscripció en el mateix.
Atès que d’acord amb l’article 22.2 d) de la Llei 7/1985, de bases del règim Local,
correspon al Ple municipal l’aprovació de les ordenances.
És per tot això que, a proposta d’/de Secretaria, i vist el dictamen de la C. I.
d'administració, economia i hisenda, recursos humans, règim intern i seguretat , el Ple de
l’Ajuntament, per unanimitat, acorda:
Primer.- Aprovar la creació del fitxer de dades de caràcter personal que es relaciona a
l’annex I.
Segon.- Ordenar la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de la
disposició de creació del fitxer esmentat a l’annex I.
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Tercer.- Sol·licitar al Registre de protecció de dades de l’Autoritat Catalana de Protecció
de Dades de Catalunya la inscripció de la creació del fitxer esmentat a l’annex I.
ANNEX I
Creació del fitxer GESTOR D’INFORMACIÓ D’ACTIVITATS
RESPONSABLE DEL FITXER
Nom de l’òrgan responsable: Ajuntament de Torelló
Denominació de l’ens: Ajuntament
Administració a la que pertany: Administració local
CIF: P0828500I
Domicili: c/ Ges d’Avall,5
Codi postal. Localitat: 08570 - Torelló
Província: Barcelona
País: Espanya
Telèfon: 938591050
Fax: 938504320
Email: torello@ajtorello.cat
IDENTIFICACIÓ I FINALITAT DEL FITXER
Nom: Gestor d’Informació d’Activitats.
Descripció de la finalitat i usos previstos: Gestió integrada via web de la informació de les
activitats que s’exerceixen al terme municipal i dels expedients d’activitats.
ENCARREGAT DEL TRACTAMENT
Diputació de Barcelona
ORIGEN I PROCEDÈNCIA DE LES DADES
Procedència de les dades: El propi interessat o el seu representant legal i d’altres
persones físiques diferents dels interessats o dels seus representants legals
Col·lectius o categories d’interessats: Persones sol·licitants i/o titulars de les activitats que
s’exerceixen al terme municipal de Torelló.
Procediment de recollida de dades: Formularis, impresos, enquestes i altres documents
en suport paper o per transmissió electrònica via pàgina web, correu electrònic o altres
suports.
TIPUS DE DADES, ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ DEL FITXER
Dades de caràcter identificatiu: DNI o NIF. Nom i cognoms. Adreça postal o electrònica.
Telèfon. Signatura
Sistema de tractament: Automatitzat amb connexió remota, mitjançant xarxa pública de
telecomunicacions al Servidor de la Diputació de Barcelona
MESURES DE SEGURETAT
Nivell de seguretat adoptat: Bàsic.
CESSIÓ O COMUNICACIÓ DE DADES
Entitats i Administracions Públiques que treballen amb els Ajuntaments en temes
relacionats amb les activitats.
TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES
No es produeixen transferències internacionals de dades
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DRETS D’OPOSICIÓ, ACCÉS, RECTIFICACIÓ I CANCEL·LACIÓ
Oficina/Servei d’atenció al ciutadà. Ubicació: la indicada pel Responsable del Fitxer
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels 17 membres de la Corporació.
2.3.2. Pròrroga de la suspensió de la modificació del contracte amb l'empresa
Sorea per la gestió del servei municipal d'aigua potable.
ACORD:
RELACIÓ DE FETS:
I.- Que l’Ajuntament de Torelló va adjudicar a l'empresa SAUR, SOCIEDAD DE
ABASTECIMIENTOS URBANOS Y RURALES, S.A. (en endavant SAUR) el concurs per
a la contractació de l’arrendament dels serveis per a la gestió del Servei Municipal d’aigua
potable, en base al Plec de Condicions Económico-Administratives (Plec de Condicions)
aprovat a l’efecte en sessió plenària de 1 d’abril de 1989, atorgant-se el corresponent
contracte administratiu en data 1 d’octubre de 1989.
II.- Que la durada d’aquest contracte es va establir per un període de 10 anys,
prorrogable tàcitament per iguals períodes fins al màxim legal permès.
III.- Que amb data 30 de juny de 1997 la Junta General de SAUR reunida en sessió
ordinària va acordar l'absorció de la també mercantil SOCIEDAD REGIONAL DE
ABASTECIMIENTO DE AGUAS, S.A. (en endavant SOREA), alhora que en la mateixa
sessió s’acordava adoptar la denominació de la societat absorbida.
IV.- Que el Ple de l’Ajuntament de Torelló de 28 de maig de 1998 va acordar la pròrroga
del contracte administratiu de 1 d’octubre de 1989 per un període de 20 anys fins el 10 de
novembre de 2018. En aquest acord es va preveure que SOREA assumiria l’avançament
econòmic de l’aportació municipal que corresponia a l’Ajuntament de Torelló en el
Projecte constructiu de la planta potabilitzadora d’aigües domèstiques, que havia de
treure a licitació el Consell Comarcal d’Osona, en què es preveia una aportació de
l’Ajuntament de Torelló de 125 milions de pessetes, obres que encara a dia d’avui no
s’han dut a terme.
V.- Que per a l’any 2010 el Consell Comarcal d’Osona tenia previst dur a terme el
Projecte de l’Estació de Tractament d’Aigües potables del Voltreganès i Osona Nord, amb
un pressupost de 4.654.943, 62 Euros més IVA, i el Projecte de la Construcció de la
xarxa d’abastament d’aigua potable en alta del Voltreganès i Osona Nord, amb un
pressupost de 3.882.782,58 Euros més IVA, resultant un total de 8.537.726,20 Euros,
més l’IVA corresponent, projectes que van estar aprovats definitivament pel Ple del
Consell Comarcal d’Osona el dia 25 de març de 2010.
L’Ajuntament de Torelló havia de participar en el Projecte de la Construcció de la xarxa
d’abastament d’aigua potable en alta del Voltreganès i Osona Nord assumint el cost de
1.874.629,93 Euros. L’Ajuntament de Torelló va acordar en sessió celebrada el dia 22 de
febrer de 2010 prorrogar el contracte de 1 d'octubre de 1989 per a la gestió del servei
municipal d’aigua potable per un termini de 20 anys a comptar des de la data actual de
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venciment, és a dir, fins el 10 de novembre de 2038, per tal de garantir així la recuperació
íntegra de les inversions del Servei requerides a SOREA, i ampliar l’objecte del contracte
a la gestió del Servei municipal de clavegueram.
VI.-Per acord del plenari municipal en sessió celebrada en data de 27 de desembre de
2010 es va acordar SUSPENDRE la part dels acords adoptats pel plenari municipal en
sessions celebrades en dates de 22 de febrer i 27 de setembre de 2010 en relació a la
modificació del contracte subscrit amb l’empresa SAUR, actual SOREA, en data de 1
d’octubre de 1989, en relació a la previsió d’ampliar el termini de vigència del contracte
per un termini de vint anys i a l’aportació per part de l’empresa SOREA de l’import que
pertocava a l’Ajuntament de Torelló per una quantia de 1.874.629,93 € per finançar el
projecte de l’Estació de tractament d’Aigües potables del Voltreganès i Osona Nord i el
Projecte de la construcció de la xarxa d’abastament d’aigua potable. Així mateix, es deixa
en suspens l’execució per part de Sorea a fons perdut les actuacions proposades per a
l’any 2010 per una quantia de 84.757,34 € més unes altres addicionals fins a una quantia
de 30.000€
Es va acordar que la suspensió de la part d’aquests acords s’aprovava pel termini d’un
any. Transcorregut aquest termini si encara no hi ha previsió de l’execució de les obres
en un termini concret es deixarà sense efecte la part d’aquests acords i, en cas contrari,
es procedirà a modificar el contracte amb l’empresa SOREA en aquest sentit.
VII.- Es va acordar prorrogar de la suspensió, pel termini d'un any, dels acords adoptats
pel plenari municipal en sessions celebrades en dates de 22 de febrer i 27 de setembre
de 2010 per acord del plenari municipal en sessió celebrada el 27 de desembre de
2.011.
VIII.-Atès que des del Consell Comarcal d’Osona s’ha tornat a activar l’execució del
Projecte de la Construcció de la xarxa d’abastament d’aigua potable en alta del
Voltreganès i Osona Nord, havent-se aprovat definitivament el projecte modificat en data
de 12 de desembre de 2.012 , per acord del plenari municipal en sessió celebrada el dia
27 de desembre de 2012 es va suspendre pel termini de dos mesos els acords adoptats
en sessions celebrades en dates de 22 de febrer i 27 de setembre de 2010, als efectes
de poder concretar la manera com s'efectuarà el pagament de la inversió amb el Consell
Comarcal.
Atès que el proper 28 de febrer de 2013 finalitza el termini de suspensió de dos mesos
aprovat pel plenari municipal en sessió celebrada el dia 27 de desembre de 2012 i encara
no s'ha consolidat el finançament de tots els municipis que participaran en el projecte es
creu procedent prorrogar la suspensió dels acords adoptats en sessions plenàries de 22
de febrer de 2010 i 27 de setembre de 2010 per un altre termini de 3 mesos.
És per tot això que, a proposta d’/de Secretaria, i vist el dictamen de la C. I.
d'administració, economia i hisenda, recursos humans, règim intern i seguretat , el Ple de
l’Ajuntament, per unanimitat, acorda:
PRIMER.- PRORROGAR la suspensió de la part dels acords adoptats pel plenari
municipal en sessions celebrades en dates de 22 de febrer i 27 de setembre de 2010 en
relació a la modificació del contracte subscrit amb l’empresa SAUR, actual SOREA, en
data de 1 d’octubre de 1989, en relació a la previsió d’ampliar el termini de vigència del
contracte per un termini de vint anys i a l’aportació per part de l’empresa SOREA de
l’import que pertocava a l’Ajuntament de Torelló per una quantia de 1.874.629,93 € per
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finançar el projecte de l’Estació de tractament d’Aigües potables del Voltreganès i Osona
Nord i el Projecte de la construcció de la xarxa d’abastament d’aigua potable. Així mateix,
es deixa en suspens l’execució per part de Sorea a fons perdut les actuacions
proposades per a l’any 2010 per una quantia de 84.757,34 € més unes altres addicionals
fins a una quantia de 30.000€
La suspensió de la part d’aquests acords s’aprova pel termini de tres mesos.
Transcorregut aquest termini si encara no hi ha previsió de l’execució de les obres en un
termini concret es deixarà sense efecte la part d’aquests acords i, en cas contrari, es
procedirà a modificar el contracte amb l’empresa SOREA en aquest sentit.
SEGON.- NOTIFICAR el present acord a Sorea i al Departament d’Obres i Serveis pel
seu coneixement i efectes oportuns.

INTERVENCIONS:
Sra. ROSER MAS:
Només volíem comentar que evidentment que hi estem d’acord i que ja comença a ser
hora que puguem començar les obres, amb urgència.

VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels 17 membres de la Corporació.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I URBANISME I MEDI AMBIENT I
PROMOCIÓ ECONÒMICA
2.4. PROMOCIÓ ECONÒMICA
2.4.1. Adhesió a l'organització especial Osona Turisme del Consell Comarcal
d'Osona
ACORD:
RELACIÓ DE FETS:
De conformitat amb l’article 25, lletra m) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local; l’article 66 lletra n) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya; els
municipis, per a la gestió dels seus interessos i en l’àmbit de les seves competències han
d’exercir, entre d’altres, les de l’àmbit del turisme.
La instrumentació del turisme planteja la necessitat de treballar en la reordenació de la
gestió territorial del turisme, com una nova etapa que permeti avançar davant els nous
reptes que planteja el sector turístic i la situació econòmica actual, cercant noves eines on
l’especialització dels rols ha de facilitar la planificació estratègica.
El Consell Comarcal d’Osona té constituïda l’organització especial Osona Turisme, sense
personalitat jurídica pròpia. La finalitat d’Osona Turisme és la promoció del turisme en el
territori de la comarca d’Osona i l’assessorament als ens locals. En l’actualitat, preveu la
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participació en aquesta organització especial a tots els municipis de la comarca d’Osona,
les entitats sense ànim de lucre i entitats públiques d’àmbit supramunicipal i/o de caràcter
associatiu, sempre que facin efectiva l’aportació anual per a la promoció turística que el
Consell Comarcal d’Osona estableixi per cada anualitat.
Atès que aquest ajuntament està disposat a formar part de l’organització especial Osona
Turisme i a abonar l’aportació econòmica que es fixi en cada moment.
És per tot això que, a proposta d’/de Promoció Econòmica, i vist el dictamen de la C. I.
de territori i urbanisme, promoció econòmica i medi ambient, el Ple de l’Ajuntament, per
majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, acorda:
Primer.- Adherir-se, amb plenitud de drets i obligacions, a l’organització especial Osona
Turisme del Consell Comarcal d’Osona com a òrgan de participació per a la promoció del
turisme en el territori de la comarca d’Osona i l’assessorament als ens locals i aprovar i
disposar una despesa, per enguany, per import de 2.508,33 € amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 202 942 4670000 del pressupost de despeses vigent.
Segon.- Designar al senyor Jordi Casals Prat, regidor de Comerç i Turisme com a
representant d’aquest municipi per a formar part del Consell General de l’organització
especial Osona Turisme.
Tercer.- Notificar el present acord al Consell Comarcal d’Osona i al departament
d'Intervenció.
INTERVENCIONS:
Sr. JORDI CASALS:
Amb aquest acord ens adherirem a Osona turisme, que és un organisme que és l’eina
bàsica que la Diputació té per treballar el turisme al territori. Osona turisme ha de tenir
tres potes: una que és el suport de la Diputació, una altra que és el suport dels municipis i
l’altra, que és el suport del sector privat. L’objectiu és que amb aquestes tres potes
s’aportin la mateixa aportació econòmica cada una d’aquestes tres potes.
Hem d’entendre que no tot el treball en turisme de Torelló es farà a través d’Osona
turisme; és a dir, no fem aquesta aportació econòmica i ens desentenem de qualsevulla
feina en l’àmbit del turisme. Ens hem de prendre Osona turisme com una eina de suport a
les polítiques que portem des de Torelló i que concretament aquí ho treballarem
conjuntament amb el consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura, amb un mateix
plantejament de territori per a cada un dels municipis i en traurem el rendiment en cada
un d’aquests municipis; és a dir: fem un plantejament de territori, una estratègia comuna i
saber-la adaptar a la realitat de cada municipi.
Podem dir que ja fa uns mesos que estem treballant aquests municipis per establir una
estratègia pròpia i esperem poder-la presentar properament però des de Torelló, no per
això hem deixat de treballar i, per exemple, en el Festival de cinema de muntanya ja vam
treballar sobretot amb els restaurants i amb algun comerç, per fer activitats i aprofitar la
gent que ve al Festival Internacional de cinema de muntanya, i ja llavors vam tenir el
suport del consorci.
L’aportació d’enguany, que és de 10.500 euros, és per als 10 mesos que resten d’aquest
any, i a partir dels anys següents, si seguim adherits a Osona turisme, l’aportació serà
pels 12 mesos.
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Finalment, només apuntar que ja ens hi hauríem pogut adherir l’any passat, a l’últim
trimestre, però des de Torelló vam voler estar expectants per veure com es
desenvolupava aquesta eina d’Osona Turisme i per tal d’adherir-nos amb una mica més
d’informació.
Sra. ROSER MAS:
Nosaltres hi estem d’acord, tot i que les preguntes què implica ser-hi i què es farà, planen
ja des d’aquest inici de col·laboració. Nosaltres creiem fermament, evidentment en el
treball conjunt entre municipis, però per altra banda, com que també estem cansats
d’organismes que no acaben de servir, que no acaben d’anar bé, si més no en la totalitat
del territori... una mica en el sentit del que acabes d’exposar, creiem que s’haurà de
vetllar molt activament en què l’activitat es produeixi en la totalitat del territori d’Osona.
Sr. JOAN MANEL CASTILLO:
Nosaltres hi votarem en contra, però no, perquè posem en dubte si anirà bé o no anirà bé
això de l’Osona turisme; creiem que pot anar bé, però passa que ara creiem que no és el
moment i nosaltres ho veiem com un impost més que paguem i, encara que em digueu
pesat, el tema de la independència l’estem pagant, el tema de l’Osona turisme, ara el
pagarem, i a la vegada, estem veient la teleassistència que l’han de pagar i el transport
adaptat que està perillant i probablement s’haurà de pagar.
Són coses que a nosaltres no ens quadren i, per això, ara mateix, no és el moment de
gastar-nos aquests diners.
Sr. MARC FONTSERÈ:
Nosaltres hi votarem a favor. El pes que té el turisme en la riquesa de Torelló és el que
és, no és molt alt, però no per això s’ha de desmerèixer; el pes dels tècnics de
l’Ajuntament que tenen a la regidoria de turisme és pràcticament zero i, per tant, només
ens queda adherir-nos a un ens superior com ja hem fet al llarg dels últims anys, que
desgraciadament han fracassat: des del consorci de turisme d’Osona, el dels paisatges
del Ter,... ara Osona Turisme i esperem que sapigueu fer-lo funcionar millor que les altres
vegades.
Per tant, repeteixo, votarem a favor, tot i que potser ens agradaria, o haguéssim preferit
que es tractés com has comentat tu Jordi, des del consorci de la Vall del Ges, Orís i
Bisaura, que ja té una estructura més o menys muntada, i potser, si han d’estar dins
d’Osona turisme, hauria d’haver vingut des del consorci i no des d’ajuntaments
individuals. Ja ens vas explicar que alguns ajuntaments del consorci de la Vall del Ges ja
eren socis del consorci des de fa un trimestre, o des de l’any passat i, per tant, suposo
que aquesta és la raó.
Sr. JORDI CASALS:
Pel que diu en Marc, jo crec que estem en sintonia amb el que s’ha de fer; és dir, jo
menys que el poc pes que té a Torelló el turisme, jo crec que el que hem de fer saber és
treure rendiment del capital que tenim a turisme; és a dir, tenim uns entorns paisatgístics
que són potents i per això l’estratègia comuna amb els municipis de la Vall del Ges, Orís i
el Bisaura i després, també tenim potencial en l’àmbit de les expressions culturals,
sobretot en l’àmbit més de cultura popular i després hem de treure rendiments de cara a
comerciants i restauració.
Només vull deixar clar, perquè estic d’acord amb el que diu el portaveu del partit dels
socialistes, que el treball ha de ser intens amb el consorci, així serà i així ja ho és! els
municipis de la resta del consorci ja s’hi van adherir; nosaltres vam voler observar-ho,
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sobretot per aquests fracassos que hi ha hagut anteriorment amb altres tipus de
consorcis turístics i també hem de tenir clar, amb aquesta reflexió, que no és una adhesió
permanent; és a dir: si veiem que la cosa no funciona i que no és una eina útil per Torelló,
traurem l’adhesió.
Pel que fa a Plataforma, home! Jo crec que en els moments en què estem, si que hem de
buscar línies de treball i de promoció de l’economia d’aquí; el turisme és una d’elles i s’ha
de desenvolupar. Aquí no es crea cap taxa ni cap impost extra, si no que el que es fa és
una redistribució del pressupost i part del que teníem plantejar de fer en l’àmbit del
turisme, va destinat a Osona turisme; el que ha de fer Osona turisme, bàsicament és
reforçar la presència d’Osona en fires, fer una difusió, i la comunicació i si que hi ha un
compromís per tal que tot el que s’aporti des del territori ha de ser retornat en projectes
de la naturalesa que ara he comentat; crec que hem d’apostar pel turisme; per
desenvolupar una estratègia forta, perquè ha de ser una aposta per ajudar a millorar la
situació econòmica i hi ha sectors com són la restauració i el comerç que han de sortir-ne
beneficiats i tan de bo que poguéssim fer reeixir també alguna opció hotelera a Torelló.

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




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

2.5. URBANISME
2.5.1. Resolució recursos de reposició interposats contra l'aprovació definitiva del
mapa de capacitat acústica de Torelló aprovat pel plenari municipal en sessió
celebrada en data de 27 de febrer de 2012.
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
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 de 2011 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
d’edictes municipal 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.
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4.- Durant el període d’exposició pública es van presentar 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.- Per acord del plenari municipal en sessió celebrada en data de 27 de febrer de 2012,
es va acordar aprovar el mapa de capacitat acústica del municipi de Torelló i resoldre
les al·legacions desestimant les presentades per part de La Farga Tub S. L, la Farga Rod
S.L.U, La Farga Lacambra SAU i la del Sr. Jaume Bonastre Figuls i estimar l'al·legació
presentada per part de l'Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló.
6.- La Farga Rod S.L.U va presentar recurs de reposició contra l'aprovació definitiva del
mapa de capacitat acústica en data de 5 d'abril de 2.012, registre d'entrada 1573/2012.
La Farga Lacambra SAU va presentar recurs de reposició en data de 5 d'abril de 2.012,
registre d'entrada 1574/2012 i La Farga Tub S. L va presentar el recurs de reposició el dia
5 d'abril de 2012, registre d'entrada 1575/2012. El mapa de capacitat acústica de Torelló
classifica les cases situades a l'entorn de les activitats de La Farga com a zones de
sensibilitat acústica alta A3, habitatges situats al medi rural, o A4, predomini del sòl d'ús
residencial. Les activitats de La Farga al·leguen que aquesta classificació s'ha realitzat
sense tenir en compte les característiques del territori on s'emplacen aquests habitatges,
ja que la classificació de la zona on es troben situades les empreses és una zona de
sensibilitat acústica alta.
7.- L'Ajuntament de Torelló va sol·licitar informe a la Direcció General de Qualitat
Ambiental de la Generalitat de Catalunya en relació a les al·legacions presentades per les
3 empreses esmentades. En aquest informe es destaca que el Decret 245/2.005 també
estableix que el pas d'una zona a una altra ha de ser progressiu, és a dir, d'una zona de
sensibilitat baixa s'ha de passar per una zona de sensibilitat moderada per arribar a una
zona de sensibilitat acústica baixa. De l'observació de la situació dels habitatges de Can
Batista, Can Pericas i La Coromina respecte a les empreses de La Farga pot considerarse que l'espai entre els emissors i els receptors no és suficientment gran per considerar-lo
una zona de transició i que, físicament, no és possible disminuir els nivells sonors
establerts per a una zona de sensibilitat acústica baixa als corresponents a una zona de
sensibilitat acústica alta. L'informe conclou que els habitatges de Can Batista, Can
Pericas i La Coromina poden zonificar-se com una zona de sensibilitat acústica
moderada:
-B1, coexistència de sòl d'ús residencial amb activitat i/o infraestructures de transport
existent.
-B3, àrees urbanitzades existents afectades per sòl d'ús industrial, sempre que per la
seva situació no sigui possible el compliment dels objectius fixats per a una zona B1.
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8.- La Diputació de Barcelona, a petició de l’Ajuntament de Torelló, ha realitzat uns
mesuraments en un d’aquests habitatges i s’obté com a resultat un nivell d’avaluació de
62 dBA en horari nocturn. Aquest nivell supera els valors límit de qualsevol zona de
sensibilitat acústica alta o moderada.
9.- Es manté una reunió el dilluns dia 3 de desembre a la Direcció General de Qualitat
Ambiental del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya entre
representants de la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya, l'ajuntament de Torelló, l'ajuntament de Les Masies de Voltregà i La Farga
Group.
Durant la reunió es decideix que aquests habitatges s’han de classificar com a zona de
sensibilitat acústica moderada atès que es considera que l’espai físic entre l’activitat i els
habitatges no és suficient per a ser considerat una zona de transició. Per tant, es
considera que la classificació actual dels habitatges en zona A3 i A4 no és adequada i es
proposa analitzar la viabilitat de classificar-los en zona B1 o B3.
Atès que els nivells d’immissió sonores actuals de l’activitat superen els valors límit per a
una zona de sensibilitat acústica moderada B1 i B3, s’acorda:
-

Es constitueix una Comissió tècnica pel Seguiment de l’impacte acústic de
l’activitat La Farga Lacambra. Aquesta comissió tindrà com a funció el seguiment
de l’evolució i millora dels nivells de soroll generats per l’activitat i estarà formada
per tècnics dels Ajuntaments de Les Masies de Voltregà i de Torelló, de l’activitat
de La Farga Lacambra i de la Direcció General de Qualitat Ambiental, qui presidirà
la Comissió.

-

La Farga Lacambra es compromet a realitzar un estudi acústic de la seva situació
inicial caracteritzant totes les fonts de l’activitat (desglossant les diferents activitats
existents entre La Farga Lacambra SAU, La Farga Tub S. L i La Farga ROD SLU)
i una primera proposta de les mesures correctores a aplicar, quantificades
econòmicament i amb un calendari d’aplicació. Aquest estudi acústic ha de ser
presentat en la primera reunió de la Comissió que es realitzi i en tot cas, no
superarà els 5 mesos des de la data d’aquesta reunió.

-

La Farga Lacambra presentarà a l’Ajuntament de Torelló un escrit que justifiqui
que en un curt termini no li és possible complir els valors límits d’immissió sonores
corresponents a una zona B1.

-

L’Ajuntament de Torelló classificarà provisionalment els habitatges de Can Batista,
Can Pericas i La Coromina, com a zona de sensibilitat moderada, B3.

-

A finals d’abril, es reunirà la Comissió. En aquesta reunió es realitzarà una visita a
l’activitat, i aquesta presentarà l’estudi acústic realitzat. En funció d’aquest estudi
es determinarà una data per presentar un estudi definitiu de les mesures
correctores a implementar, la seva efectivitat, la quantificació econòmica,
especificant quines serien necessàries per assolir els valors límit establerts per a
una zona de sensibilitat acústica moderada B1. També s’haurà d’incloure una
proposta de calendari per a la seva implementació.

-

La Comissió tècnica per al seguiment de la incidència acústica de La Farga
Lacambra farà una proposta, justificada tècnicament, de quina és la classificació
adequada per aquests habitatges citats anteriorment. Aquesta decisió es prendrà
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en funció dels estudis acústics presentats, de la implementació de les mesures
correctores i la comprovació de la seva efectivitat.
-

La Farga Lacambra presentarà a l’Ajuntament de Les Masies de Voltregà una
sol·licitud provisional de suspensió dels objectius de qualitat acústica aplicables
als habitatges de Can Pericas, Can Batista i La Coromina. Aquesta sol·licitud
inclourà l’estudi definitiu de les mesures correctores a aplicar aprovat per la
Comissió de seguiment i el calendari per a la seva execució.

-

L’Ajuntament de Les Masies de Voltregà aprovarà, si s’escau, la sol·licitud
presentada condicionada a les determinacions que estableixi la Comissió de
seguiment.

-

La Comissió es reunirà periòdicament i determinarà com s’ha de comprovar
l’efectivitat de les mesures correctores executades i l’assoliment dels objectius de
qualitat acústica acordats.

10.- En data de 21 de gener de 2013 des de La Farga Group ens presenten un informe
de l'empresa DEKRA AMBIO on es valoren els resultats del darrer control periòdic
realitzat a l'activitat dut a terme al setembre del 2.011 sobre les immissions sonores a les
masies de Can Pericas i Can Batista i on s'observa que les empreses del grup industrial
La Farga no compleixen els límits d'una zona de sensibilitat acústica B1 en els períodes
de vespre i de nit. No es justifica la impossibilitat de poder complir els valors de zona de
sensibilitat acústica moderada (B1).
11.- En data de 12 de febrer ha emès informe l'enginyer municipal.
Per tot això, se sotmet, a dictamen de la C. I. de territori i urbanisme, promoció
econòmica i medi ambient, l’adopció dels acords que segueixen:
És per tot això que, a proposta d’/de Serveis Territorials, i vist el dictamen de la C. I. de
territori i urbanisme, promoció econòmica i medi ambient, el Ple de l’Ajuntament, per
majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, acorda:
PRIMER.- ESTIMAR els recursos de reposició interposats contra l'aprovació definitiva
del mapa de capacitat acústica del municipi de Torelló aprovat pel plenari municipal en
sessió celebrada en data de 27 de febrer de 2012 per les empreses La Farga Rod S.L.U
en data de 5 d'abril de 2.012, registre d'entrada 1573/2012, La Farga Lacambra SAU de 5
d'abril de 2.012, registre d'entrada 1574/2012 i La Farga Tub S. L el dia 5 d'abril, registre
d'entrada 1575/2012 en el sentit de classificar provisionalment les cases situades a
l'entorn de les activitats de La Farga Can Batista, Can Pericas i La Coromina com a
zones de sensibilitat acústica moderada B3. Aquesta classificació provisional queda
condicionada a que La Farga Group presenti un estudi acústic de la seva situació inicial
caracteritzant totes les fonts de l'activitat, quantificades econòmicament i amb un
calendari d'aplicació que s'haurà de presentar abans del 5 de maig de 2.013. En funció
d'aquest estudi la Comissió de seguiment determinarà una data per presentar l'estudi
definitiu amb un calendari per implantar les mesures correctores per arribar a complir els
paràmetres de la zona de sensibilitat acústica moderada B1. A partir de la data
d'implantació de les mesures es modificarà la zona de les tres cases situades a l'entorn
de la Farga per qualificar-les definitivament com a zona de sensibilitat acústica moderada
B1.
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SEGON.- NOTIFICAR el present acord a La Farga Lacambra SAU, la Farga Tub SL, La
Farga Rod SLU, la Direcció General de Qualitat Ambiental i a l'Ajuntament de Les Masies
de Voltregà.
INTERVENCIONS:
Sra. ROSER MAS:
Jo volia comentar, perquè em sembla que és de rigor que en aquest punt hauríem de
plantejar un parell de qüestions: una, com és que no es va poder tenir en compte en el
seu moment i no es va poder preveure una altra qualificació per aquesta zona limítrofa
entre els dos municipis? I que, de fet, ha donat lloc a aquest recurs. I dues, com és que
ara si que els donem la raó. Com que no veiem prou clar com ha anat tot el procés,
malgrat les explicacions que se’ns van donar en el seu moment, hi votarem en contra.
Sr. JOAN MANEL CASTILLO:
Nosaltres, abans de fer la votació voldríem que se’ns aclareixi una mica com van anar
aquest tipus de reunions que vau tenir amb els de la Farga, perquè a mi, a la comissió, no
és que em quedés gaire clar i vaig entendre que hi va haver algun tipus d’amenaça per
part de la Farga.
Voldria que ens ho aclarissin una mica com va anar tot abans de votar.

Sr. MARC FONTSERÈ:
Nosaltres hi votarem a favor i crec que ens va quedar bastant clar, tant a la comissió
informativa, com a la Junta de portaveus.

Sr. JAUME VIVET:
En primera instància es va desestimar, perquè això venia d’un estudi que ens va fer la
Diputació; la Diputació va fer el mapa de sorolls i no es va contemplar, o es va mirar el
que és només el territori de Torelló. És cert que a l’altra banda del riu hi ha una empresa
que genera un volum de treball important; si no recordo malament, es mouen mil tones
diàries de coure i el fonen, a més; això representa que en el seu moment es va
desestimar i a partir d’aquí, ells van presentar un recurs i vam tenir una reunió a
l’Ajuntament i es va acordar que qui legislava era la Generalitat de Catalunya i que, per
tant, féssim una reunió a tres bandes amb la Generalitat de Catalunya, que és qui legisla;
que vingués també Diputació, perquè són els que havien fet l’estudi i nosaltres com
Ajuntament de Torelló i també hi havia l’Ajuntament de les Masies de Voltregà i l’empresa
i es va arribar a l’acord que ells –si no recordo malament- tenen dins del que és La Farga,
un C1, que és industrial; si que per la part de Masies, com que hi ha la carretera, genera
un espai de transició, perquè la carretera també genera uns sorolls i, per tant, fa de
barrera natural amb Masies; i amb Torelló, tenim el problema que, a més, les masies que
hi ha, estan més elevades del que és la fàbrica; la fàbrica està ensorrada a baix el riu i
això genera una casuística que fa que sigui molt difícil poder reduir decibels. Aquest fet,
fa que nosaltres com Ajuntament volem que l’empresa intenti arribar al mínim possible; en
aquest cas, nosaltres demanaríem un B1; ells, en aquests moments és difícil i per això
fan fer un estudi mirant on poden arribar, al mínim soroll que puguin fer i estem ena quest
punt; això ens ho han de presentar crec que el dia 5 d’abril i a partir d’aquí decidirem què
fem o què acceptem.
Amenaces? Amenaces no en vam rebre; va ser una reunió una mica tensa, perquè, és
clar! Costa posar-te d’acord en aquestes coses i la veritat és que nosaltres teníem un A3 i
un A4, que això és molt poc soroll i si que és cert que arran de tot això es van fer uns

19

mesuraments i uns estudis i hem arribat allà on som; nosaltres pensem que ni hem de
posar pals a les rodes a una empresa i l’empresa pensem que ha de fer un esforç per
mirar de fer el mínim soroll i estem en aquest punt, que mirem de buscar un punt
d’equilibri que és un punt mig, que a vegades costa de trobar.
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació,
atenent al resultat que s’especifica a continuació:




Vots favorables: 16, dels regidors i les regidores dels grups municipals de CiU, del
PSC-PM, de JpT-ERC-AM i de PxC.
Vots desfavorables: 1, de la regidora del grup municipal d’ICV-EUiA-E
Abstencions: 0

2.5.2. Dictamen per l’aprovació del text refós
Catàleg de masies i cases rurals de Torelló

del Pla Especial urbanístic del

ACORD:
RELACIÓ DE FETS:
1. En data 22 de juny de 2010, per resolució de l’alcaldia, es va aprovar inicialment el
Pla especial urbanístic del Catàleg de masies i cases rurals de Torelló, redactat pels
serveis tècnics municipals, juntament amb la col·laboració de l’historiador Gerard
Verdaguer Reig.
2. L’acord d’aprovació inicial del Pla especial, es va sotmetre a informació pública pel
termini d’un mes de durada, mitjançant els edictes publicats al Butlletí Oficial de la
Província, de data 16/07/2010, al diari El Periódico del dia 07/07/2010, al tauler
municipal i el web, pel període establert entre el 08/07/2010 i el 17/08/2010, ambdós
inclosos.
3. En data 8 de juliol de 2010, es varen sol·licitar els preceptius informes a la Direcció
General de Turisme, al Departament de Medi Ambient i Habitatge – Serveis
Territorials, al Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural, i a l’Agència
Catalana de l’Aigua, que encara no l’ha emès.
4. En data 16 de juliol de 2010, registre d’entrada núm. 5076, es va rebre informe de la
Direcció General de Turisme.
5. En data 22 de novembre de 2010, registre d’entrada núm. 7699, es va rebre informe
del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural.
6. En data 17 de febrer de 2011, registre d’entrada núm. 853, es va rebre informe del
Departament de territori i Sostenibilitat.
7. En data 8 de setembre de 2010, registre d’entrada núm. 2010/6039, durant el termini
d’exposició pública, es va presentar una al·legació per part del Sr. Ramon Ausió
Sanglas.
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8. En data de 28 de març de 2011, el Ple de l’Ajuntament va adoptar l’acord d’aprovar
provisionalment el Pla Especial urbanístic del Catàleg de masies i cases rurals de
Torelló, redactat pels serveis tècnics municipals, amb la col·laboració de l'historiador
Gerard Verdaguer Reig.
9. En data 2 de maig de 2011, registre d'entrada 2130/2011 es va rebre l'informe de
l'Agència Catalana de l'Aigua.
10. En data 05 d'octubre de 2011, registre d’entrada núm. 4604, el Departament de
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, va trametre a l’Ajuntament,
l’acord adoptat per la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central, en
sessió de 29 de setembre de 2011, pel qual es suspenia l’aprovació definitiva del Pla
especial urbanístic del Catàleg de masies i cases rurals de Torelló, promogut i tramès
per l'Ajuntament, fins que d'una banda, bé es tramités una modificació del Pla general
d'ordenació per tal d'admetre els usos d'hoteler i restauració-bar, o bé, mitjançant un
text refós que es presentarà per triplicat, verificat per l'òrgan que ha atorgat
l'aprovació provisional de l'expedient i diligenciat, s'eliminessin aquests usos de la
normativa del Pla especial i, d'altra banda s'incorporessin les prescripcions següents:
-1.1 Cal donar compliment a les consideracions de l'informe dels Serveis Territorials
a Barcelona del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació, de 27 de març de
2008; completar el redactat del capítol de la normativa referent a l'entorn d'acord amb
l'informe emès per la Direcció General d'Arquitectura i Paisatge, de 19 de maig de
2008, així com incloure les prescripcions de l'informe emès per l'Agència Catalana de
l'Aigua, de 18 d'abril de 2011.
-1.2 Cal incorporar a l'articulat de la normativa urbanística l'apartat III. Objecte del
catàleg de masies, atès que es tracta en realitat d'un contingut de caràcter normatiu.
-1.3 Cal regular normativament les possibilitats d'ampliació d'acord amb la part
valorativa d'aquest informe.
-1.4 Cal regular normativament la divisió horitzontal introduïda a l'article 12 de la
normativa urbanística, d'acord amb la part valorativa de la proposta.
-1.5 Cal resoldre la contradicció existent en incloure al catàleg la ruïna Mas el
Masnou (20) i no permetre la seva reconstrucció.
-1.6 Cal extreure del catàleg aquelles edificacions que per tractar-se de
construccions recents no tenen consideració de masia o casa rural, o aportar nova
documentació que acrediti el seu any de construcció o bé que es tracta de
rehabilitacions o reconstruccions d'antigues masies o cases rurals: Mas Codina (2);
Can Sidera (8), i Mas Boixader (18).
-1.7 Cal, per tractar-se de noves construccions que desvirtuen els valors i la
volumetria de l'edificació principal, rectificar els croquis substituint el color ocre que
identifica el volum principal (i, per tant, és on s'admet l'ús d'habitatge) pel de cos
auxiliar a les següents construccions: entre d'altres; l'antic paller convertit en
habitatge a Casa Nova de Saniàs (23), que caldrà incloure a l'inventari d'edificacions
en sòl no urbanitzable; la porxada annexa a Mas Calverons (32); etc.
-1.8 Cal, en el cas de les masies totalment reconstruïdes. Mantenir al Catàleg
únicament la volumetria original reconstruïda i no admetre cap tipus d'ampliació:
entre d'altres, Mas la Clota (10).
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-1.9 Cal, atès que en alguns casos, els porxos, corrals i femers, apareixen
representats amb el mateix color ocre que els volums principals, modificar en general
aquest aspecte en tots els croquis que correspongui: entre d'altres, cobert-magatzem
Mas les Gambires (5); garatges adossats Mas la Clota (10); corral i magatzem de
Mas el Coll (11); garatge annex a Mas Comallonga (13); cobert a Mas els Plans (16);
coberts-magatzems a la teuleria d'en Parrella (21); cobert en ruïnes annex a la Masia
de Martorell.
-1.10 En relació amb la informació de les fitxes:
-1.10.1 Cal incorporar la superfície de la masia o casa rural.
-1.10.2 Cal definir i concretar a cadascuna de les fitxes les possibilitats
d'ampliació, concretant quan, on, com i en quina quantia s'admet l'ampliació en
funció de l'ús assignat.
-1.10.3 Cal completar els croquis de manera que s'estableixi clarament quin és el
volum principal que acollirà els usos d'habitatge i quins són els volums auxiliars
susceptibles d'acollir usos complementaris al principal. Així mateix, cal reflectir el
número de plantes de cada cos, les teulades i l'orientació.
-1.10.4 Cal eliminar l'apartat "règim jurídic" de les fitxes atesa la privacitat del seu
contingut.
-1.11 Cal revisar, amb caràcter general, els croquis, ja que en determinades
ocasions s'ha detectat que l'edificació assenyalada no correspon amb la masia o
casa rural: entre d'altres, Mas Espadamala de Dalt (36); Can Pesseta (39), etc.
-1.12 Cal modificar amb caràcter general la denominació de "béns catalogats" per
la de "masies i cases rurals incloses al catàleg" i la de "béns inventariats" pel de
"Edificacions en sòl no urbanitzable", atès que comporta confusió amb els béns
protegits regulats per la Llei de patrimoni cultural i català i que estan inclosos al
catàleg de béns a protegir.
11. En data 5 de desembre de 2012, la Comissió Territorial d'Urbanisme de la Catalunya
Central, acorda donar conformitat al text refós de la 28a Modificació puntual de la
Revisió del Pla general d'ordenació per incorporar a la normativa vigent els usos
previstos pel sòl no urbanitzable, de Torelló, promogut i tramès per l'Ajuntament, en
compliment de l'acord d'aprovació definitiva d'aquesta Comissió de data 21 de
setembre de 2012.
12. En data Gener de 2013, els serveis tècnics municipals, redacten el text refós del Pla
Especial urbanístic del Catàleg de masies i cases rurals de Torelló, que incorpora les
prescripcions establertes en l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de la
Catalunya Central, en sessió de 29 de setembre de 2011.
FONAMENTS DE DRET:
PRIMER.- L’article 47 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei d’urbanisme, en concordança amb l’article 55 del Decret 305/2006, de 18
de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme , preveu que en sòl no
urbanitzable, amb els requisits fixats pels articles 50 i 51 és permès de reconstruir i
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rehabilitar les masies i cases rurals que calguin preservar i recuperar per raons
arquitectòniques, històriques i mediambientals, paisatgístiques o socials. Les masies i les
cases rurals han d’haver estat incloses pel planejament urbanístic en el catàleg a què es
refereix l’article 50.2, amb vista a destinar-les a habitatge familiar, a un establiment
hoteler amb exclusió de la modalitat d’hotel apartament, a un establiment de turisme rural
o a activitats d’educació en el lleure i de restauració.
SEGON.- L’article 50.2 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei d’urbanisme preveu que el planejament urbanístic general o especial ha
d’identificar
en un catàleg específic les masies i cases rurals susceptibles de
reconstrucció o rehabilitació i justificar les raons que en determinen la preservació i la
recuperació, d’acord amb el que estableix l’article 47.3.
TERCER.- La redacció del catàleg específic de masies i cases rurals s’ha de realitzar a
través de la redacció d’un Pla especial, d’acord a les previsions de l’article 68 i 69 del
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost.
QUART.- L’aprovació inicial del Pla especial és competència de l’Alcalde i l’aprovació
provisional correspon al plenari municipal per majoria simple. L’aprovació definitiva
correspon a la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central.
Un cop adoptat l’acord d’aprovació inicial s’ha de posar a informació pública pel termini
d’un mes a través d’edictes que s’inseriran al Butlletí Oficial de la Província i a un dels
diaris de premsa periòdica de més divulgació en l’àmbit municipal i per mitjans telemàtics
al web 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.
CINQUÈ.- L’aprovació inicial dels instruments de planejament urbanístic obliga a
l’administració competent a suspendre la tramitació de plans urbanístics derivats
concrets, projectes de gestió urbanística i d’urbanització, com també de suspendre
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 la legislació sectorial, en els
àmbits que les noves determinacions comportin una modificació del règim urbanístic. Els
acords de suspensió s’han de publicar al butlletí oficial corresponent i s’ha de referir, en
qualsevol cas, a àmbits identificats gràficament. Els efectes de la suspensió es mantenen
fins a l'aprovació definitiva del planejament amb un termini màxim de dos anys.
SISÈ.- L’article 22.1 c) 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 dels testos refosos del planejament derivat al
plenari municipal sense que calgui 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 C. I. de
territori i urbanisme, promoció econòmica i medi ambient, el Ple de l’Ajuntament, per
unanimitat, acorda:
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Primer.- APROVAR el text refós del Pla especial urbanístic del Catàleg de masies i
cases rurals de Torelló, promogut i tramès per l'Ajuntament, que incorpora les
prescripcions establertes en l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de la
Catalunya Central, en sessió de 29 de setembre de 2011.
Segon.- TRAMETRE l’acord del Ple, juntament amb el text refós, per duplicat i en suport
informàtic, degudament diligenciat, a la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya
Central, perquè es procedeixi si escau a l’aprovació definitiva.
INTERVENCIONS:
Sra. ROSER MAS:
Hi estem d’acord, evidentment, però ens sembla preocupant que un tema que portem
arrossegant ja des d’abans del 2010 i que per la gent que fa molt temps que corre per la
casa, saben que és força abans que es va aprovar inicialment, que portem tants anys
arrossegant-lo i esperem que aquesta vegada sigui la definitiva i és preocupant que
realment la maquinària funcioni tan malament com perquè les coses s’encallin tant i tant i
tant.
Fem un vot de confiança, perquè les coses vagin més ràpides.

VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels 17 membres de la Corporació.
3. CONTROL DE L'ACCIÓ DE GOVERN
3.1. MOCIONS
3.1.1. GRUP MUNICIPAL DE PxC
3.1.1.1. MOCIÓ del grup municipal de PxC per declarar Torelló municipi lliure de
desnonaments.
PROPOSTA D’ACORD:
Atès que milers de persones a Catalunya es troben en situació d’indefensió enfront dels
desnonaments com a conseqüència directa de la greu desprotecció de la qual ha estat
objecte el dret a un habitatge reconegut a la Constitució espanyola.
Atès que la xifra de desnonaments ha augmentat des de l’esclat de la crisi i aquesta
tendència a l’alça ha desembocat en una situació d’emergència social. L’informe anual de
la Relatora Especial sobre habitatge digne de l'ONU, Raquel Rolnik, posa de manifest
que a Espanya s’han portat a terme 400.000 execucions hipotecàries des de l’any 2007, i
la major part dels impagaments, prop d’un 70%, tenen relació amb la situació de
desocupació que castiga més del 22,6% de la població activa a Catalunya segons la
darrera Enquesta de Població Activa (EPA) del tercer trimestre de 2012.
Atès que la legislació actual, que permet que les entitats financeres s’adjudiquin
habitatges pel 50% del valor de taxació és anòmala i no té parangó amb el marc legal
dels països d’àmbit europeu, que concedeixen una segona oportunitat a les famílies que
no poden fer front al pagament del deute hipotecari.

24

Atès que el desfasament entre la legislació actual i el context de crisi perllongada està
provocant una situació d’alarma social pel creixent nombre d’execucions hipotecàries i
desnonaments. A Catalunya enguany hi ha hagut una mitjana de gairebé 100
desnonaments al dia de gener a març, superant en aquest període els registrats durant
tot el 2011, i prop de 5.000 execucions hipotecàries, el que representa gairebé un 40%
més respecte el mateix període de l’any passat.
Atès que el Reial Decret Llei 6/2012 de 9 de març, de mesures urgents de protecció de
deutors hipotecaris sense recursos, que regula el Codi de Bones Pràctiques de caràcter
voluntari per a les entitats bancàries no ha aconseguit frenar aquesta dinàmica, i el Reial
Decret Llei 27/2012 de 15 de novembre, de mesures urgents per reforçar la protecció dels
deutors hipotecaris, resulta del tot ineficient.
Atès que el sistema hipotecari espanyol pateix un desequilibri de forces que permet que
la major part de les conseqüències de la crisi recaiguin sobre la part més vulnerable del
contracte hipotecari i en canvi les entitats financeres, en bona mesura responsables de
l’actual situació de davallada econòmica, rebin ajudes milionàries que surten dels
impostos i pressupostos públics, sense assumir responsabilitats.
Per tot això, es proposa al ple, l’adopció dels acords que segueixen:
PRIMER.- Manifestar el rebuig de l’Ajuntament de Torelló als desnonaments i expressar
la solidaritat amb les famílies afectades
SEGON.- Declarar Torelló municipi lliure de desnonaments i municipi actiu en la
prevenció dels desallotjaments i en l’atenció després de l’execució d’aquests.
TERCER.- Instar l’Oficina d’Ofideute de la Generalitat a què afegeixi al conveni subscrit
que les línies a treballar en la mediació en els casos de possibilitat de continuació de
pagaments reduïts siguin: les carències en l’amortització de capital, reducció del tipus
d’interès, ampliació del termini d’amortització i/o una quita sobre l’amortització del deute. I
en els casos d’impossibilitat de pagaments, les línies a treballar siguin la dació en
pagament o la condonació amb el lloguer social per 5 anys com a mínim i/o l’opció a
recompra del propi habitatge.
QUART.- Instar el Consell Comarcal a què convoqui una citació amb els directors de les
entitats que treballen al municipi per a què posin a disposició de forma urgent, a través
dels seus superiors, part dels d’habitatges buits, i que amb un lloguer adequat als
ingressos o subvencionat per a les famílies sense ingressos per un temps no inferior a 5
anys i amb revisions si s’escau, siguin destinats exclusivament als casos de les famílies
desnonades/desallotjades que no han arribat a cap acord amb l’entitat.
CINQUÈ.- Instar l’Ofideute a què inclogui les línies d’actuació proposades i que les
prengui com a pròpies tant en convenis amb d’altres entitats com al seu normal
funcionament.
SISÈ.- La retirada per part de l’Ajuntament dels fons de les entitats financeres que
practiquin desnonaments de la residència habitual de persones empadronades en el
nostre municipi, així com el tancament dels comptes bancaris oberts en aquests bancs o
caixes i el cessament de les operacions amb aquestes entitats, que es realitzarà de forma
immediata per a aquells productes bancaris no subjectes a cap tipus de penalització per
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rescissió contractual, i tan aviat com ho permetin les clàusules contractuals en cas
contrari.
SETÈ.- Instar la Guàrdia Urbana de torelló a que deixi de prestar suport a la comitiva
judicial en els desnonaments.
VUITÈ.- Donar trasllat dels anteriors acords a la Comissió d’Habitatge del Congrés dels
Diputats, a la Mesa del Parlament de Catalunya, a Ofideute, al Consell Comarcal
d’Osona, a la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, a les associacions veïnals del
municipi i a la Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya (CONFAVC).
INTERVENCIONS :
Sr. DAVID OLIVARES:
Em sembla que aquesta lacra, per dir-ho d’alguna manera, que s’està patint per tota
Catalunya i tot l’Estat espanyol, crec que no hi pot haver ningú que estigui en contra
d’aquest tipus de moció. Creiem que els culpables d’aquests desnonaments, de gent que
inclús s’estan suïcidant, perquè els han fet fora de casa; ens estem trobant que s’està
ajudant a bancs i caixes, que són els culpables d’aquesta crisi i d’aquesta gent que està
quedant al carrer.
Nosaltres estem molt en contra del tema que, a part que queden fora –l’altre dia, al 9
Nou, van sortir publicades les dades d’habitatges buits a Osona- i és increïble els
habitatges que hi arriba a haver buits, quan hi ha gent que han d’anar a viure amb els
pares; a Torelló està passant: hi ha gent que han d’anar a viure amb els pares, perquè no
es poden fer càrrec de la seva hipoteca i jo demano que donin suport a aquesta moció.
Aquí, nosaltres no volem fer cap tipus de demagògia, perquè creiem que és un tema molt
greu, que ens està afectant també a Torelló, com he dit abans, no pas en desnonaments
a la porta de casa, per sort, però si gent que esta perdent el seu habitatge.
Nosaltres en aquesta moció ens hem trobat una esmena d’Esquerra Republicana i Junts
per Torelló; nosaltres no tenim cap problema en poder canviar el redactat; aquí si que no
fem cap tipus de demagògia, perquè creiem que és un tema molt seriós i no tinc cap
problema, si ells volen retirar l’esmena, en canviar la moció pel redactat que ells han
presentat. I si que demanem suport a tots els grups en aquest tipus de moció. I deixo en
mans d’Esquerra Republicana, si vol canviar el redactat de la moció, no tenim cap tipus
de problema.

ESMENA A LA TOTALITAT QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL d’ERC-JpT-AM A
La Moció Presentada Per PxC PER DECLARAR TORELLÓ MUNICIPI LLIURE DE
DESNONAMENTS

La crisi econòmica i financera ha afectat directament moltes famílies que han vist i veuen
perillar els seus habitatges i en molts casos, quedant-se pràcticament sense futur.
Segons l’Informe de la Relatora Especial sobre habitatge digne, Raquel Rolnik (Nacions
Unides A/67/286 Assemblea General), de data 10 d’agost de 2012: “A l'Estat espanyol
s’han executat més de 350.000 hipoteques des de l’any 2007 i, l’any 2011, es van produir
aproximadament 212 execucions i 159 desallotjaments al dia. Algunes investigacions
recents indiquen que la major part dels impagaments registrats a l'Estat espanyol, el 70%,
tenen relació amb l’atur i que el 35% de les propietats executades pertanyen a persones
immigrades”.
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El comportament antisocial d’entitats bancàries i una legislació no ajustada a un context
de crisi intensa i perllongada en el temps, han provocat una situació d’alarma social, que
ha estat reconeguda pels diversos agents. En aquest sentit, la Asociación Española de
Banca, en un comunicat fet públic el passat 12 de novembre, reconeix l’alarma social
generada pels desnonaments i exposa el compromís de les entitats membres d’aquesta
Associació de paralitzar els llançaments hipotecaris en els propers 2 anys, en aquells
supòsits en què concorrin circumstàncies d’extrema necessitat.
Els ajuntaments, com a Administració més propera als ciutadans i les ciutadanes, no
podem restar indiferents a la injustícia social derivada de la insuficiència de mecanismes
legals eficaços provinents de l’Estat i de la pràctica abusiva d’entitats bancàries.
Des de l’ajuntament de Torelló s’ha obert una via d’interlocució amb la Plataforma
d’Afectats per les Hipoteques (PAH) d’Osona, així com també està alerta des dels Serveis
Socials a qualsevol demanda de suport en cas de desnonament.
La PAH va iniciar na recollida de signatures per impulsar una Iniciativa Legislativa
Popular (ILP) a favor de la dació en pagament i que inclou reconèixer la dació en
pagament el fet d’entregar l’habitatge a l’entitat bancària, a la qual se li té la hipoteca, a
canvi de quedar lliure de deute; la paralització dels desnonaments sempre que es tracti
de l’habitatge habitual i l’impagament del préstec hipotecari sigui la causa de motius
aliens a la pròpia voluntat, i al dret a l’executat a seguir residint a l’habitatge pagant un
lloguer no superior al 30% dels seus ingressos mensuals, per un període de 5 anys, tal
com ho explica el web del Tercer Sector de Catalunya. La ILP va recollir el suport d’un
total de 1.402.854 signatures i va ser acceptada a tràmit pel Congrés.
El President del Consell General del Poder Judicial ha manifestat que els jutges poden
actuar per a suspendre, paralitzar, modificar o adaptar la decisió judicial al cas concret,
emparant-se tant en normatives comunitàries com en principis constitucionals i de dret
contractual, màxim quan es tracta de situacions de veritable crispació o d’atemptat a un
dret fonamental com és el de l’habitatge.
L’Advocada General del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, en les conclusions
presentades el 8 de novembre de 2012, arran d’una decisió prejudicial sol·licitada per un
Jutjat Mercantil de Barcelona, expressa que la normativa espanyola sobre execucions
hipotecàries vulnera la Directiva 93/13/CEE del Consell, de 5 d’abril de 1993, sobre
clàusules abusives en els contractes celebrats entre consumidors. La Directiva empara a
què l’òrgan judicial suspengui el procediment executiu fins que no s’hagi verificat el
caràcter abusiu d’una clàusula contractual, d’aquesta forma s’evita que el consumidor
perdi l’habitatge i, per tant, que no se li ocasioni un dany de difícil reparació posterior.
És per totes aquestes raons que proposem al Ple de l’Ajuntament els següents ACORDS:

PRIMER.- Donar suport als principis de la ILP de la dació en pagament, acceptada a
tràmit al Congrés dels Diputats, que demana la dació en pagament en efectes retroactius,
la paralització dels desnonaments, sempre que es tracti de l’habitatge habitual i
l’impagament del préstec hipotecari sigui a causa de motius aliens a la pròpia voluntat, i la
fórmula del lloguer social pels afectats pel desnonament pagant un lloguer no superior al
30% dels seus ingressos mensuals, per un període de 5 anys.
SEGON.- Mantenir la interlocució entre l’ajuntament de Torelló i la Plataforma d’Afectats
per les Hipoteques (PAH) d’Osona.
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TERCER.- Instar el Govern de l’Estat a una suspensió dels desnonaments de la
residència habitual a la qual es puguin acollir les persones que pertanyen a tots els
col·lectius veritablement vulnerable i, a més, que aquesta suspensió es mantingui fins
que no es promulgui una nova normativa hipotecària i d’enjudiciament civil, adaptada a
les Directives de la Unió Europea en defensa dels consumidors, i de regulació del
sobreendeutament de les persones físiques, que contempli entres altres mesures, la
dació en pagament com una forma d’extingir els deutes amb les entitats bancàries i la
possibilitat de permanència del deutor en el domicili del litigi sota una fórmula de lloguer
social.
QUART.- Sol·licitar, al Jutge Degà del partit judicial, que faci arribar mensualment als
Serveis Socials Municipals una relació dels processos judicials que podrien finalitzar amb
el llançament de les persones demandades.
CINQUÈ.- Sol·licitar, al Jutge Degà del partit judicial, la suspensió de qualsevol acte de
desnonament mentre no s’hagi verificat el caràcter abusiu d’una clàusula contractual que
vulnera la Directiva 93/13/CEE del Consell, de 5 d’abril de 1993, sobre clàusules abusives
en els contractes celebrats entre consumidors.
SISÈ.- Informar a les oficines locals d’entitats financeres del rebuig de l’Ajuntament de
Torelló als desnonaments.
SETÈ.- Notificar aquests acords a la Delegada del Govern de l’Estat a Catalunya, al
President i als Grups Parlamentaris del Congrés de Diputats, als Grups Parlamentaris del
Parlament de Catalunya, al Jutge Degà del partit judicial, als directors/es de les entitats
bancàries que disposin d’oficines en aquest terme municipal i a la Plataforma d’Afectats
per la Hipoteca.

INTERVENCIONS:
Sr. JORDI CASALS:
Nosaltres presentem aquesta esmena a la totalitat, bàsicament, perquè hi ha hagut un
canvi substancial que és l’acceptació de la ILP de la dació en pagament al congrés dels
Diputats, amb emoció fins al final, perquè el Partit Popular, que té majoria absoluta i de
qui depenia que s’acceptés no ho va acceptar fins al final. Nosaltres, el que volem és
traslladar el protagonisme, no a nivell de partits polítics, si no els que han impulsat
aquesta ILP i per això, el primer punt parla dels principis de la ILP. Aquí ja tenim
propostes fermes i que s’hauran de votar al Congrés, i d’aquesta manera, creiem que el
ple municipal de Torelló, si dóna suport a aquesta ILP, amb la nostra força, però
segurament sortirà més reforçat.
Després, també volem amb aquesta moció fer referència i recordar que ja hi ha una
interlocució per part de l’Ajuntament amb la plataforma d’afectats per les hipoteques
d’Osona, en què, per exemple, es va demanar que s’informés el tema a través de
l’Ajuntament i en mitjans locals com pot ser el setmanari Torelló, en què vam inserir
informació al respecte a la pàgina que té l’Ajuntament; el tercer punt, el que fa és una
demanada al Govern de l’Estat, perquè faci aquesta suspensió dels desnonaments fins
que no s’aclareixi tot plegat. El quart i el cinquè, van destinats al Poder Judicial, que aquí
hi té molt a dir: una, perquè suspengui qualsevol acte de desnonament en la mateixa línia
del que he comentat abans i després, amb la informació: a l’Ajuntament tenim problemes
a l’hora de tenir tota la informació i el que demanem al quart punt és això, que des del
Poder Judicial se’ns informi de les situacions que hi hagi i d’una manera regular; aquí,
demanem que sigui mensualment.
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I després, informar les entitats financeres, perquè també tenen la seva responsabilitat, de
quina és l’opinió que té l’Ajuntament davant d’això i després ens emplacem a poder-ne
parlar.
Creiem que aquesta és la moció que s’hauria d’aprovar; per això hem aprovat l’esmena a
la totalitat, per les raons que hem comentat i si hi donen suport tots els grups, inclòs
Plataforma per Catalunya, el redactat final seria aquest.
Sra. ROSER MAS:
Dues coses: una, que en relació a la moció presentada pel grup de Plataforma, nosaltres
no hi donarem suport, però no pas, perquè no ens interessin les persones, perquè ens
interessin més els animals que les persones, com s’ha dit vulgarment, si no, perquè la
ideologia intrínseca del partit que l’ha presentat, no és al nostre parer prou clara ni prou
transparent i no ens la creiem. Per tant, nosaltres estaríem molt més d’acord amb
l’esmenta a la totalitat presentada pel grup d’Esquerra, perquè pensem que és més
adequada al moment adequat; està molt més dirigida a la realitat concreta d’aquests
moments; és un reconeixement, també, al treball dur, constant, complicat i molt llarg en el
temps de les plataformes d’afectats per les hipoteques, que els ha portat fins al Congrés;
això és un reconeixement també a tota aquesta gent anònima que hi ha estat treballant;
un reconeixement a tota la gent que ho ha patit, i entenem que és aquesta la que en
aquests moments s’hauria de votar.
Sr. MARC FONTSERÈ:
Nosaltres, evidentment, el Grup socialista Progrés Municipal de Torelló, evidentment que
estem en contra dels desnonaments i les crisis humanes que desencadenen i que afecten
a la gent, però no estem d’acord a com s’ha encarat la moció presentada pel grup de
Plataforma, perquè és un problema seriós i, per tant, les mocions, per nosaltres, s’han
d’encarar correctament; creiem que aquesta lacra no se soluciona declarant lliure de
desnonaments el poble de Torelló, de Taradell, de Tona,... del que sigui; no se soluciona
que el Consell Comarcal citi els directors d’oficines bancàries per fer habitatge social; a
Torelló, tenim habitatge social. No se soluciona el problema dels desnonaments amb què
l’Ajuntament castigui les oficines del nostre poble pel fet d’aplicar unes lleis fetes pels
polítics, pels nostres companys que estan més amunt; aquests són els que fan les lleis
que ara nosaltres no estem d’acord! Per tant, creiem que el que s’ha de fer és una nova
legislació hipotecària que s’adeqüi molt millor a les circumstàncies actuals i que reparteixi
de forma socialment justa els riscos de fer hipoteques. Això és el que recull l’esmena a la
totalitat que ha presentat el grup d’Esquerra i és el que nosaltres creiem que ha de ser,
no perquè no estiguem en sintonia ideològica amb Plataforma –que no hi estem- si no
perquè creiem que la moció no s’adapta al que el grup socialista creu.
Per això –repeteixo- votarem a favor de l’esmena a la totalitat per fer una aposta clara de
canvi en la legislació.

Sr. ALBERT PORTÚS:
Cal dir que des de Convergència i Unió, vam ser els primers a portar al Congrés dels
Diputats aquest tema en la legislatura passada i es va crear una subcomissió que no es
va reunir fins el juny del 2011 i va quedar aturada fins el desembre de 2011. Som
conscients de la situació de milers de famílies del nostre país –i Torelló no és una
excepció de les dificultats que tenen per pagar els préstecs hipotecaris per a l’adquisició
del seu habitatge habitual i que tenen risc de perdre’l; les pràctiques comercials i de
contractació del sistema financer que han portat a situacions de sobreendeutament, que
en situacions de crisi econòmica com l’actual empenyen a moltes famílies a la pèrdua
dels seus habitatges i a l’exclusió social residencial sense que existeixin mecanismes
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jurídics per reconduir aquests préstecs i evitar els desnonaments, és un dels principals
motius de preocupació, tant del govern, com d’aquest Ajuntament.
El govern de la Generalitat, des de l’inici de l’actual legislatura, ha reforçat i intensificat els
ajuts i instruments destinats a les famílies que estan patint la crisi econòmica i que tenen
risc de perdre el seu habitatge habitual, malgrat les greus dificultats pressupostàries i
seguint treballant en l’objectiu que cap família quedi desemparada, articulant acords i
col·laboració amb les administracions locals, entitats socials i entitats financeres.
El 23 de març de 2012, s’admet a tràmit una proposició de Llei al Parlament, d’Iniciativa
per Catalunya-Els Verds, Esquerra Republicana i Ciutadans, que és la proposició de Llei i
de mesures contra el sobreendeutament personal i familiar i de protecció enfront de
procediments d’execució que afecten l’habitatge habitual, en què es demana la
modificació de la Llei d’Enjudiciament civil, per contemplar la dació en pagament i
Iniciativa de Catalunya-Els Verds, incorpora mesures de segona oportunitat, com pot ser
el lloguer o opció de compra. El Parlament de Catalunya va aprovat el 18 de juliol de
2012 la proposició de Llei, i es va presentar al Congrés dels Diputats el 31 de juliol.
Davant la lentitud dels procediments parlamentaris, Convergència i Unió vam tornar a
presentar la proposició de Llei davant el Congrés el 13 de novembre, no com a una
iniciativa pròpia, si no amb l’únic objectiu d’accelerar la seva tramitació i donar resposta
ràpida a la situació en què es troben milers de famílies que no poden esperar un termini
tan llarg fins a un any, per a ser debatuda al Congrés des de l’aprovació al Parlament,
davant l’imminent desnonament dels seus habitatges.
Convergència i Unió va fer la seva proposta d’esmenes a la proposició de Llei en el
Parlament, tot incorporant modificacions a una sèrie de lleis: Llei Concursal, Llei General
de Defensa del Consumidor i Usuari, Llei de Mesures contra el Sobreendeutament
personal i familiar, i la Llei d’Enjudiciament Civil, per poder després traslladar la
proposició de Llei al Congrés, que és qui en té competència.
Nosaltres estem a favor de la dació en pagament, però no a una regulació que inclogui
tots els casos, ja que crearia inseguretat jurídica. Nosaltres creiem en el sistema alemany
de segona oportunitat, mediat per un jutge, en procés concursal, i per això cal una
reforma de la Llei Concursal i d’altres lleis, per tal que si es compleixen un seguit de
condicions, la persona deutora quedi exonerada de l’obligació de satisfer els seus deutes.
En segon lloc, cal dir que el Govern espanyol va aprovar una Llei, un Reial decret Llei
6/2012, de 9 de març, de Mesures urgents de protecció de deutors hipotecaris sense
recursos, el qual permet la dació en pagament, però per a un nombre molt reduït
d’hipotecats, en base a una sèrie de condicions, i sempre que els bancs s’adhereixin a un
codi de bones pràctiques que cada dos anys es renova si el banc vol. Convergència i
Unió va votar a favor, però les mesures que proposa i per a les que aposta, van més enllà
de les que es van aprovar amb aquest Reial Decret Llei; som conscients que amb el que
es va aprovar no se solucionarà el tema de fons, però tampoc es podia votar en contra.
Per tots aquests motius, entenem que l’esmena a la totalitat que presenten els nostres
socis de govern a la moció presentada per Plataforma per Catalunya per declarar Torelló
municipi lliure de desnonaments, s’adequa a les nostres expectatives; per tant, hi
donarem suport.

Sr. DAVID OLIVARES:
Bé; en primer lloc, no sé com dir-ho, ja, a la Sra. Roser Mas, com sempre li preocupa més
l’odi que ens té al nostre grup, que el tipus de moció que s’està presentant avui; està clar:
està parlant d’animals, està parlant de no sé què... jo crec que és un tema molt greu,
perquè fem demagògia, demagògia com sempre fa vostè, perquè és que no sap com
votar, però no sé si ho sap, però avui s’ha votat la nostra moció i l’únic que s’ha votat és
un canvi de redactat i nosaltres també hi votarem a favor a aquest canvi de redactat. O
sigui que, ho vulgui o no ho vulgui vostè, votarà la moció de Plataforma per Catalunya,
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perquè som nosaltres els que hem presentat aquesta moció. L’únic que votarà és un
canvi de redactat de la moció Torelló lliure de desnonaments.
I després volia respondre al Sr. Marc Fontserè: què puc dir dels socialistes? Si vostès són
els culpables d’aquesta crisi! Vostès són els culpables d’haver ajudat els bancs! Vostès
són els culpables de moltes coses que estan passant en aquest país! Vostès van ser els
que van dir que no hi havia crisi!!!
Sra. ROSER MAS:
Només vull fer referència o constatar un fet: quan hem començat en la transcripció de
l’acta anterior he volgut que constés que s’havia transcrit actitud en lloc d’acritud i he
esmentat tres sinònims d’aquest terme d’acritud, que els torno a repetir: agressivitat,
antipatia, menyspreu. Penso que això es dóna massa sovint, massa sovint i a nivell
personal en aquest ple; penso que no és un tema que es pugui seguir tolerant; a mi,
personalment, em sap molt greu que hi hagi aquestes coses; jo he parlat d’una ideologia i
de no creure-me-la, punt! No he parlat en cap moment de noms ni he esmentat a cap de
les persones que representen aquesta ideologia; he parlat d’ideologia i prou, ii instaria a
aquest equip de govern que posés tots els mitjans, perquè no es torni a repetir aquest
atac sistemàtic i constant a la meva persona, no a la meva ideologia, si no a la meva
persona.
Gràcies.
VOTACIÓ A LA TOTALITAT DE L’ESMENA:
L’esmena a la totalitat s’aprova per unanimitat dels disset membres de la Corporació.
3.1.2. Grup municipal d'ICV-EUiA-E
3.1.2.1. Moció que presenten els grups municipals d'ICV-EUiA-E, JpT-ERC-AM i
PSC-PM, per declarar Torelló municipi lliure de circs amb animals.
ATESOS els nombrosos estudis científics que demostren que els animals són éssers
dotats de sensibilitat, no només física sinó també psíquica.
ATÈS que tots els animals, siguin de l’espècie que siguin, tenen dret a ser respectats, no
han de ser víctimes de maltractament, esforços desmesurats o espectacles violents ni
han de ser subjectes a actes cruels que els impliquin patiment físic o psicològic o causarlos estats d’ansietat o de por.
ATÈS que els animals han de rebre el tracte que, atenent a les seves necessitats
psicoetològiques i cognitives, procuri el seu benestar, i que en els circs aquests solen
viure en condicions de captivitat allotjats i transportats a llargues distàncies en remolcs de
camions on no poden gaudir d'un enriquiment espaial, estructural, alimentari ni social de
qualitat.
ATÈS que entre els animals que s’exhibeixen als circs hi figuren animals salvatges que,
encara que hagin nascut en captivitat mantenen els seus instints naturals i el procés
d’aprenentatge de comportaments antinaturals per a la seva espècie es fa a través de la
violència.
ATÈS que el manteniment d’animals salvatges en circs no contribueix ni aporta un
benefici per a la conservació de les espècies.
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ATÈS que les administracions locals també han d'afavorir i potenciar les conductes
cíviques i de respecte de la ciutadania cap al nostre entorn natural.
ATÈS que el respecte al medi ambient i a la natura també comporta el respecte a aquells
éssers amb els que compartim el planeta Terra.
ATÈS que els circs amb animals salvatges no ofereixen una educació mediambiental
apropiada i promouen una visió tergiversada i falsa dels animals, resultant fins i tot
antieducatiu per als infants, que és el públic majoritari d’aquests espectacles.
ATÈS que diversos ajuntaments de tot l’Estat i un creixent nombre de països de tot el
món han prohibit l’actuació d’espectacles amb animals als seus territoris.
ATÈS que la presència d’animals salvatges a la via pública pot suposar un risc per a la
salut pública per la possible transmissió de malalties ATÈS que alguns animals salvatges
poden ser molt perillosos i existeixen casos d’animals que han escapat de les
instal·lacions d’un circ i han causat greus danys materials i personals, a més de perillar la
vida del propi animal.
PRIMER.- Refermar el compromís de l’Ajuntament de Torelló amb els principis ètics,
socials i mediambientals i amb el respecte a no causar patiment als animals, ja siguin
domèstics, de companyia o salvatges; un compromís que ja es va fer palès amb
l’aprovació de la moció que declarava Torelló vila antitaurina i amiga dels animals (abril
de 2004).
SEGON.- Declarar que aquest Ajuntament és contrari a l’exhibició d’animals salvatges en
circs que es trobin de manera permanent o temporal al nostre municipi, amb
independència del lloc de residència de les persones propietàries o posseïdores
d’aquests animals.
TERCER.- No permetre la instal·lació a Torelló de circs amb animals salvatges, encara
que aquests no participin en l’espectacle, com a forma de garantir la seguretat ciutadana
de possibles escapades.
QUART.- Notificar aquest acord a la Asociación Animalista LIBERA!, a l’associació
AnimaNaturalis Internacional, a la Foundation Franz Weber, a la Federació de Municipis
de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i al Govern de la Generalitat.
INTERVENCIONS:
Sra. ROSER MAS:
Des d’Iniciativa, vam decidir presentar aquesta moció al ple, perquè un company que
participa en l’Associació Animalista de Manlleu, ens ho va proposar, perquè aquesta
associació participava en una campanya per aconseguir que tots els municipis de
Catalunya es declarin lliures de circs amb animals salvatges.
A la Junta de portaveus de la setmana passada, els grups de Junts per Torelló, Esquerra
i el PSC, van manifestar el seu desig de sumar-s’hi, la qual cosa vam acceptar molt
contents.
Des d’Iniciativa no volem que el nostre municipi torni a acollir cap companyia de circ que
exhibeixi animals, animals que tot sovint són tractats de qualsevol manera i que pateixen
privacions, perquè són privats de viure en el seu entorn natural, obligats a viure en espais
molt petits, lligats,... volen senzillament que Torelló s’afegeixi a la llarga llista de
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Catalunya; hores d’ara, ja hi ha uns 90 municipis que es declaren lliures de circs amb
animals. Volem demostrar una vegada més que som un poble sensible i respectuós,
també amb els animals.
Per tot això, esperem comptar amb el suport del grup majoritari en aquest Ajuntament,
CiU, que ens permeti aprovar aquesta moció amb una àmplia majoria.

Sr. JOSEP M. SOLDEVILA:
Nosaltres no pensem donar-li suport. I no pensem donar-li suport, per diverses raons:
amb educació, com sempre, en primer lloc, perquè la ideologia del seu partit no és la
mateixa que la nostra; no és verda, és vermella! I en segon lloc, perquè, és clar! El més
greu d’aquí és que està prioritzant els animals per sobre de les persones. Nosaltres hem
presentat moltes mocions sobre primes úniques, que són una merda, reforma laboral, que
s’han tirat totes per terra, que fan referència directament a les persones, que és el que
practica sempre el seu partit, i resulta que ara ens en presenta d’animals i l’hem
d’aprovar, quan se’ns va tirar enrere i es va tirar per terra una moció sobre el
maltractament d’animals fa dos plens! És incongruent, no? Tirar per darrere una moció
sobre el maltractament d’animals, i ara que faci això dels circs! No li podem donar suport
de cap manera!
Sr. MARC FONTSERÈ:
Nosaltres, evidentment la presentem, donem les gràcies al grup d’Iniciativa per deixar-nos
adherir a aquesta moció i, per tant, hi donarem suport total.
Dir que potser no toca temes socials com toquen altres mocions que s’han debatut en
aquest ple, però si que és veritat que toca un tema que en principi tenim competències a
l’hora que l’alcalde o la Junta de govern –qui tingui la competència- doni permís per
muntar un acte.
Per tant, la percepció d’importància o no, cadascú té la que té; per a nosaltres si que és
important, però és que a més, en tenim competències. Per tant, si que toca debatre-ho en
aquest ple.
Sr. JORDI CASALS:
Des del nostre grup agrair a Iniciativa per Catalunya que facilités incorporar la referència
a la moció que es va aprovar el 2004, que declarava Torelló vila antitaurina i amiga dels
animals. Jo crec que allà ja vam demostrar la sensibilitat per al dret dels animals; Torelló
va ser una de les primeres poblacions que va aprovar una moció com aquella, que
després, al cap dels anys, i d’un treball des de la societat civil, es va aconseguir prohibir
les corrides de toros a Catalunya; és, doncs un orgull, com a torellonenc, que nosaltres hi
poséssim el nostre granet de sorra.
Aquesta moció segueix la mateixa línia de l’altra, o l’altra segueix la mateixa línia
d’aquesta, que és el respecte al dret dels animals. Aquí, tal com es va dir a la Junta de
portaveus –crec que va ser el portaveu del partit dels socialistes- no és una moció en
contra dels circs, perquè Catalunya és una terra amb tradició de circs, però es poden fer
els circs sense haver de torturar ni maltractar els animals, ni portar-los a hàbitats que no
són els seus propis.
Només voldria acabar amb una frase que ja hi feia referència la moció del 2004 i és que
una societat es pot conèixer, segons com tracta els seus animals. Jo crec que aquesta
moció reflecteix com vull que es conegui la societat de Torelló i del meu país.
Sr. MANEL ROMANS:
Nosaltres, des de Convergència i Unió, també donarem suport a aquesta moció.
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VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació,
atenent al resultat que s’especifica a continuació:




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

3.2. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L'ALCALDIA
3.2.1. Donar compte al Ple dels Decrets
Nòmina, rectificació IT desembre 2012 JCM
Habilitar JML bestreta cultura
Decret incoació contracte serveis tècnics escena i manteniment
Targeta d'aparcament individual renovacio- exp. 1996/180
Targeta d'aparcament individual- exp. 2006/221
Sol.licitud del Servei de Transport adaptat- exp. 2003/56
Incoació expedient 271-2007 per caducar la llicència
2013/19-SSTT-LOMAJ-MSS
Canvi titularitat nínxol núm. 210 3a. Oest
Canvi titularitat nínxol núm. 294 3a. Oest
490-2012-LOMEN-SSTT
Acord incoació 5.1/13
Decret incoació contracte menor serveis professor informàtica
Denegar al·legacions 4/13
21/2013-DIVERSOS-SSTT
37/2012-i legitimació innòcua
Denegar al·legacions 5/13
50/2013-LOMEN-SSTT
35/2012-i legitimació innòcua
03/10-i D-baixa activitat innòcua
Denegar al·legacions 6/13
16/03-i D-baixa innòcua
20/09-III Legitimació control i canvi no subs.
Contractació pla d'ocupació treball als barris 2012/13 - Programa 5
Decret inscripció al registre de sol·licitants d'HPO de Catalunya
Decret aprov ar la relació P/2013/3
Decret aprovar la relació de factures F/2012/507 i altres
Denegació de la sol·licitud d'obtenció d'un certificat de béns gratuït
Nòmina. Deducció retribucions JOT
Assignació complement de productivitat Intervenció i Secretaria del
Consorci del Museu de la Torneria de la Vall del Ges.
Nòmina. Assignació complement de productivitat absentisme personal
laboral meritat el 2n. semestre 2012
Nòmina. Assignació complement de productivitat absentisme personal
funcionari meritat el 2n. semestre de 2012

14/01/2013
17/01/2013
22/01/2013
22/01/2013
22/01/2013
22/01/2013
22/01/2013
22/01/2013
22/01/2013
22/01/2013
22/01/2013
22/01/2013
22/01/2013
22/01/2013
22/01/2013
22/01/2013
22/01/2013
22/01/2013
22/01/2013
22/01/2013
22/01/2013
22/01/2013
22/01/2013
22/01/2013
23/01/2013
23/01/2013
23/01/2013
23/01/2013
23/01/2013
23/01/2013
23/01/2013
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Nòmina. Aprovació dels factors de l'específic del mes de desembre de
2012 a incorporar a la nòmina del mes de gener de 2013.
Nòmina. Aprovació de gratificacions i hores extres nòmina gener 2013
Nòmina. Assignació del complement de productivitat per absentisme de la
policia local a la nòmina del mes de gener de 2013
Assignació individual de la productivitat per absentisme deixada de
percebre durant l'any 2012 per la policia local.
Autoritzar, disposar i reconèixer l'obligació d'una despesa a favor del
Bisbat de Vic, Parròquies de Torelló, Comissió Parroquial Santuari de
Rocaprevera
Decret delegació compareixença acte judici oral
Gestió cobrament publicitat Ràdio Ona
Exp.- 52/13 alta placa de gual
Recepció definitiva obres urbanització dels sectors del Pla parcial "El
Castell I" i "El Castell II"
Contractació pla d'ocupació treball als barris programa 5-projecte "Per un
Nucli antic sostenible".
Renunciar i aprovar el pagament d'una part de la subvenció del SOC,
segons expedient núm. 2010/CO/3/092, del projecte de casa d'ofici
"Torelló enxarxa't"
63/2013-LOMEN-SSTT
Sanció 6/13
Acord incoació 6.1/13
Incoació 6.2/13
28/12 VP xurreria
6/2012-JE CN Prop baixa ofici activitat
Decret Inscripcio al registre de sol.licitants d'HPO de Catalunya
Decret incoació contracte menor serveis
Aprovar els padrons, altes, baixes i fallits, del subministrament d'aigua al
municipi, del 4t. trimestre de 2012
Exp.-64/13 ocuapció de via pública
Sol·licitud carpa Associació de Pescadors Esportius de Torelló
Alta gos amb codi 982000161066169
Alta gos amb codi 981098104212370
Alta gos amb codi 982000161035471
Baixa gos amb codi 724098100365737
47/08-II.1 legitimació control i llicència pels canvis substancial i no
substancial
Autorització ús hotel entitats Josep Bardolet a GDT
Responsabilitat patrimonial formulada pel Sr. F.X.E.C.
Requeriment d'acreditació de representativitat en l'expedient de R.P. al Sr.
R.V.F.
Requeriment d'acreditació de representativitat en l'expedient de R.P. a la
Sra. Y.V.M.
549/2012-LOMEN-SSTT

23/01/2013
23/01/2013
23/01/2013
23/01/2013

24/01/2013
24/01/2013
24/01/2013
24/01/2013
24/01/2013
24/01/2013

25/01/2013
28/01/2013
28/01/2013
28/01/2013
28/01/2013
28/01/2013
28/01/2013
29/01/2013
29/01/2013
29/01/2013
29/01/2013
29/01/2013
29/01/2013
29/01/2013
29/01/2013
29/01/2013
30/01/2013
30/01/2013
30/01/2013
30/01/2013
30/01/2013
31/01/2013

arxivar ordre execució C.St.Josep, 24-26-28
31/01/2013
Inici ordre execució Av. Pompeu Fabra, 41
31/01/2013
73/2013-LOMEN-SSTT
31/01/2013
Aprovar el padró i la liquidació de la taxa de clavegueram del 4t. trimestre
de 2012
31/01/2013
Requeriment d'acreditació de representativitat en l'expedient de Seguros
Catalana Occidente a la Sra. C.G.F de S.
31/01/2013
Decret incoació contracte serveis tècnics escena teatre
31/01/2013
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Aprovar relació F/2013/3 i altres
Denegar al·legacions 7/13
6/2012-JE legitimació canvi titular JE
Decret aprovació Pla seguretat i salut obra carrer Rocaprevera
Decret aprovar la relació de factures F/2013/3 i altres
Decret aprovar la relació P/2013/4
Decret autorització Somiserem Bitlles catalanes
Decret adjudicació contracte serveis curs informàtica
Incoació 7.1/13
Decret aprovar la relació de factures F/2012/519 i altres
Decret aprovar la relació P/2012/165
Estimar al·legacions 7/13
Decret aprovar un AD a favor de In situ SPC
Requeriment per completar documentació en sol·licitud d'indemnització per
responsabilitat patrimonial - A.S.R.
Decret aprovar la relació P/2012/166
Decret aprovar la relació P/2012/167
Decret finalització expedient disciplina urbanística carrer Congost
Denúncia del contracte de manteniment de l'ascensor ubicat a les
dependències de la policia local.
Exp.- 84/13 canvi de lloc i ampliació parada mercat setmanal
Targeta d'aparcament indivual renovacio- exp. 2004/241
Targeta d'aparcament individual- exp. 2009/343
Targeta d'aparcament individual renovacio- exp. 1999/29
Sol.licitud del Servei de Transport Adaptat- exp. 2012/186
Sol.licitud del Servei de Transport Adaptat- exp. 2012/186
Alta gos amb codi 982000161042671
Compensar la factura núm. 122.224 de Recollida i reciclatge, S.L., amb les
factures emeses per l'ajuntament, dels consums de la Deixalleria de la Vall
del Ges dels anys 2009, 2010 i 2011
Autorització correfoc Pullassu
VP CARNAVAL 2013
Denúncia d'un contracte de manteniment de l'ascensor de l'escola Fortià
Solà, edifici nou.
Denúncia d'un contracte de manteniment de l'ascensor de l'escola Fortià
Solà, edifici vell.
Denúncia d'un contracte de manteniment d’un elevador de l'escola Vall del
Ges.
Denúncia d'un contracte de manteniment d’un ascensor de l'escola Vall del
Ges.
Denúncia d'un contracte de manteniment d’un ascensor de les
dependències de promoció econòmica.
Denúncia d'un contracte de manteniment d’un ascensor de les
dependències de l’arxiu municipal.
Denúncia d'un contracte de manteniment d’un ascensor de les
dependències de la biblioteca Dos Rius.
93/2013-LOMEN-SSTT
95/2013-LOMEN-SSTT
Iniciar l'expedient de modificació de pressupost núm. 1/2013, per crèdit
extraordinari a finançar amb la baixa del crèdit de partides que s'estimen
reductibles
Decret aprovar un AD a favor de l'associació d'amics...
Decret aprovar un AD a favor de l'Associació cultural i artística GEA

31/01/2013
01/02/2013
01/02/2013
01/02/2013
01/02/2013
01/02/2013
04/02/2013
04/02/2013
04/02/2013
04/02/2013
04/02/2013
04/02/2013
04/02/2013
04/02/2013
05/02/2013
05/02/2013
05/02/2013
05/02/2013
05/02/2013
05/02/2013
05/02/2013
05/02/2013
05/02/2013
05/02/2013
06/02/2013

06/02/2013
06/02/2013
06/02/2013
06/02/2013
06/02/2013
06/02/2013
06/02/2013
06/02/2013
06/02/2013
06/02/2013
07/02/2013
07/02/2013

07/02/2013
07/02/2013
07/02/2013
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Decret aprovar un AD a favor d'Antonio Rubiejo
autorització actes carnaval 2013
Decret aprovar un AD a favor de Jaume Mercader Llobera
Decret aprovar un AD a favor de SECE
Decret aprovar un AD a favor de Fundació MAP
Decret incoació expedient sancionador horaris comercials
Decret aprovar la relació P/2013/8
Teleassitència exp. 2012/190
Nòmina. Rectificació nòmina amb IT desembre 2012 JCM
Denúncia del contracte de manteniment de l'ascensor ubicat a La Carrera
Decret aprovació i disposició despesa Pla assistència Protecció Civil
Incloure els voluntaris de protecció civil en assegurança accidents de
l'Ajuntament durant Carnaval 2013
90/2013-LOMEN-SSTT
89/2013-LOMEN-SSTT
74/2013-LOMEN-SSTT
72/2013-LOMEN-SSTT
13/2013-LOMEN-SSTT
Aprovació bases Intervenció
Ordre d'execució C, Colomer,22-Congost
ordre d'execució C. Calverons, 17
Decret adjudicació contracte menor serveis prevenció riscos NO
Nomenament del coordinador i del seu substitut, del Pla d'Actuació
Municipal per Emergències.
Targeta d'aparcament individual- exp. 2008/145
Nòmina. Correcció d’error decret rectificació nòmina amb IT desembre
2012 i rectificació nòmina gener 2013 SRL
Compactació del permís per lactància MCU
Targeta d'aparcament Provisional- exp. 2013/12
Sol.licitud Servei de Transport Adaptat- exp. 2012/124
Sol·licitud sala d'actes de la Cooperativa pel dia 22 de febrer de 20 a 23
hores.
Nòmina. Rectificació nòmines amb IT desembre 2012 JCM
Decret incoar baixa d'ofici exp. 1/2013
Decret Incoar Baixa definitiva padró Exp.: 2/2013
Reversió nínxol núm. 478 4a. Est
Admissió a tràmit de la reclamació per responsabilitat patrimonial a nom de
R.V.F.
Canvi titularitat nínxol núm. 2218 2a. Part Nova
Decret aprovar un AD a favor d'Ailigrama SL
Aprovar relació de F/2013/25 i 33
Decret incoar baixa ofici exp.: 3/20113
Nòmina. Imputació subvenció SAD
Inscripció al registre de sol.licitants d'Hpo de Catalunya
Autorització ús del teatre CIRVIANUM/2013/Agrupmanet Escolta
Decret aprovar la relació P/2013/9
Decret aprovar la relació P/2013/10
102/2013-LOMEN-SSTT
Decret Relació de factures F/2013/25 i F/2013/33
108/2013-LOMEN-SSTT
Duplicat títol nínxol 2143 3a. Part Nova
Aprovació definit. Adequació rampa accés Jardins Can Parrella
Aprovació definit. Reforma del mur Jardins Can Parrella

07/02/2013
07/02/2013
07/02/2013
07/02/2013
07/02/2013
07/02/2013
07/02/2013
07/02/2013
07/02/2013
07/02/2013
07/02/2013
08/02/2013
08/02/2013
08/02/2013
08/02/2013
08/02/2013
08/02/2013
08/02/2013
11/02/2013
11/02/2013
11/02/2013
11/02/2013
12/02/2013
12/02/2013
12/02/2013
12/02/2013
12/02/2013
12/02/2013
12/02/2013
12/02/2013
12/02/2013
12/02/2013
12/02/2013
12/02/2013
12/02/2013
12/02/2013
13/02/2013
13/02/2013
13/02/2013
13/02/2013
13/02/2013
13/02/2013
13/02/2013
13/02/2013
13/02/2013
14/02/2013
14/02/2013
14/02/2013
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Caducitat LOMAJ llicència d'obres exp.271/2007
Caducitat inscripcions i aprobar baixa Padro Habitants
Arxivar ordre d'execució C. St.Josep, 5
Aprovar relació F/2013/20 i altres
Atorgar servei Teleassistència MCD

14/02/2013
14/02/2013
15/02/2013
15/02/2013
15/02/2013

El Ple es dóna per assabentat dels decrets que s’han relacionat a la taula que
precedeix.
3.3. DONAR COMPTE EXPRESSA DE DECRETS DE L'ALCALDIA
3.3.1. Donar compte expressa d'un decret de l'Alcaldia de data 15 de febrer de 2013.
En data 15 de febrer de 2013, es va dictar el decret de l’Alcaldia que e stranscriu
literalment a continuació per al general coneixement:
“RELACIÓ DE FETS:
En data 24 de novembre de 2008, el Ple de l’ajuntament en sessió ordinària, va aprovar
inicialment el Reglament del Consell municipal de benestar social i salut pública.
L’article 6 del Reglament, detalla la composició del Consell. I l’article 7, es disposa que
els membres, i els seus suplents, seran nomenats per la presidència del Consell, a
proposta de l’òrgan competent de les respectives entitats a les quals representi.
El mateix article 7è del mateix reglament, disposa que la presidència l’ostentarà l’alcaldia
o persona en qui aquest delegui i la vicepresidència serà elegida entre les persones que
formin part del plenari.
És per tot això que, en qualitat d’alcalde i president del Consell Municipal de Benestar
Social i Salut Pública
Per tot l’exposat anteriorment, i de conformitat amb les atribucions que em confereix
l’article 21 de la Llei 7/1985 de bases de règim local i l’article 53 del decret legislatiu
2/2003 pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal de règim local de Catalunya,
RESOLC:
Primer.- DELEGAR en la Sra. CARME FRANCOLÍ CASAS, regidora de benestar social
i salut pública d’aquest Ajuntament, la presidència del Consell Municipal de benestar
social i salut pública.
Segon.- NOMENAR les persones que es detallen a continuació, com a membres del
consell municipal de benestar social i salut pública .
Presidenta: Carme Francolí Casas, regidora de benestar social i salut pública de
l’ajuntament de Torelló
Membres:
 Jaume Rovira Pujol, en representació de l’Associació de Disminuïts Físics
 Fina Tomàs, en representacií de l’Àrea Bàsica de Salut
 Joan Prats Furió, en representació de l’Associació de Veïns del Barri de
Montserrat.
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 Albert Farrús marfull, en representació de l’Associació de Veïns de la Plaça
Joanot Martorell i la Cabanya.
 Dolors Masferrer Juvanteny, en representació de Càritas Interparroquial de
Torelló
 Josep Carrera Casals, en representació de l’Associació Gent Gran en
Marxa
 Marta Arques Guillamet, en representació del Centre de Dia Crommia
 Victoria Vigué Ordeig, en representació de la Residència Cals Avis i Centre
de Dia l’Oreig.
 Glòria Ordeig Altimiras, en representació de l’Hospitalitat de la Mare de
Dèu de Lurdes
 Carme Anglada Arisa, en representació de Junta Local de Torelló de
l'Associació contra el càncer
 Montserrat Tortadès, en representació de l’Agència de Salut Pública
 Abdelilah El Bekkali, en representació de l’Associació per a la Solidaritat i
el Desenvolupament dels Emigrants
 Cecilia Arenyes Navarro, en representació d’Osona amb els Nens
 Ramon Solà Adam, en representació de l’Associació de Donants de Sang
d’Osona.
 Roser Guix Piella, en representació del Grup Municipal PxC
 Dolors Bardolet Mayola, en representació del Grup Municipal ERC-JpT
 M. Carme Illamola Carós, en representació del Grup Municipal IC
 Patrícia Cendrós Ramírez, en representació del Grup Municipal PSC
Actuarà de secretària del consell, la coordinadora de Benestar Social, Roser Pérez
Villegas.
Segon.- NOTIFICAR els nomenaments a totes les persones interessades.
Tercer.- Donar compte al Ple d’aquests nomenaments, per al general coneixement”.
INTERVENCIONS:
Sra. ROSER MAS:
En relació a aquest decret, només una petita cosa, un petit detall i és que quan les coses
són així com més oficials, només recordar que el nom del nostre partit és molt llarg, però
que s’hi hauria de poder posar tot, si us plau!: Iniciativa per Catalunya-Verds Esquerra
Unida i Alternativa i E( Entesa).
El Ple de l’Ajuntament, es dóna per assabentat del decret que s’ha transcrit més
amunt.

3.4. DONAR COMPTE DE LES ACTES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
3.4.1. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local.
Es dóna compte de les actes de la Junta de Govern Local, aprovades des de l’última
sessió plenària:
5.2.1. Sessió ordinària del dia 21 de gener de 2013.
5.2.2. Sessió ordinària del dia 4 de febrer de 2013.
5.2.3. Sessió ordinària del dia 11 de febrer de 2013.
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El Ple de l’Ajuntament, es dóna per assabentat de les actes de la Junta de Govern
relacionades.
4. PROPOSTES URGENTS
4.1. ALCALDIA
VOTACIÓ DE LA URGÈNCIA:
La urgència s’aprova per unanimitat dels disset membres de la Corporació.

Atesos els esdeveniments recents aquesta mateixa setmana, i de conformitat amb el que
es disposa a l’article 82.3 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats locals, a
proposta de l’alcaldia, la junta de govern local, per unanimitat dels membres assistents,
acorda la inclusió per urgència de l’assumpte següent:

4.1.1. Manifest en motiu del 8 de març de 2013, dia internacional de les dones.

Declaració institucional
El nostre país viu avui un moment històric excepcional, una etapa basada en el principi
democràtic del dret a decidir. I aquest 8 de març, el Govern de la Generalitat, vol ser part
d’aquest anhel col·lectiu, i contribuir-hi amb l’esbós d’un futur que necessàriament
s’inscriurà, també, en femení.
La història que es coneix, aquella que s’ensenya a les escoles i es llegeix en els llibres,
és el compendi de milions de vides humanes: experiències, anècdotes, encerts fortuïts,
coincidències funestes i imprevistos planificats. La història s’escriu obviant els petits
episodis quotidians, però existeix en el present, en la història que ens ha tocat viure, una
experiència en primera persona. La nostra, la vostra i la d’aquells i aquelles que ens van
precedir i dels que vindran després.
Les dones som protagonistes d’aquest present històric que ens empeny amb ànsia
davant la possibilitat de transformar estructures obsoletes per poder edificar damunt de
pilars sòlids aquest nou país i, al mateix temps, ens enfronta al repte diari d’un context
econòmic ple de dificultats i incerteses. Les dones tenim el ferm propòsit -perquè així ho
fem cada dia- de treballar, perquè la qualitat de la vida humana no es malmeti i de situar
en el centre de l’agenda política institucional aquest treball imprescindible. Per
aconseguir-ho, requerim de les institucions públiques, i també de les privades, un gest de
complicitat que alliberi d’obstacles la cursa del dia a dia.
Si ens fixem en les estadístiques, podem interpretar que les dones catalanes desitgen
trobar la fórmula per conciliar la vida laboral i la vida personal i familiar, una ambició que
persegueix harmonitzar la realitat quotidiana de la vida humana en totes les seves etapes
i facetes.
I malgrat els obstacles que aquesta decisió ens representa, fem el possible i l’impossible
per equilibrar ambdós móns: públic i privat. Som expertes en transitar d’un lloc a l’altre i
concertar la vida, amb tots els seus imprevistos, amb la rigidesa d’un mercat de treball
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que no cedeix espais nous i que amb la seva inflexibilitat dificulta el tomb que el canvi de
segle demana.
Aquest 8 de març no volem parlar només d’estadístiques, tampoc volem fixar-nos,
exclusivament, en les quotes de representació, que tal com evidencia la realitat no són
suficients per traslladar el talent i la participació de les dones a l’esfera pública. Aquest 8
de març el que volem des del Govern de la Generalitat és plantejar-nos un interrogant de
futur, un interrogant que plantegem a tots aquells estaments que tenen en aquest
moment la possibilitat de decidir si la nova Catalunya serà una societat on dones i homes
conviuran en un mateix ordre de sentit i de valor. Perquè aquest 8 de març volem posar
damunt la taula la necessitat d’imprimir en les pàgines inaugurals d’aquest nou principi el
talent que cada dia les dones aportem a la vida pròpia i a la dels altres.
Aquesta no és una ambició petita, per això es necessita la complicitat de tothom. En
especial la de les dones més joves, aquelles que just en aquest atzucac històric inicien la
trajectòria adulta i intenten incorporar-se al mercat de treball. La seva convicció, la seva
fermesa, el seu compromís són el nostre llegat i la nostra esperança.
Moure la inèrcia de rutines i costums ancestrals pot semblar-nos utòpic, però per poder
virar cap al canvi ideal és del tot imprescindible creure-hi i enfrontar-s’hi. Que aquesta
viratge sigui possible, que sumem totes i tots en la construcció d’un país més lliure i just.
Aquest és el desig d’aquest 8 de març de 2013 i aquesta és la direcció en la qual volem
fer avançar Catalunya per tal que esdevingui, també, un exemple en la consecució d’un
país que es defineixi també en femení.
INTERVENCIONS:
Sra. CARME FRANCOLÍ:
Aquesta és una declaració institucional que a nosaltres ens ha semblat que és la que ens
havíem d’adherir i que és la que ha presentat l’Institut Català de les Dones .
Sra. ROSER MAS:
Nosaltres des d’Iniciativa hi donarem suport, és clar! Com no pot ser d’altra manera, tot i
que ens ha decebut enormement un text tan poc compromès amb la realitat social actual i
amb l’agreujament de la situació de les dones arreu i també al nostre país.
En un moment de greu crisi econòmica, de crisi de valors, pensem que no podem parlar
només que vivim un moment històric excepcional i que les dones hi estem cridades;
sempre hi hem estat cridades les dones del nostre país a fer-lo tirar endavant a base de
moments històrics excepcionals! Les dones d’aquest país, i les dones del món –de fet- ja
estàvem en crisi abans que aquesta comencés i en tot aquest camí de la crisi, lluny
d’avançar en l’eradicació de les desigualtats en els últims anys, al que estem assistint, és
en aquest retrocés de les llibertats i de les igualtats de les dones a l’espoli i el
desmantellament dels nostres drets, que ens permetien moltes vegades ser lliures i poder
actuar en el si de la societat.
Les dones, creiem nosaltres, que vivim el retorn al passat, precisament: se’ns tornen a
carregar feines que l’estat del benestar havia començat a assumir; se’ns torna a relegar a
l’àmbit domèstic i se’ns reserva un paper secundari altra volta, malgrat que es parli en
aquest manifest de moment històric excepcional; ho deu ser, perquè les dones fem un
pas enrere, o dos, o tres, potser! Amb l’excusa de la crisi econòmica, els drets de les
dones han patit un abandonament institucional important; això genera una desigualtat; la
desigualtat és un problema social: una societat desigual, no és ni democràtica, ni justa i si
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continuem en aquest camí, cada vegada serem menys democràtics i menys justos!
Aquest és el to que creiem que hauria de tenir un manifest del 8 de març del 2013, en
aquests moments tan durs i complicats que tots plegats estem vivint.
De totes maneres, torno a repetir que hi donarem suport, evidentment! Perquè és la lluita,
de fet, de tots, hauria de ser la lluita d’homes i dones que la cosa pogués arribar realment
a una paritat i a una igualtat real; el que passa és que amb aquest desmantellament, com
ja hem dit abans, és molt complicat, perquè a les dones se’ns torna a demanar que fem la
doble o triple funció pública i privada: hem de portar la casa, hem de cuidar els malalts,
hem de cuidar els nens, perquè es desmantella tot, i a més hem de ser efectives i
eficaces a la feina, les que tenim la sort de tenir-ne i mantenir-la o de trobar-la.

Sr. MARC FONTSERÈ:
Nosaltres també hi donarem suport. Només voldria dir que a més de manifest, estaria bé
que les administracions públiques donéssim suport als pressupostos, crec, de l’Institut
Català de la Dona, que no ha parat de baixar en els últims anys, i el de polítiques
d’igualtat de l’Ajuntament de Torelló, desgraciadament, també!.
Per tant, a part d’aprovar manifestos, de cara al proper pressupost estaria bé que també
ho tinguéssim en compte.
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels disset membres de la Corporació.
5.- PRECS I PREGUNTES:
Sra. ROSER MAS:
5.1.Una pregunta i un prec: una pregunta relacionada amb l’escola de música, que n’hem
parlat algunes vegades, moltes vegades, per això i nosaltres ara en aquests moments
voldríem saber quines accions s’han fet per redreçar la millora de la gestió i la captació de
nous alumnes, perquè ja estem a meitat de curs i, és clar! El temps se’ns tira com molt a
sobre i si no hi ha coses concretes, el mes de juny haurem de tornar a dir que s’està
estudiant, que no hi ha hagut temps de fer noves propostes. I mentre, ens temem que
l’escola va morint.

Respon el Sr. Lluís Sabatés:
Referent al tema de l’escola de música, evidentment, durant tot aquest temps estem
treballant i encara estem buscant i refent una mica tot el camí que hem de seguir, que
creiem que ha de ser l’escola de música; tenim un compromís adquirit al ple que en el
moment que tinguem un document base ens reunirem amb tots els grups municipals per
poder-lo posar sobre la taula i en aquests moments estem fent diferents reunions amb
diferents experiències que hi ha arreu del territori més proper per conèixer la seva realitat
i veure quina és –nosaltres ja portem una idea-, però veure quines alternatives o quines
possibilitats hi ha de servei i un cop tinguem aquest document, com us he dit, ens
reunirem per posar-vos-el sobre la taula i, evidentment, la idea és presentar o fer una
licitació abans no acabi el curs per poder definitivament començar un projecte nou,
engrescador, que sigui del poble i per al poble i, per tant, això suposo que serà un tema
que en un mes o un mes i mig ja podrem tenir algun document per poder-nos posar a
treballar a nivell de grups per poder preparar la licitació definitiva.
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Sra. Roser Mas:
Entenc que es fa en col·laboració amb l’escola de música?

Sr. Lluís Sabatés:
No, no. Per a nosaltres, l’escola de música és una entitat que existeix; nosaltres ja sabem
com actua; a més, ja durant aquest curs, ells ja han actuat com han cregut que havien
d’actuar, amb les condicions que vam posar; nosaltres estem mirant altres alternatives
per poder fer-nos una composició d’on som, què hi ha i quines altres possibilitats hi ha, i
després parlarem amb els grups, parlarem amb ells, i a partir d’aquí traurem una licitació
oberta a les empreses o a les associacions que es puguin o es vulguin presentar.

5.2.I l’altra, és un prec, i és que tenint en compte que la majoria dels grups d’aquest consistori
el mes passat vam votar favorablement a la declaració de Torelló com a municipi lliure de
fracking, volem fer un prec i és que es contribueixi a difondre una xerrada que hi ha
prevista el dia 4 de març a la sala de promoció econòmica a les 8 del vespre i que ens
agradaria que aquest Ajuntament la pogués difondre a través del web, de ràdio ona o dels
diversos mitjans que siguin a l’abast.

Respon el Sr. Jaume Vivet:
Jo demanaria a la plataforma que ens faci arribar la informació corresponent, i mirarem si
li posem.

Sr. JOSEP M. SOLDEVILA:
5.3.Només un comentar: fa sis o vuit mesos vam presentar una moció sobre la recollida d’olis
i la vaig retirar, perquè vam quedar que ja es feia el reciclatge a la deixalleria, però vam
quedar que l’equip de govern informaria la població, perquè jo era el primer que no ho
sabia. No he vist que s’hagi fet res.
Només recordar-los que la gent necessita saber on pot deixar l’oli.

Respon el Sr. Xavier Lozano:
En el tema dels olis no s’ha fet cap campanya expressa. Estem treballant en temes de
deixalleria i la idea és fer una campanya de recollida en global per impulsar la deixalleria i
els serveis que possiblement hi haurà algun canvi o alguna novetat i es vol fer global i per
això no s’ha fet específicament per olis.

Sr. DAVID OLIVARES:
5.4.És una pregunta sobre un informa que ha sortit en referència a la possible privatització
del Consorci Hospitalari de Vic; un informe que diuen que ha sortit i voldria saber si a
través del Consell Comarcal se sap alguna cosa.
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Respon el Sr. Jaume Vivet:
Aquesta pregunta l’hauríeu de fer al Consell Comarcal o, en tot cas, al consorci
hospitalari. A Torelló no en tenim constància.

Sr. Manel Romans:
Jo, la veritat, és que des del Consell Comarcal, no és la meva àrea, però jo la veritat és
que no he sentit res en cap moment en relació a aquest canvi.

Sr. Jaume Vivet:
En tot cas, ho haureu de traslladar al Consell Comarcal a través del representant que
tingueu allà.

5.5.Aquest tema és sobre la llei de la dependència: el dia 1 de febrer havien de cobrar els
endarreriments tota la gent... abans es cobraven endarreriments i va canviar la Llei i es va
passar a cobrar en cinc anys aquests endarreriments i el dia 1 de febrer s’havien de
cobrar.
Saber si a benestar social han rebut alguna queixa o si a través de benestar social s’ha
donat algun tipus de queixa a la Generalitat per saber quan cobrarà aquesta gent.

Respon la Sra. Carme Francolí:
Em sembla que la pregunta que has fet era si s’havia de cobrar aquest febrer els
endarreriments i si en sabíem res.
Jo, d’entrada, no sabia ni que ja hi hagués aquesta data exacta, que s’hagués de cobrar
aquest mes de febrer; que hi ha uns endarreriments en els pagaments, això és cert, però,
és clar! Això és una cosa que no és de l’Ajuntament, és de la Generalitat i hi ha
endarreriments en Llei de Dependència, en PIRMIS, en moltíssimes coses.
Ara en aquest moment no et sé dir això exacte, però si vols, ho puc demanar, si és que hi
ha una data exacta.
Sr. David Olivares:
Si, això ho havien de cobrar el dia 1 de febrer, que és la data, perquè això són uns
endarreriments que tenien i s’havia de cobrar el dia 1 de febrer i evidentment no han
pagat i la pregunta és si teniu constància d’alguna cosa.

Sra. Carme Francolí:
Si han comunicat un canvi de data en el pagament? No ho sé; no t’ho puc contestar. En
prenc nota i si sé alguna cosa més, t’ho diré.

5.6.A l’última reunió que hi va haver d’això de benestar social, saber si ens podria informar o
fer cinc cèntims sobre el tema, un dels punts que es va parlar allà, que és el possible
cobrament del transport adaptat i del canvi que hi ha hagut en el tema d’ajuts, en els
pagaments dels ajuts.
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Sra. Carme Francolí:
Efectivament es va fer el Consell municipal de benestar social, exactament el dia 12 de
febrer. Això que dius, es va dir el tema del copagament en el transport adaptat.
No és que es digués exactament; és un tema que va sortir, que es va posar sobre la taula
que enguany s’havia hagut de posar molt al nostre disgust el copagament en el servei de
teleassistència, i que podria ser probable que de cara a l’any vinent... tant de bo no s’hagi
de fer! Però hi ha aquesta possibilitat, que potser també s’hagués de posar copagament
en transport adaptat, però no es va afirmar que es faci, però si que el tema va sortir.
El que jo no recordo i, en tot cas, si cal, ho demanaré: això del canvi en els ajuts de
pagament de lloguer. No recordo jo que sortís aquest tema i en tot cas, ho miraré i també
et diré alguna cosa.
Sr. David Olivares:
Més que tot, el nostre representant, potser tampoc ens ha explicat gaire; el que em va
explicar és un màxim de dos mesos, que es pagaria el lloguer, i que després l’Ajuntament
tindria la potestat de poder ampliar o no, depèn els requisits de la família; això és el que
ens va explicar. I també, un tema que els immigrants haurien de portar un any
empadronats, perquè això es faria a través del Consell Comarcal. Més que tot, si ens pots
explicar això.

Sra. Carme Francolí:
Ara no t’ho puc dir; en aquest moment no t’ho puc dir.El que e sva parlar era sobre els
ajuts que es fan des de Serveis Socials que s'està intentant unificar per tota la comarca i ,
per aquets motiu, s'està centralitzant des del Consell Comarcal però per posar en comú
els criteris d'ajuts de tots els ajuntaments de la comarca , però, sense que s'hagi previst
cap canvi.

5.7.En relació a les obres del carrer Rocaprevera, era sobre el tema de les obres: ara que
començaran les obres, saber què es farà finalment amb el local d’ADFO, si se’ls deixarà
un altre local, perquè suposo que l’accessibilitat serà bastant complicada, a partir d’ara,
amb el tema de les obres, o si e farà alguna cosa.

Respon el Sr. Jaume Vivet:
Està plantejat fer el carrer en dues fases, precisament per permetre que es pugui entrar al
pàrquing i mentre es facin les obres el pàrquing serà d’ús exclusiu als veïns i per
l’empresa que fa l’obra i es vetllarà especialment per aquest tema, perquè a part que hi
hagi el local d’ADFO, que el casal de la gent gran li cedeix un local per a les reunions,
entenem que l’esforç que farem serà vetllar, perquè es pugui entrar; també hi ha algun
altre veí que té un interès especial en aquest sentit, perquè també va en cadira de rodes.
O sigui que en aquest sentit serem molt sensibles i l’empresa ha de vetllar, perquè es
pugui entrar cada dia allà o, com a mínim, els dies que hi hagi les reunions, que estigui
endreçat per poder entrar.
5.8.I l’últim, és el tema robatoris, que continuen des del mes de gener i el 2013 hi torna a
haver molts furts en locals, algun bar, perruqueries, en algun domicili,... parlar amb en
Jordi Casals a veure com ho veu i no sé si això serà una bajanada, però a veure si es
podria demanar – no sé si es pot fer o no- el que es fa per Nadal, que són aquestes
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parelles mixtes de policia local i Mossos d’Esquadra, saber si hi ha possibilitat de poderho demanar, o és inviable.

Respon el Sr. Jordi Casals:
Em pensava que podria estar dos plens seguits sense que sortís el tema dels robatoris,
però, bé! Només vam descansar un ple!
Davant dels robatoris, es va actuant. I en quant a fer com el dispositiu grèvol de Nadal, de
patrulles mixtes, això no és possible, però com ja vam comentar en el consell de
seguretat ciutadana i mobilitat, i estaria bé que el que s’informa allà se’n tingui
coneixement i que no s’hagi de tornar a explicar en un altre àmbit, la coordinació amb els
Mossos d’Esquadra hi és i continuarà essent i en algun moment puntual, si es pot tenir
algun tipus d’actuació conjunta, es farà.

Sr. David Olivares:
Crec que el que jo t’he demanat, no es va dir al consell comarcal... perdó, a la Junta de
Seguretat. Jo parlo de parelles mixtes. Jo t’he demanat si hi havia la possibilitat de fer
parelles mixtes. Crec que no té res a veure amb el que tu m’acabes de dir ara. Que hi ha
robatoris? Si, evidentment i t’ho diré ara: bar Marina, intent de robatori l’altre dia a un bar
de La Cabanya, ...

Sr. Jordi Casals:
Per si no ho ha entès, he respost que s’està treballant i es continuarà treballant. I això és
la resposta, i ni la Junta de seguretat, ni el Consell comarcal: va ser al consell de
seguretat ciutadana i mobilitat; i allà es va explicar la coordinació que es podia fer i que
no es podia fer al grèvol. Si el vostre representant allà no us passa la informació, doncs
sigueu més responsables com a grup i que no s’hagin de repetir les informacions cada ics
vegades.

Sra. IRENE HERNÀNDEZ:
5.9.La pregunta que faré és sobre educació: davant les retallades en educació, tancament de
línies educatives, tancament d’escoles a nivell progressiu, que fa la Generalitat de
Catalunya i que apareixen en diferents mitjans de comunicació, pel malestar que genera
tot plegat a la població, seria saber si ens podeu informar des de l’Ajuntament, si teniu
algun coneixement de si tindrà cap afectació a l’àmbit educatiu o a algun projecte
educatiu de Torelló en un futur proper.

Respon el Sr. Lluís Sabatés:
Com molt bé has exposat, la situació a nivell general en el tema de diners destinats a
l’educació, a la sanitat i a benestar social, a nivell de país cada vegada ho tenim més
complicat; també és cert que en aquest moment el padró de possibles usuaris de P3 per
al curs vinent ha baixat respecte al de l’any anterior i si que s’està parlant de quines són
les possibilitats o no de mantenir les 7 línies a la població; estem parlant amb el
Departament i estem fent tot el possible, perquè es mantinguin i es puguin mantenir les
set línies a P3. El que passa, torno a repetir, és un tema que ve determinat per la
capacitat financera de la Generalitat; sabem quina és la capacitat financera de la
Generalitat i quina és la causa que hi hagi aquestes retallades: és un mal finançament de
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Catalunya i de l’asfíxia a què ens està portant l’Estat espanyol a Catalunya i a partir
d’aquí, des del departament també estan fent tots els esforços possibles intentant
coordinar i organitzar el millor possible tot el tema de les noves aules o els nous serveis
que es donaran a nivell de Catalunya.
Estem atents i en el moment que sapiguem qualsevulla cosa –estem parlant amb el
Departament- us informarem.
Sr. PERE GALOBARDES:
5.10.Si em permet l’alcalde, jo m’havia fet el ferm propòsit de no intervenir en el ple mentre hi
hagués persones que ataquessin a les persones i no sabessin diferenciar les idees de les
persones, però com que veig que no podria xerrar mai, us perdríeu la meva opinió.
Només constatar que com que avui m’heu fet partícip d’un dels millors desastres de la
història de la humanitat, la crisi actual, que només demostra la manca de coneixement de
les persones que parlen a vegades del que parlen.
Dit això, volia demanar si en el consell de benestar social, que es va fer l’altre dia, si no
ho recordo malament el primer d’aquesta legislatura, si vam entendre bé que es passaria
a un sistema de concentració de cartes serveis centralitzat a Vic; si això és així, si
repercutiria en una baixada dels serveis prestats a Torelló; recordem que tradicionalment
a Torelló, la carta de serveis socials era bastant més àmplia en prestacions que la que
s’oferia des d’altres municipis i si realment l’equip de govern està d’acord o, més que res,
com s’instrumentaria el fet aquest de perdre aquesta autonomia que a Torelló sempre
havíem preservat, per preservar precisament la nostra manera de fer diferent a la
comarcal.

Respon la Sra. Carme Francolí:
Això és la cartera de serveis, suposo que et refereixes a la cartera de serveis que s’està
elaborant. Nosaltres no creiem que es perdi autonomia, perquè en la cartera de serveis,
el que s’està –ja dic que s’està elaborant i de moment estan fent reunions tots els tècnics
dels diferents ajuntaments- i estan posant els criteris en comú i s’està intentant fer una
cartera de serveis amb criteris en comú, però sempre hi ha l’autonomia de cada un dels
ajuntaments; no és allò de dir: a Vic no tenim el servei de menjador, o de rebost solidari,
doncs a Torelló tampoc el tindreu! No, no és això, al contrari: és que el que tots tenim
igual, que sigui amb uns criteris comuns, ja sigui de condicions per accedir-hi, de temps,
de papers i coses que s’han de demanar. Que els criteris siguin comuns, però hi ha la
flexibilitat que cada ajuntament té la seva manera de fer; això està quedant bastant clar.
Sr. MARC FONTSERÈ:
5.11.Hem aprovat la pròrroga de la suspensió del contracte amb SOREA, degut a què aquest
Ajuntament ha decidit apostar fort per la construcció de la planta potabilitzadora d’Osona
nord, que esperem que es pugui tirar endavant el més aviat possible.
La pregunta, una mica, és: ja que s’ha apostat per això, ja que tenim una licitació en
marxa i una licitació pendent per fer un pou a la zona esportiva, creiem que al nostre
entendre s’hauria d’anul·lar aquesta licitació, aquesta adjudicació i destinar els diners a
finançar una part de l’obra, repercutint així en una minva en el preu de l’aigua.
No sé si ho veieu d’aquesta manera i la pregunta és: què teniu pensat?
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Respon el Sr. Jaume Vivet:
Com tu bé has dit, està de moment diguem que suspès; estem pendents d’un informe que
ha de venir de l’agència de la salut. Jo entenc que la idea de l’equip de govern, jo sempre
he dit que en aquest pou hi ha dues vessants: una és l’aigua que realment ens fa falta,
sobretot als mesos d’estiu. Jo entenc que si aquest estiu l’hem de passar sense aquest
pou no es tirarà endavant aquesta obra i així ho hem manifestat a l’empresa, amb qui ens
vam reunir. És evident que si ens demanen l’analítica estacional, que vol dir d’un any, fem
salat, perquè és un pou que fa més d’un any que està tancat i no s’han fet analítiques i,
per tant, ens demanen una cosa d’aquest pou que és impossible; hauríem de començar a
prendre-les avui, per tenir-les d’aquí a un any. Si aquest és el cas, evidentment aquesta
obra no es farà i com bé tu has dit, tindrem uns diners per aportar a la potabilitzadora i ja
tenim uns recursos que es destinaran al mateix àmbit, que seria l’aigua.
Jo penso que si no hi ha aquest informe i hem de passar l’estiu sense aquest pou,
patirem; ja fa dos anys que patim, però esperem que el temps sigui benvolent i que plogui
i no ens faci falta.
Hi ha un altre tema i és que si no es fa aquest pou, hi ha el tema de la contaminació, que
hi seguirà essent i serà una llàstima, penso, que per culpa d’un informe no puguem
arribar a descontaminar, tot i que és un procés molt llarg d’anys; la idea seria que tot i que
es fes la potabilitzadora, si es fes aquesta instal·lació, es fes anar unes hores al dia per
aprofitar l’aigua i descontaminar. Si no arribem abans de l’estiu, jo entenc que no es farà.
Sr. Marc Fontserè:
Si, d’acord. Però nosaltres entenem que descontaminar no ens toca; a nosaltres ens toca
depurar i si per descontaminar hem de destinar recursos municipals que no ens toquen,
potser que els destinem a altres coses.

Sr. Jaume Vivet:
Si ho hem de fer només per descontaminar, no ho farem. El fet de descontaminar seria
que s’ha fet per tenir aigua i el fet de tenir aquesta aigua, l’aigua que es tira als dipòsits
fer-la servir unes hores al dia i, de passada, vas traient porqueria. No seria només
descontaminar i tornar a tirar l’aigua a l’aqüífer, si no que seria aprofitar-la. Però,
repeteixo: si no es pot fer aquest estiu, entenem que aquest any, el que és la planta
potabilitzadora, el que és l’obra s’ha de fer i, per tant, l’any vinent hi hauria la xarxa que
s’ha de fer de distribució. A Torelló, si no vaig errat, no és complicada i pensem que
potser a l’estiu del 2014 podríem tenir part d’aquesta xarxa feta per poder tirar de l’aigua
de la potabilitzadora.
5.12.Veient les actes de les Juntes de Govern he vist que s’ha signat un contracte per serveis
energètics, per estalviar, per intentar millorar l’eficiència energètica a l’escola Marta Mata.
Això, si no recordo malament, fa un any aproximadament, ja l’Ajuntament va signar un
conveni amb el Consell Comarcal, que em sembla que en Romans ens va explicar aquí
mateix, que no sé si es deia “desendolla’t”, que anava en el mateix sentit, però que els
diners anaven a parar a l’AMPA o a l’escola. Una mica, per què aquesta diferència entre
una escola i l’altra i si aquest és el camí que ha escollit l’equip de govern per tirar
endavant l’eficiència energètica, la de realitzar contractes, per què només a l’escola Marta
Mata o a un equipament i no pas a tots els equipaments? Si l’aposta és aquesta, creiem
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que potser seria bo fer un sol concurs de serveis energètics per l’Ajuntament. Parlo de
concurs, perquè segurament m’equivoco i és una feina mes de secretaria, però crec
recordar que aquest tipus de contracte s’havia de fer amb concurs; aquest s’ha passat
per junta de govern; no sé si és així i si m’equivoco, em podeu rectificar.

Respon el Sr. Lluís Sabatés:
Evidentment hi ha dos projectes: un al qual ens vam poder adherir, el que va generar i
posar en marxa el Consell Comarcal, que és el “desendolla't”. En aquest projecte del
Consell Comarcal hi havia una quantitat limitada d’escoles que hi podien participar; en
aquell moment ens va semblar que era important que hi participés el Fortià Solà i per això
ho vam encarar d’aquesta manera, però paral·lelament, encara que si que aneu reiterant
que no ens cuidem dels consums i que no ho controlem, som molt conscients que totes
aquestes coses s’han de millorar; a més, el Marta Mata és un edifici nou que se’ns ha
entregat i que no hi tenim cap tipus d’experiència i vam buscar una alternativa que té
dues vessants: la vessant del possible estalvi –que no sabem si serà possible o noenergètic amb una experiència pedagògica que aquesta empresa farà en tots els
estaments de l’escola; són dos projectes diferents, que tots van encaminats a mirar de
ser el més curosos en el consum energètic i ens va semblar, com a projecte, quan ens el
van presentar, que a part d’aquest estalvi hi havia un procés pedagògic d’ensenyament
de comportaments a l’estament educatiu de l’escola que podia ser interessant;
evidentment el contracte és una mica diferent, però el que passa és que l’estalvi que
pugui haver-hi de la part que no constarà... aquest contracte va per tot l’estalvi que es
pugui fer al Marta Mata, la meitat va per a l’empresa que s’ha contractat, i la meitat és per
l’Ajuntament que, evidentment, quedarà a la regidoria d’educació i repercutirà en el tema
d’educació i els principals beneficiaris seran també l’escola Marta Mata.
Pel que fa a les concessions, tècnicament t’ho poden explicar més bé, però les
concessions, crec que és necessari fer concurs a partir de 18.000 euros, si no vaig
equivocat; quan el cost del servei és superior a 18.000 euros s’ha de fer una licitació. Per
tant, aquests serveis, tant el desendolla’t com aquest, no arribaran; no sé si dir tant de bo
que poguessin arribar a 18.000 €! Però no estalviarem 18.000 € ni d’una manera, ni de
l’altra, perquè els costos no són aquests i, per tant, s’ha fet a nivell administratiu de la
manera que s’havia de fer.
Sr. Marc Fontserè:
En primer lloc, si que anem reiterant, sobretot en els plens en què es tracten diners, que
ens agradaria que féssiu més; és una bona mesura; nosaltres no hi estem en contra, de
fet, hi estem a favor. Per tant, estem contents que feu coses i no ho estem quan no en
feu, o quan ens sembla que no en feu.
De fet, una mica la pregunta anava per aquí: que trobem una mica injust o trobàvem molt
bo que l’AMPA del Fortià Solà es pogués fer partícip o educació en general es pogués fer
partícip del desendolla’t i que en aquest cas, no. Per tant, també ens ha agradat aquest
aclariment que els diners estalviats per aquest concepte es puguin quedar a la regidoria.
I per últim, m’agradaria si ens poguessis fer arribar un informe d’aquest tema de la
contractació, perquè nosaltres ho teníem entès diferent, però, si ens els pots fer arribar,
quedarem més convençuts.

Sr. Lluís Sabatés:
Bé, jo penso que el més normal és que si necessiteu un informe el sol·liciteu per escrit i
se us respondrà, perquè així queda tot el tràmit administratiu ben seguit.
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I també us volia dir –que me’n he oblidat abans de dir-ho- es tracta de dos projectes
diferents i, per tant, ens servirà una mica per veure quin ens pot interessar més o no, i
suposo que el Consell Comarcal en els cursos propers, possiblement posarà a disposició
altres equipaments per poder fer més escoles i després decidirem si els apliquen en
altres centres educatius.

Sr. Jaume Vivet:
Per sol.licitar un informe cal que ho demenu per escrit i crec que hi ha d'haver alguna
majoria, en tot cas, ens ho pot aclarir la Secretària.

Sr. Marc Fontserè:
Ho demanarem per escrit, però pensàvem que en el ple es podien sol·licitar aquest tipus
d’informe; si no pot ser així, farem una sol·licitud escrita.

Sra. Montserrat Freixa:
La sol·licitud d’un informe ha d’assumir-la una tercera part dels regidors, que en el nostre
cas, són cinc.

6.- INFORMACIONS:
Sra. CONCEPCIÓ VILLENA:
6.1.Explicar-vos que el cicle de passejades per a la gent gran, que es fa en col·laboració amb
el Casal de la gent gran i la Diputació de Barcelona està tenint molt èxit i molt seguiment;
el 19 de febrer es va fer l’última, que va ser a Montserrat; hi va haver 61 participants. A
nivell de Diputació ens feliciten.
Són unes caminades que des de la regidoria hi fem un seguiment; hi van dos tècnics a
acompanyar-los, perquè creiem que és prou important cuidar la gent gran, proposar-los
activitats que els permeti sortir de casa, fer exercici, ... perquè això, a la llarga, té grans
beneficis.
La propera caminada serà el 30 d’abril, al parc natural del Montnegre.
6.2.També us volia informar de les jornades esportives, les segones, que estem preparant i
seran el 15 de març i participaran els nens de tercer de primària de totes les escoles del
municipi i que es realitzaran activitats relacionades amb la gimnàstica rítmica, el futbol i el
volei.
Es va fer una primera valoració d’aquestes jornades i la veritat és que tant entitats
esportives, com escoles, com alumnes, com des de la mateixa regidoria, s’han valorat
molt positivament.
6.3.Ara ens arriben temps d’anar preparant curses i competicions; s’està preparant la cursa
ciclista infantil, que es farà el dia 20 d’abril al barri de Montserrat i que, paral·lelament, es
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muntarà una mena de circuit de bicicletes al camp de futbol del barri de Montserrat per
anar dinamitzant una mica aquest espai.
Està obert a tota la quitxalla, que hi poden participar i es farà bàsicament activitats
referents a l’educació vial.
6.4.També, des d’esports i juntament amb promoció econòmica i comerç i turisme, s’està
fent, aprofitant la cursa que fan els matxos, que és una cursa que porta molt moviment,
s’estan preparant activitats paral·leles juntament amb el Consell d’Osona, per aprofitar
questa cursa per promocionar el que són comerços, el que són restauració i s’està
preparant.
Ho explico només alt per alt, perquè estem a les beceroles.

6.5.Aquest diumenge es va fer el 12è cros escolar, organitzat per l’AMPA de l’escola Fortià
Solà, el club atlètic i el Consell esportiu d’Osona i també la regidoria d’esports. Va anar
molt bé. Es van inscriure uns 271 participants. La veritat és que va funcionar molt bé.
6.6.I aprofitar per felicitar l’equip júnior masculí del club tennis Torelló, que el passat gener es
va proclamar campió de Catalunya de la categoria d’argent i en el proper campionat
jugaran a la categoria d’or, que és el màxim en el tennis català.
Ens van convidar a un sopar per celebrar-ho i ho volia fer extensiu des d’aquí. Felicitarlos, perquè porten el nom de Torelló arreu, que és el més important.

Sra. CARME FRANCOLÍ:
6.7.Us entregaré un programa en què consten les activitats que se celebren en motiu del dia
internacional de la dona i dir-vos que es faran tallers, exposicions i xerrades i el dia 8 de
març, el mateix dia 8 de març hi ha l’obra de teatre “la fàbrica” que és una activitat
conjunta entre la regidoria de cultura de l’Ajuntament de Torelló i l’organitza el grup xarxa.
I també dir-vos que el taller de poesia, es fa constar que va començar dimecres passat, el
dia 20 i no ha pogut ser, perquè no hi ha hagut massa inscrits i ara ja són més i es
començarà el dimecres 27 i el que estava previst pel dia 20, es passaria al següent i en
lloc d’acabar-se el 6, s’acabarà el 1e.
Sr. JORDI CASALS:
6.8.Informar, que ja ha sortit a la premsa, que l’aparcament del carrer Capsavila passa a
zona blava; s’ha fet una indicació. És una decisió que ve sobretot per les peticions
insistents dels comerços de la zona, perquè hi hagi rotació en aquell aparcament. Es va
parlar en el consell de seguretat ciutadana i mobilitat de tirar-ho endavant, malgrat que no
estigui del tot adequat; en som conscients, però les demandes i creiem que s’havien
d’escoltar. Durant quinze dies, els agents cívics faran una tasca de sensibilització i
d’informació; buscaran la col·laboració dels comerciants de la zona, també, i esperem
que serveixi, perquè sigui més fàcil trobar aparcament en aquella zona i pugui ser més
fàcil per als clients dels comerços poder-hi aparcar.
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Sr. LLUÍS SABATÉS:
6.9.Jo us informo, com a conseqüència que en altres plens també heu mostrat interès per la
possibilitat que es construís un nou supermercat a Torelló, dir-vos que fa qüestió d’una
setmana o 10 dies ja es va donar permís d’obres per fer aquest supermercat a l’empresa
Mercadona i que possiblement començarà les obres a mitjan del mes de març i el que
està previst, tot i que es podria començar, tant el que és la sala de vendes, com els
accessos, possiblement es començarà abans pels accessos i principalment per la rotonda
que hi ha davant la plaça Segimon Serrallonga i posteriorment se seguirà amb la
finalització de la ronda del Puig, que serà de doble sentit i paral·lelament s’anirà
construint el supermercat.

Sr. XAVIER LOZANO:
6.10.El 8 de març es farà segurament la festa de l’arbre, en què es plantaran arbres de bosc
de ribera. Aquest any es fa conjuntament amb el CERM en un projecte dins del projecte
de riberes del Ter i també relacionat amb el riu, dissabte 16 de març es farà el “fem
dissabte”, en què farem la batuda al riu Ges i també es farà una altra petita plantada
d’arbres.

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

Torelló, 4 de març de 2013
Vist i plau,
L’ALCALDE,

LA SECRETÀRIA,

Jaume Vivet Soler

Montserrat Freixa Costa
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