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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT EN
PLE, CELEBRADA EL DIA 2 DE JULIOL DE 2007:
A Torelló, el dia dos de juliol de dos mil set, al saló d’actes de la Casa Consistorial es
reuneix la Corporació Municipal en sessió ordinària, sota la Presidència del Sr. Miquel
Franch i Ferrés, i hi concorren: Sra. Flora Vilalta i Sospedra, Sr. Pere Galobardes i Molera,
Sr. Marc Fontserè i Candell, Sr. David Forcada i Rifà, Sra. Montserrat Ayats i Coromina, Sr.
Pere Bartés i Montagut, Sr. Lluís Bassas i Portús, Sra. M. Àngels Casals i Font, Sr. Jordi Casals i
Prat, Sra. Núria Güell i Rovira, Sr. Francesc Josep Rivera i García, Sr. Manel Romans i
Sànchez, Sra. Cristina Sala i Donado, Sr. Albert Soldevila i Boixader i Sr. Jaume Vivet i Soler,
assistits per la Sra. Carme Urgell i Barris, Interventora habilitada i pel Secretari Interí de la
Corporació Sr. Albert Mustarós i Gel, que certifica.
Excusa la seva assistència: Sr. Lluís Sabatés i Padrós.
Oberta la sessió i declarada pública per la Presidència a les vuit del vespre, i un cop
comprovada pel Secretari l'existència del quòrum que cal, perquè pugui ser iniciada,
pren la paraula el Sr. Alcalde per demanar als assistents si hi ha alguna al·legació per
presentar a les actes de les sessions anteriors, la del Ple de constitució, de data 16 de
juny de 2007 i l’extraordinària del dia 20 de juny, que s’aproven per unanimitat dels
assistents, sense modificacions.
A continuació, pren la paraula el Sr. Alcalde per iniciar els assumptes a tractar que
consten a l'ordre del dia:

ASSUMPTES: A) ACORDS A PROPOSTA DE LES REGIDORIES:
PROPOSTES SENSE VOTACIÓ
1.- MINUT DE SILENCI EN SOLIDARITAT AMB LES VÍCTIMES DE LA VIOLÈNCIA DOMÈSTICA I
ELS SEUS FAMILIARS:
La Corporació fa un minut de silenci, tal com es va acordar al Ple ordinari del mes de
maig de 2004, en solidaritat amb les víctimes de la violència domèstica i els seus familiars
d’enguany a l’Estat espanyol:
Durant els últims mesos (des del 20 d’abril), hi ha hagut 1 víctima a Catalunya i 21 més a la
resta de l’Estat Espanyol. El ròssec al dia d’avui (27 de juny de 2007) és de: 4 víctimes a
Catalunya i 32 a la resta de l’Estat, que fan un TOTAL DE 36 víctimes a l’Estat espanyol en
aquest any.
Sra. Flora Vilalta (portaveu del grup PSC-PM): després del minut de silenci, tal com es va
acordar a la Junta de portaveus, a partir del proper ple substituiríem aquest minut de
silenci que hem fet al llarg de l’anterior mandat; ja a la Junta de portaveus van sorgir
diferents idees o suggeriments per tal de fer arribar a la població la conscienciació sobre
el tema de la violència de gènere i per part de tots els grups estudiarem, a part dels que
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varen sortir, altres formes per tal que aquesta conscienciació arribi més a la ciutadania, ja
que considerem que el minut de silenci ha estat bé, continuaria estant bé, però realment
té molt poca incidència en la resta de la població.
Per tant, començarem a treballar en aquest sentit tal com vàrem acordar.
2.- DONAR COMPTE DE LA SIGNATURA D’UN CONVENI AMB L’ENTITAT TRADICAT, APROVAT
PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 7 DE MAIG DE 2007:
L’article 3.1 del Reglament d’atorgament de subvencions i convenis de l’ajuntament,
disposa que es donarà compte al Ple de la signatura dels convenis que hagi aprovat la
Junta de Govern Local i, per tant, també els acords de modificació que adopti aquest
òrgan; i és per aquest motiu, que la Regidoria de cultura, dóna compte de l’aprovació
de la modificació del conveni entre aquest ajuntament i l’entitat TRADICAT, aprovada per
la Junta de Govern Local del dia 7 de maig de 2007, i en els termes que es transcriuen a
continuació:
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE TORELLÓ I TRADICAT
A Torelló, el dia 5 de juny de 2006
ES REUNEIXEN
D’una banda, el Sr. MIQUEL FRANCH I FERRES, Alcalde-President de l’Ajuntament de Torelló, i la
Sra. M. DOLORS BARDOLET i CASAS, regidora de cultura de la mateixa corporació, que actuen en
el seu nom i representació.
I de l’altra banda el Sr. JOSEP COSTA i RAMISA, major d’edat, amb DNI núm. 77,253,438-A, que actua
en nom i representació de l’entitat TRADICAT, inscrita al registre d’entitats d’aquest Ajuntament amb el
número 93, amb domicili a c/ Sant Sadurní, 2, de 08500-Vic.
Assistits pel Sr. ALBERT MUSTARÓS i GEL, Secretari interí de l’Ajuntament de Torelló.
Ambdues parts a títol de preàmbul,
MANIFESTEN
La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, regula els supòsits i la forma de l’atorgament
de subvencions de l’Administració pública.
Aquest Ajuntament va aprovar l’Ordenança General de Subvencions en sessió plenària celebrada el dia
31 de gener de 2005 i publicada al BOP número 122, de 23 d maig de 2005, així com el Reglament
d’atorgament de subvencions i convenis, que la desenvolupa, per acord del Ple municipal de data 27 de
juny de 2005 i publicat al BOP de Barcelona número 160, de data 6 de juliol de 2005.
Que l’associació TRADICAT és una associació que es dedica a l’organització dels actes d’arribada de la
Flama del Canigó a Osona dins la festa de Sant Joan i participa en els que s’organitzen a la població de
Torelló.
Que l’Ajuntament de Torelló reconeix i valora el treball que realitza aquesta entitat en el nostre municipi.
Que l’Ajuntament de Torelló està d’acord en col·laborar amb l’associació TRADICAT per tal de contribuir
al foment i difusió dels actes de l’arribada de la Flama del Canigó a Osona i a la població de Torelló dins la
festa de Sant Joan, i que és una entitat del municipi que consta registrada al registre municipal amb el
número 93 i que reuneix tots els requisits que es contemplen a les disposicions indicades en el paràgraf
primer per a la signatura de convenis amb aquesta Corporació,
Ambdues parts consideren oportú establir un Conveni d’acord amb les següents:
PACTES
Primer.- És objecte del present conveni de col·laboració entre l’ajuntament de Torelló i l’associació
TRADICAT de contribuir en la promoció i difusió de les activitats culturals a Torelló i de fomentar la
participació i l’associacionisme, mitjançant l’organització dels actes esmentats.
Segon.- L’Ajuntament de Torelló es compromet a:
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A. Una aportació econòmica anual per part del Departament de Cultura de l’Ajuntament de
Torelló, destinada a l’activitat esmentada. La subvenció prevista per a l’any 2007, és de
150€ i per als anys següents s’aplicaran els increments anuals en la mateixa proporció en
què s’incrementi l’IPC real a Catalunya que surti publicat al mes de gener en referència al
del mes de desembre de l'any anterior. Aquest import es farà efectiu amb la presentació de
la documentació establerta a l'efecte, ja sigui mitjançant la petició de bestreta i/o
justificació.
És requisit indispensable per a la concessió de subvencions que l’entitat TRADICAT hagi
justificat la subvenció feta efectiva l’anualitat anterior, en qualsevol de les formes que es
preveuen a la Normativa esmentada al primer paràgraf d’aquest conveni.. Per a projectes
extraordinaris, l’esmentada entitat presentarà el projecte a l’Ajuntament, aquest el valorarà,
i si ho creu convenient, es convocarà el corresponent procés d’atorgament de subvencions,
al qual podrà presentar-se l’entitat en concurrència competitiva.
Tercer.- L’associació TRADICAT es compromet a:
A. Portar a terme l’activitat actes de l’arribada de la Flama del Canigó a Osona i a la població
de Torelló dins la festa de Sant Joan.
B. Vetllar i fer complir les mesures necessàries de seguretat i higiene per al desenvolupament
de totes les activitats, ja sigui al carrer o en locals tancats, tant pel que fa als participants,
com per al públic assistent als diversos actes.
C. Contractarà una assegurança que cobreixi els possibles accidents, desperfectes i danys
ocasionats amb les diverses activitats.
D. L’entitat TRADICAT farà constar la col·laboració de l’Ajuntament de Torelló, mitjançant el
logo o imatge Corporativa que l’ens local li faciliti, en tota la documentació gràfica i/o escrita
que s’editi per a les activitats subvencionades, així com a tota la publicitat que se’n faci.
E. Participar en la vida social i cultural del municipi.
F. Vetllar, perquè les activitats realitzades compleixin els objectius proposats i fomentin la
participació, la igualtat d’oportunitats i la cohesió social entre els habitants de Torelló.
Quart,- Ambdues entitats es comprometen a mantenir el nivell de coordinació i de col·laboració
necessària.
Cinquè,- Es crearà una comissió de seguiment del present conveni, integrada pels següents membres:
• Un/a representant de l’associació TRADICAT
• La regidora de Cultura de l’Ajuntament de Torelló.
• Un tècnic del departament de cultura.
Seran funcions de la Comissió de Seguiment:
- Acordar els criteris i els aspectes de cooperació anual
- Seguiment i avaluació de les actuacions derivades del conveni i dictar les especificacions necessàries.
- La Comissió de Seguiment es reunirà com a mínim una vegada durant l’any.
Sisè,- El present conveni tindrà vigència fins el 31 de desembre de 2007 i es podrà prorrogar tàcitament per
un màxim de dos períodes anuals més, si cap de les dues parts el denuncia amb una antelació mínima de dos
mesos a la seva data de finalització o de la finalització de la primera de les pròrrogues.
En cas de pròrroga del present conveni, ambdues parts podran introduir les modificacions que es considerin
adients.
Setè,- Seran causes de resolució del conveni, a més de les clàusules generals aplicables, l’incompliment de
qualsevol dels pactes establerts, i la denúncia prèvia d’una de les parts amb una antelació mínima de tres
mesos.
I en prova de conformitat ambdues parts signen aquest conveni per duplicat, a un sol efecte, al lloc i data
indicats a l’encapçalament.
Per l’Ajuntament de Torelló:
L’alcalde
Miquel Franch i Ferrés
Per l'associació TRADICAT, de TORELLÓ
Josep Costa i Ramisa
Davant meu,
El Secretari interí de l’Ajuntament de Torelló
Albert Mustarós i Gel

La regidora de Cultura
M. Dolors Bardolet i Casas
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3.- DONAR COMPTE DE LA SIGNATURA D’UN CONVENI, APROVAT PER LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL DE 14 DE MAIG DE 2007, ENTRE L’AJUNTAMENT I EL BISBAT DE VIC, PARRÒQUIES DE
TORELLÓ, COMISSIÓ PARROQUIAL DE ROCAPREVERA:
L’article 3.1 del Reglament d’atorgament de subvencions i convenis de l’ajuntament,
disposa que es donarà compte al Ple de la signatura dels convenis que hagi aprovat la
Junta de Govern Local i, per tant, també els acords de modificació que adopti aquest
òrgan; i és per aquest motiu, que la Regidoria d’obres i serveis, dóna compte de
l’aprovació de la modificació del conveni entre aquest ajuntament i l’entitat BISBAT DE
VIC, PARRÒQUIES DE TORELLÓ, COMISSIÓ PARROQUIAL DE ROCAPREVERA, aprovada per
la Junta de Govern Local del dia 14 de maig de 2007, i en els termes que es transcriuen a
continuació:
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE TORELLÓ I EL BISBAT
DE VIC, PARRÒQUIES DE TORELLÓ, COMISSIÓ PARROQUIAL DE ROCAPREVERA.
A Torelló, el dia d’abril de 2007.
ES REUNEIXEN
D’una banda, el Sr. MIQUEL FRANCH I FERRES, Alcalde-President de l’Ajuntament de Torelló, i els
Srs. JOSEP M. SOLER I TABERNER i FRANCESC GRANADOS I PÉREZ, regidors d’Obres i
Serveis de la mateixa Corporació, que actuen en el seu nom i representació.
I de l’altra banda el Sr. JOAN TORRA i BITLLOCH, major d’edat, amb DNI núm. 39.306.198-A, que
actua en nom i representació de BISBAT DE VIC, PARRÒQUIES DE TORELLÓ, del qual en depèn
l’entitat COMISSIÓ PARROQUIAL DE ROCAPREVERA, inscrita al registre d’entitats d’aquest Ajuntament
amb el número 24, amb domicili al Santuari de Rocaprevera de Torelló.
Assistits pel Sr. ALBERT MUSTARÓS I GEL, Secretari interí de l’Ajuntament de Torelló.
Ambdues parts a títol de preàmbul,
MANIFESTEN
La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, regula els supòsits i la forma de l’atorgament
de subvencions de l’Administració pública.
Aquest Ajuntament va aprovar l’Ordenança General de Subvencions en sessió plenària celebrada el dia
31 de gener de 2005 i publicada al BOP número 122, de 23 de maig de 2005, així com el Reglament
d’atorgament de subvencions i convenis, que la desenvolupa, per acord del Ple municipal de data 27 de
juny de 2005 i publicat al BOP de Barcelona número 160, de data 6 de juliol de 2005.
Que el BISBAT DE VIC, PARRÒQUIES DE TORELLÓ és representant de la COMISSIÓ PARROQUIAL
DE ROCAPREVERA que té al seu càrrec el manteniment del Santuari de Rocaprevera a Torelló.
Què l’Ajuntament de Torelló reconeix i valora el treball que realitza aquesta entitat en el nostre municipi.
Que aquesta entitat reuneix tots els requisits que es contemplen a les disposicions indicades en el paràgraf
primer per a la signatura de convenis amb aquesta Corporació,
Ambdues parts consideren oportú establir un Conveni d’acord amb els següents:
PACTES
Primer.- L’Ajuntament de Torelló i el BISBAT DE VIC, PARRÒQUIES DE TORELLÓ estableixen un
conveni de col·laboració l’objecte del qual és el manteniment de l’entorn del santuari de Rocaprevera.
Segon.- L’Ajuntament de Torelló es compromet a:
L’atorgament d’una subvenció per import de 12.000 euros per a portar a terme l’activitat de canvi de
gronxadors i instal.lació d’un tobogan i altres jocs infantils que té programada per a l’any 2007.
És requisit indispensable per a la concessió de subvencions que l’entitat BISBAT DE VIC, PARRÒQUIES
DE TORELLÓ hagi justificat la subvenció feta efectiva l’anualitat anterior, en qualsevol de les formes que
es preveuen a la Normativa esmentada al primer paràgraf d’aquest conveni. Per a projectes
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extraordinaris, l’esmentada entitat presentarà el projecte a l’Ajuntament, aquest el valorarà, i si ho creu
convenient, es convocarà el corresponent procés d’atorgament de subvencions, al qual podrà presentarse l’entitat en concurrència competitiva.
Tercer.- El BISBAT DE VIC, PARRÒQUIES DE TORELLÓ es compromet a:
A. Mantenir degudament endreçat l’entorn del Santuari de Rocaprevera i condicionar i mantenir els
camins que porten al Santuari i al Puig de les Tres Creus
B. Participar en la vida social i cultural del municipi.
C. Vetllar, perquè les activitats realitzades compleixin els objectius proposats i fomentin la
participació, la igualtat d’oportunitats i la cohesió social entre els habitants de Torelló.
Quart,- Ambdues entitats es comprometen a mantenir el nivell de coordinació i de col·laboració
necessària.
Cinquè,- Es crearà una comissió de seguiment del present conveni, integrada pels següents membres:
• Un/a representant del BISBAT DE VIC, PARRÒQUIES DE TORELLÓ
• Els regidors d’Obres i Serveis de l’Ajuntament de Torelló.
• Un tècnic del departament d’Obres i Serveis.
Seran funcions de la Comissió de Seguiment:
- Acordar els criteris i els aspectes de cooperació anual
- Seguiment i avaluació de les actuacions derivades del conveni i dictar les especificacions necessàries.
- La Comissió de Seguiment es reunirà com a mínim una vegada durant l’any.
Sisè,- El present conveni tindrà vigència fins el 31 de desembre de 2007.
Setè,- Seran causes de resolució del conveni, a més de les clàusules generals aplicables, l’incompliment de
qualsevol dels pactes establerts, i la denúncia prèvia d’una de les parts amb una antelació mínima de tres
mesos.
I en prova de conformitat ambdues parts signen aquest conveni per duplicat, a un sol efecte, al lloc i data
indicats a l’encapçalament.
Per l’Ajuntament de Torelló:
L’Alcalde
Miquel Franch i Ferrés

Els regidors d’Obres i Serveis
Josep M. Soler i Taberner
Francisco Granados i Pérez

Pel BISBAT DE VIC, PARRÒQUIES DE TORELLÓ,
Joan Torra i Bitlloch
Davant meu,
El Secretari interí de l’Ajuntament de Torelló
Albert Mustarós i Gel

PROPOSTES AMB VOTACIÓ
4.- APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚMERO 15 DE LA REVISIÓ
DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA:
El Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària del dia 23 d’abril de 2007, va aprovar inicialment
la Modificació Puntual Núm. 15 de la Revisió del Pla General d’Ordenació redactada pels
Serveis Tècnics Municipals, per la incorporació a l’article 66 de la Normativa Urbanística
Municipal, d’uns paràmetres reguladors en matèria d’habitatge per complimentar les
sol·licituds de rehabilitació o nova construcció.
Sotmès l'expedient a informació pública pel termini d'un mes, segons els edictes publicats
al Butlletí Oficial de la Província, Núm. 107, del dia 4 de maig de 2007, al Diari El Periódico
(en català) del dia 3 de maig de 2007, i al Tauló d'Edictes de la Corporació Municipal des
del dia 2 de maig de 2007, al dia 5 de juny de 2007.
Tenint en compte que en el termini d’exposició pública no s’han presentat al·legacions al
respecte.
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A proposta de Comissió Informativa d’Urbanisme i Territori, el ple de l’ajuntament, per
unanimitat dels setze membres assistents, que representa, en tot cas, la majoria absoluta
del nombre legal de membres de la Corporació, acorda:
Primer.- APROVAR PROVISIONALMENT la Modificació Puntual Núm. 15 de la Revisió del Pla
General d’Ordenació redactada pels Serveis Tècnics Municipals, per la incorporació a
l’article 66 de la Normativa Urbanística Municipal, d’uns paràmetres reguladors en relació
als “habitatges”.
Habitatges:
En els habitatges de nova construcció, o els afectats per una rehabilitació important,
que necessitin de projecte arquitectònic, o que afectin la redistribució interior produint
més habitatges dels existents, seran d’aplicació els següents punts :
La superfície mínima dels habitatges serà de 40 m² útils.
Qualsevol cambra que tingui les mides d’un dormitori, o que sense tenir-les s’hi
pugui inscriure un quadrat de 1,90 x 1,90 metres és considerarà habitació, i per
tant s’haurà de ventilar i il·luminar d’acord amb el que estableix el decret
259/2003, de 21 d’octubre, sobre requisits mínims d’habitabilitat.
La ventilació i il·luminació per mitjans tècnics, sense utilització de celoberts ni
patis de ventilació s’admetrà en cuines, cambres higièniques, rebost, safareig ,
etc, sempre i quan s’assegurin les condicions higièniques.
Segon.- TRAMETRE en el termini de 10 dies, l’acord i còpia de l'expedient administratiu
complert, junt amb la modificació per triplicat degudament diligenciada i en suport
informàtic, a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, per tal que d’acord amb el
que disposen els articles 94 i 78 del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret
legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, es procedeixi si s’escau a l’aprovació Definitiva.
5.- APROVACIÓ DEFINITIVA DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ NÚM. 7/2006, DEL PRESSUPOST
DEL PATRONAT MUNICIPAL DEL TEATRE CIRVIANUM DE L’ANY 2006:
Vist que en el Ple de l’Ajuntament del dia 28 de desembre de 2006 va ésser aprovat
inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm. 7/2006 del pressupost de l’exercici
2006 del Patronat Municipal del Teatre Cirvianum, per generació de crèdits per majors
ingressos, per import de 9.738,00 €, dels quals 8.382,00 € constaven com a major ingrés de
la Generalitat de Catalunya quan en realitat, aquest major ingrés provenia tot de la taxa
per la venda d’entrades, a proposta de la Comissió Informativa d’Administració i Hisenda,
el ple de l’ajuntament, per unanimitat dels setze membres assistents, acorda:
Primer.- APROVAR DEFINITIVAMENT l’expedient de modificació núm. 7/2006 del pressupost
de l’exercici de 2006 del Patronat Municipal del Teatre Cirvianum, per generació de
crèdits per majors ingressos, d’acord amb el següent detall:
Crèdits extraordinaris o suplements de crèdits:
PARTIDA
DENOMINACIÓ
101-451-227.09.01 Societat General d’Autors
TOTALS SUPLEMENTS I CRÈDITS EXTRAORDINARIS

IMPORT €
9.738,00
9.738,00

L’import anterior queda finançat pels majors ingressos de la partida 320.00 de la taxa per
la venda d’entrades, per import de 9.738,00 €.
Segon.- PUBLICAR aquest acord definitiu, resumit per capítols, en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona.
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6.- APROVACIÓ DE LA RETRIBUCIÓ ACTUALITZADA DE SOREA, PELS TREBALLS DE
SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE A LA POBLACIÓ:
Vist que l’empresa SOREA S.A., adjudicatària de la concessió del servei municipal de
subministrament d’aigua potable al Municipi de Torelló, sol·licita l’actualització de la
retribució pels treballs de prestació del Servei esmentat, amb efectes a 1 de gener de
2007.
Vist l’informe emès per l’enginyer municipal, a proposta de la Comissió Informativa
d’Administració i Hisenda, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels setze membres
assistents, acorda:
Primer.- APROVAR com a retribució actualitzada de SOREA pels treballs de prestació del
Servei de Subministrament d’Aigua Potable al Municipi de Torelló, amb efectes des de l’1
de gener de 2007, les quantitats següents:
Ús domèstic
Ús industrial
Retribució de la inversió

0,2729 €/m³ facturat
Mínim
Excés del mínim 0,3727€/m³ facturat
0,2954 €/m³ facturat
0,0141 €/m³ facturat

Segon.- NOTIFICAR el present acord a l’empresa SOREA, a la Intervenció municipal i al
departament d’obres i serveis.
7.- APROVACIÓ DE LA CONCERTACIÓ D’UNA PÒLISSA DE TRESORERIA AMB EL BANC BILBAO
BISCAIA ARGENTARIA:
Vista la necessitat de concertar una pòlissa de crèdit a curt termini per atendre les
necessitats financeres de tresoreria, de conformitat amb els articles 48 i 51 del Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, a proposta de la Comissió Informativa d’Administració i Hisenda, el Ple de
l’ajuntament, per unanimitat dels setze membres assistents, acorda:
Primer.- APROVAR la concertació d’una pòlissa de tresoreria per import de 300.000,00 €
amb el Banc Bilbao Biscaia Argentaria, amb les següents condicions:
Interès aplicable: Euribor trimestral + 0,10%, amb revisions i liquidacions trimestrals.
Comissió d’obertura: 0%
Comissió d’estudi: 0%
Comissió de no disponibilitat: 0%
Termini de l’operació 1 any a partir de la data de signatura.
Intervenció: Secretari de l’Ajuntament, Sr. Albert Mustarós i Gel, com a fedatari públic.
Segon.- FACULTAR al Sr. Alcalde per tal de signar tota la documentació que es derivi del
present acord.
Tercer.- NOTIFICAR el present acord al departament d’Economia i Finances de la
Generalitat de Catalunya segons model CT-1, previst a l’efecte, i al Banc Bilbao Biscaia
Argentaria.
8.- APROVACIÓ DE LA CONCERTACIÓ D’UNA PÒLISSA DE TRESORERIA PER AL PATRONAT
MUNICIPAL DEL TEATRE CIRVIANUM, AMB L’ENTITAT BANC BILBAO BISCAIA ARGENTARIA:
Vista la necessitat de concertar una pòlissa de crèdit a curt termini per atendre les
necessitats financeres de tresoreria del Patronat Municipal del Teatre Cirvianum, de
conformitat amb els articles 48 i 51 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, a proposta de la
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Comissió Informativa d’Administració i Hisenda, el Ple de l’ajuntament, per unanimitat dels
setze membres assistents, acorda:
Primer.- APROVAR la concertació d’una pòlissa de tresoreria pel Patronat Municipal del
Teatre Cirvianum, per import de 58.000,00 € amb el Banc Bilbao Biscaia Argentaria, amb
les següents condicions:
Interès aplicable: Euribor trimestral + 0,10%, amb revisions i liquidacions trimestrals.
Comissió d’obertura: 0%
Comissió d’estudi: 0%
Comissió de no disponibilitat: 0%
Termini de l’operació 1 any a partir de la data de signatura.
Intervenció: Secretari de l’Ajuntament, Sr. Albert Mustarós i Gel, com a fedatari públic.
Segon.- FACULTAR al Sr. Alcalde per tal de signar tota la documentació que es derivi del
present acord.
Tercer.- NOTIFICAR el present acord al departament d’Economia i Finances de la
Generalitat de Catalunya segons model CT-1, previst a l’efecte, i al Banc Bilbao Biscaia
Argentaria.
9.- APROVACIÓ DE LA BAIXA D’UNA DESPESA A NOM DE GRUPO IT DEUSTO, SL:
Vist el document negatiu de despesa presentat per la regidoria de règim intern, a
proposta de Comissió Informativa d’Administració i Hisenda, el Ple de l’ajuntament, per
unanimitat dels setze membres assistents, acorda:
Primer.- APROVAR LA BAIXA de la despesa núm. 220050015941 aprovada en el Ple de
l’Ajuntament del dia 27 de desembre de 2005, a nom de GRUPO IT DEUSTO S.L., per import
d’1,00 €, amb abonament a la partida 208-121-626.00.00 (Projecte: 2005-2-208-2-1) del
pressupost de l’exercici 2005.
Segon.- NOTIFICAR el present acord a les persones interessades.
10.- APROVACIÓ DE DESPESES:
D’acord amb els documents de despesa que han presentat les regidories corresponents,
a proposta de Comissió Informativa d’Administració i Hisenda, el ple de l’ajuntament, per
unanimitat dels setze membres assistents, acorda:
Primer.- APROVAR les despeses que es relacionen a continuació, pels conceptes i imports
que igualment s’indiquen:
Núm.
1

2

3

Import Destinatari

Concepte
Regidoria: CULTURA
14.016,00 € Patronat municipal del Aportació per l’organització
Teatre Cirvianum
del Festus de 2007
Regidoria: ESPORTS
12.300,00 € Jaume Serra Benito Per la redacció del projecte bàsic
de l’obra d’un edifici social al
camp de futbol municipal
Regidoria: RÈGIM INTERN
19.079,67 € Ramon Sitjà Font
Pel manteniment del soft informàtic
de les dependències municipals,
de juliol a desembre de 2007
Regidoria: OBRES I SERVEIS

Partida
101-451-410.00.01

102-452-622.00.01

208-121-227.06.03
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4

15.073,04 € Nam-Osona

Complement de la supressió de 306-511-611.00.00
barreres arquitectòniques al carrer
Horta de Can Bassas

Segon.- NOTIFICAR aquests acords a les persones interessades.

B) PRECS I PREGUNTES:
NOTA: Tot i que a la sessió plenària es procedeix primer a formular la totalitat de les
preguntes i després a la seva resposta, per a una millor comprensió, es transcriu la
resposta a continuació de la pregunta.
SRA. MONTSE AYATS (ICV-CdG):
B/1
El prec d’Iniciativa – Ciutadans del Ges, és en relació al que hem comentat fa una
estona, quan hem fet la Junta d’accionistes de Gestiomat; suposo que és un tema
recurrent; l’hem anat treien, però en tot cas, és un prec per tal que en quedi constància,
si més no, a les actes del ple: volem tornar a aprofitar l’ocasió per reclamar que
Gestiomat s’aprofiti l’ampliació de les noves instal3lacions i la posada en funcionament
d’aquests serveis, per reconsiderar aspectes que hem comentat i sobretot per fer èmfasi
a una millor coordinació o a una coordinació de tots els aspectes formatius que es fan
des de Gestiomat i que impliquen tant la formació per al treball –que consta a les
memòries-, com la formació del PTT o la formació per a adults, o els cursos de
normalització lingüística que es fan des d’allà.
A nosaltres ens sembla que és un bon moment per plantejar que tota aquesta oferta
sigui coordinada des d’una única regidoria, amb un objectiu final, que és millorar l’oferta
formativa, aconseguir una millor coordinació entre la formació que es fa en els diferents
àmbits i aconseguir donar millor servei i, si pot ser, una millor planificació d’aquesta oferta
per arribar a més ciutadans i ciutadanes de Torelló, o de la Vall del Ges, o del Bisaura,
perquè com veieu, Gestiomat arriba bastant més enllà del nostre municipi i també
continuar reclamant que a banda dels aspectes de millora que s’han fet en aquests
espais nous i que suposaran una millora global en els serveis, també s’incideixi en les
millores pendents que hi ha a Gestiomat i que van des de la façana, fins a altres espais
que necessiten –ja ho hem reclamat en reiterades ocasions- una millora important.
SR. ALBERT SOLDEVILA (ERC-AM):
B/2
Sobre la rotonda de la plaça sant Fortià: voldria dia que s’ha tingut molt bona idea i s’ha
descongestionat el trànsit allà, però creiem que quan es faci una modificació en la
mobilitat dels vehicles a Torelló, s’hauria de senyalitzar més bé: trobem a faltar
senyalització en la plaça, sobretot la senyalització vertical.
Pel que fa a aquesta rotonda, si s’hagués de fer alguna cosa per aixecar-la, seria bo
tenir en compte les activitats que es fan al poble com per exemple Carnaval i no estaria
de més que pogués ser una cosa pràctica a l’hora de treure-la, per exemple.
SR. LLUÍS BASSAS (CiU):
B/6
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Jo volia parlar de la Plaça Sant Fortià, però ja n’ha parlat l’Albert; sobretot pel tema de
la sortida del carrer de la Pau, que és una mica complicada i voldria saber si hi ha
alguna cosa prevista.
Respon conjuntament a les dues preguntes, el Sr. Pere Galobardes: Això forma part d’un
estudi que Diputació va fer i que des dels serveis tècnics municipals també s’ha establert,
amb l’intent d’aprofitar, tant els nous vials rodats, com de buscar maneres amb què en
les hores punta, el trànsit rodat al centre de Torelló sigui una mica més fluid, tenint en
compte que Torelló és un embut i que, per tant, tenim dues artèries i poc més podem
treure.
El procés de la rotonda: l’ha pintat Diputació, perquè és una via pública que els pertany
i efectivament fa falta la senyalització vertical, que ens toca a nosaltres; avui encara
m’han confirmat que si no és aquesta setmana, a principis de la següent ja estarà
posada. Això va conjuntament lligat amb les actuacions que es fan als semàfors de la
plaça Pujol, de manera que l’ordre entre vianants i vehicles ens pugui permetre aquesta
millora en el trànsit rodat.
Si que s’han notat ja millores en el sentit ascendent, de sortida, però encara no les
suficients en el sentit del carrer Sant Miquel; continuem estant presents allà nosaltres a
diferents hores, per anar copsant; hi ha hagut alguna incidència com és habitual quan
canvies una plaça que durant molts anys havia funcionat amb semàfors, i si que ens
queda, és cert, dos vials, que encara hem de decidir què hi fem: un és el carrer de la
Pau –com deies tu Lluís- i l’altre el carrer de Ges d’Amunt, que són vies d’accés que en
aquest moment ens queden una mica coixes.
També un dels raonaments que s’utilitza és intentar treure trànsit cap al carrer de Sant
Miquel i buscar opcions per anar a altres llocs de Torelló que no et facin anar a creuar el
carrer del Pont necessàriament. Per tant, no és una cosa tancada, però si que hi estarem
a sobre per anar millorant.
Veig difícil el fet de fer una rotonda que es pugui treure, però de totes maneres, si que
espai per obrir i girar n’hi ha suficient, tal com ho veig jo, en el cas que comentaves
(s’adreça a l’Albert soldevila) de la incidència del Carnaval; de totes maneres, ho
traslladaré als tècnics per tal que ho tinguin en compte.
SR. JORDI CASALS (ERC-AM):
B/3
Primer, un tema que ja en el darrer mandat ja hi vàrem fer esment i que també va lligat
amb la mobilitat: que és la tallada de carrers i sovint en hores punta; vàrem tenir un cas
a finals del mes de juny, al carrer del Pont: baixant del barri de Montserrat estava tallat i
et feien desviar cap al carrer Balmes, si no vaig errat; si es volia anar cap al centre, la
vota era considerable, sobretot si es provenia del barri de Montserrat; si s’hagués
informat que estava tallat, es podien agafar rutes alternatives.
Nosaltres tornem a posar èmfasi en aquest tema, del qual ja havíem parlat en el darrer
mandat: una senyalització prèvia d’avís que hi ha un carrer tallat, d’aquests carrers
estratègics a Torelló per la seva mobilitat, estaria bé i que els conductors poguessin tenir
l’alternativa abans de trobar-se el carrer tallat.
Aclareix que es tracta més aviat d’un prec. Ja s’havia dit altres anys i es tracta de fer
aquest esforç.
Respon el Sr. Pere Galobardes: Jo diria, per la part que ens toca des de mobilitat que
s’ha fet una millora important; els que en tenim coneixement –perquè a vegades, quan
en tenim coneixement, ja hi ha la tanca posada, a iniciativa dels mateixos constructors,
sense que ho hagin comunicat amb la previsió que marca l’ordenança, a l’ajuntament-.
Hem notat una millora; encara no estem a la perfecció i hi ha casos com el que
comentaves (s’adreça al Sr. Jordi Casals) que no s’han resolt prou bé, però per exemple,
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ara fa uns quinze dies, a l’entrada sud del carrer Manlleu que es va haver de desviar, es
va indicar correctament i amb uns quants dies d’antelació i es va donar l’oportunitat a
la gent, des de la rotonda d’entrada a la població, a diversificar-se.
De totes maneres, el que sempre demanem és que qualsevol incidència que el ciutadà
detecti, ho comuniqui directament bé sigui a través de la policia o a través dels serveis
tècnics o la regidoria d’obres i serveis de l’ajuntament, per poder-hi posar mà.
B/4
Per altra banda, i aprofitant que el regidor de seguretat ciutadana i mobilitat és el
mateix, voldríem saber en quin estat està el consell municipal de seguretat ciutadana i
mobilitat, ja que vàrem demanar-ho fa uns mesos en l’altre mandat i se’ns va dir que no
se’ns podia respondre, perquè no es tenia la documentació al davant. Ara ho tornem a
demanar.
Respon el Sr. Pere Galobardes: És cert. No anem amb la rapidesa que ens agradaria en
aquest tema, perquè el dia a dia i la gestió de la regidoria és complexa, però de totes
maneres forma part de les prioritats i a mi m’agradaria començar-ho a treballar com us
vaig avançar a la comissió informativa darrera; convergència ja va dir que vindria la
Cristina Sala; la Montse Ayats també ho va confirmar i ara em falta que em comuniqueu
el vostre representant (d’ esquerra) i començarem a debatre les aportacions que
vulgueu fer al consell de seguretat ciutadana. És cert que és un deute que tenim
nosaltres i que l’hem d’espavilar.
B/5
Per acabar: després del que va succeir al final del darrer mandat amb ràdio ona, en què
políticament es va tenir una gestió –creiem des d’Esquerra Republicana- erràtica,
demanaríem que de cara a aquest any, el 2007, poguéssim tenir una proposta d’estatuts
nous per a ràdio ona, on es pogués donar cabuda als agents socials, que puguin enriquir
la formació d’aquest patronat, que ara només compta amb els partits polítics, l’equip d
govern i els tècnics.
Creiem que s’ha de donar un nou impuls a ràdio ona; hi ha bastant desencant i la
responsabilitat dels polítics és tornar a il·lusionar la gent i tenir la ràdio ona que teníem fa
un temps.
Moltes gràcies.
Respon el Sr. Miquel Franch: Jo et dic, com a president del patronat, que a la propera
reunió del patronat, un dels temes que estarà a l’ordre del dia serà aquest: els estatuts
de ràdio ona, entre altres temes.
SR. LLUÍS BASSAS (CiU):
B/6
Jo volia parlar de la Plaça Sant Fortià, però ja n’ha parlat l’Albert; sobretot pel tema de
la sortida del carrer de la Pau, que és una mica complicada i voldria saber si hi ha
alguna cosa prevista.
El seu prec s’ha respost conjuntament amb el prec B/2 del Sr. Soldevila.
SRA. CRISTINA SALA (CiU):
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B/7
Molt breument i també per al regidor de seguretat ciutadana: de les dues passarel·les
que creuen el riu, n’hi ha una que per la zona on passa la passarel·la no hi passa tant, i a
més està senyalitzat –ens sembla-, però a l’altra no està senyalitzat que no poden passarhi motos i els veïns ens diuen que n’hi passen constantment; es tracta de la passarel·la
del passeig del Firal.
Demanaria, en primer lloc, que se senyalitzi la prohibició i, en segon lloc, si es pot establir
alguna mena de control.
Respon el Sr. Pere Galobardes: Ho traslladaré ràpidament, per tal que mirin què es pot
fer.
Aquestes coses, a vegades solen passar coincidint sempre les mateixes persones -a no
ser que es tracti d’un problema molt general- i per tal que puguem fer-hi acte de
presència en el tram horari en què ocorri, seria bo tenir-ne coneixement, doncs a
vegades és més fàcil això que no pas utilitzar moltes hores.
Gràcies.

C) INFORMACIONS:
SR. FRANCESC J. RIVERA:
C/1
La primera informació és conseqüència d’una proposta de la regidoria d’esports en
l’anterior legislatura, que data de finals de 2006: considerant que per l’inici de les obres
de la nova piscina coberta, la pista d’atletisme que envolta el camp de futbol del Torelló
es veurà afectada durant el temps de la construcció d’aquest nou equipament; els
usuaris que fan ús d’aquest espai, podran fer ús d’un nou equipament, situat a la zona
verda vora del riu, al darrere del pavelló i de la carpa municipal. Aquest equipament
consta de 8 estacions, amb els seus cartells indicatius corresponents –un a cada estaciói és un nou equipament tècnic de preparació física.
Aquest espai està a disposició dels ciutadans i ciutadanes i de totes les entitats, des de
mitjans del mes de maig.
També en la mateixa proposta de la regidoria, es va valorar la possibilitat de dotar amb
elements esportius fixes una zona nova de creixement urbanístic, compresa entre la zona
Joanot Martorell, el carrer giravolt, el passeig Vall del Ges i el carrer Damians.
Vàrem creure que aquesta era una manera d’apropar l’esport no competitiu a les
nostres ciutadanes i ciutadans, a través dels nostres barris, carrers i places. Els elements
estan col·locats, concretament, una taula de tennis taula a la plaça joanot Martorell;
una altra taula de tennis taula al carrer Giravolt, i a la zona entre la rotonda del carrer
Giravolt, passeig de la Vall del Ges, una altra taula de tennis taula. I a la zona de la
cruïlla del passeig de la Vall del Ges i carrer Damians, una cistella de bàsquet.
C/2
Una altra informació que crec que és important i que s’havia de donar, és que el proper
diumenge, 8 de juliol, a la piscina municipal, es farà una nova jornada de portes obertes,
coincidint una vegada més amb el “Mulla’t”, campanya per recaptar fons per a la
fundació de l’Esclerosi múltiple.
Una vegada més, coordinada amb les voluntàries i voluntaris de la Fundació al nostre
municipi i els serveis tècnics de la regidoria d’esports a la piscina municipal, la Creu Roja i
l’àrea d’esports de la Diputació de Barcelona.
Una manera de col·laborar amb aquesta campanya és comprant material esportiu que
la fundació posa a disposició de tothom, o col·laborar amb aportacions econòmiques
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voluntàries a la mateixa piscina, ja que aquest dia en concret, no es fa pagament a la
taquilla, per tal de facilitar als assistents que puguin col·laborar amb els seus donatius, si
així ho estimen oportú. I m’agradaria aprofitar per fer una crida a la solidaritat de les
torellonenques i torellonencs, demanar l’assistència i la seva col·laboració amb aquesta
Fundació.
SRA. M. ÀNGELS CASALS:
C/3
La primera informació, fa referència a una de les activitats que des de l’Agència de
protecció de la salut hem començat i que realment afecta el nostre el nostre municipi:
hem posat en marxa el programa de control de compliment de la normativa pel que fa
a tot el que és la llei del tabaquisme; les mesures sanitàries, enfront del que regula el
fumar, la venda, el subministrament, el consum i la publicitat del tabac. És una llei que
realment és força complicada; tots els tècnics que n’hem de formar part ja hem fet
activitats de formació i en primer moment es posarà en marxa, sobretot, el que primer es
mirarà és tot el que són els edificis públics, indústria alimentària, escoles, residències, ... de
mica en mica s’anirà fent la revisió de tot, però es comença per tot el que són edificis
municipals, edificis públics i edificis on realment hi tenen més incidència els menors. Els
restaurants també i, després ja s’aniran fent els bars.
Això no solament implica el que ja està fet, sinó que s’ha de tenir en compte tot el que
són activitats classificades, perquè una vegada ja es demani el permís per obrir-se una
d’aquestes, ja s’ha de tenir en compte tota aquesta normativa.
Evidentment fins ara, perquè aquesta llei ja data del 2005, el que s’havia fet és un procés
informatiu per tal que tothom ho tingués i s’anés aplicant la normativa, i en aquests
moments el que es farà és una revisió; en principi serà informativa, però en una segona
ocasió ja serà sancionadora. Realment això ja ho sanciona directament la Generalitat,
perquè des de salut s’ha pot molta èmfasi en què es compleixin totes aquestes mesures.
C/4
I una altra cosa que us vull informar i que suposo que us haureu assabentat per la
premsa: a partir d’avui la clínica de Vic forma part del consorci Hospitalari de Vic; això ja
se’ns va presentar en el Govern Territorial i es va dir que en la mesura que fos possible ho
anéssim explicant a tothom; el consorci Sanitari d’Osona tindrà tres edificis molt
diferenciats pel que són edificis hospitalaris: un és l’hospital general de Vic, l’altre Osona
Salut Mental i l’altra la clínica de Vic. En aquests moments, la clínica de Vic serà com el
braç privat del que és el consorci sanitari d’Osona, però progressivament anirà formant
part de tot el que és l’Hospital General.
Això s’havia d’haver fet efectiu l’u d’agost; s’ha començat a fer l’u de juliol per
problemes de vacances; penso que per una part ens anirà molt bé, perquè realment la
clínica Vic amb tot el procés de crisi que va tenir, hi havia el ric que tanqués i es perdés
un edifici que realment per a la sanitat pública d’Osona feia falta, i per una altra part, en
aquests moments en què falten molts professionals, que perdéssim uns professionals. Jo
penso que la solució s’ha donat, malgrat que amb el temps veurem si és bona, perquè
serà complicada de poder gestionar les mateixes persones una part pública i una part
privada, perquè el que és procés privat, sigui tot el procés privat i el públic, sigui tot el
procés públic; possiblement a la clínica de Vic en aquests moments ja se li compraven
serveis, perquè l’hospital no podia absorbir-ho i penso que guanyarem tant el que és en
metres quadrats d’edifici –perquè realment la clínica de Vic sembla petita però és molt
gran, són 9.000 m²-; la sanitat pública no pensa fer-la servir tota: una part es destinarà a
la Universitat, pel que ja s’estan mantenint gestions, i l’altra part, sobretot el que són
quiròfans, ja s’utilitzarà, i la resta de plantes d’hospitalització en aquests moments i fins a
finals d’any se seguirà funcionant com es funciona amb la clínica i les mútues i tot el que
és privat, però a partir de llavors possiblement s’hi passaran un seguit de serveis de petita
tecnologia, com poden ser els serveis d’otorrino, de dermatologia, o tots els que no
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requereixen una hospitalització i que possiblement tota l’hospitalització passarà a
l’hospital general, que és de molta més complexitat.
I una de les altres coses que també penso que és un gran què, que ens afecta a tots,
que realment tota la gent que tenia un contracte laboral amb l’empresa, passa a
dependre del personal de l’hospital general, i els que tenien un contracte mercantil,
hauran de fer algun tipus de societat per continuar tenint un contracte privat amb la
clínica.
Penso que realment per a la sanitat d’Osona, en què realment estem mancats i les llistes
d’espera són llargues, és bo que es pugui aprofitar i que realment passi a ser sanitat
pública un edifici que ja depenia del govern de la Generalitat.
SR. MARC FONTSERÈ:
C/5
Com els últims anys, des de la regidoria de joventut i infància, s’ha col·laborat amb la
Diputació en l’edició de l’agenda escolar europea 2007-2008, del medi ambient i el
desenvolupament sostenible. Juntament amb l’agenda, adjuntem un fulletó
d’informació municipal sobre els ajuntaments de la Vall del Ges i Orís: telèfons, adreces,
explicació del que són les escoles verdes i l’agenda XXI, .... més coses d’aquest estil; i
seguin la tradició de la regidoria, us faig a mans una agenda, perquè la tingueu.
SRA. FLORA VILALTA:
C/6
Informar que el dia 28 l’empresa de la Generalitat GISA, va adjudicar novament les
obres del CEIP Fortià Solà; aquesta vegada l’empresa adjudicatària és l’empresa PROSA
i en un termini breu podrem veure com aquestes obres que han estat aturades durant
uns mesos es reprendran.
SR. MIQUEL FRANCH:
C/7
A part d’aquest equipament que ha informat la Flora, aquests últims dies també se n’ha
adjudicat un altre, que és el casal de la gent gran de Torelló; un equipament llargament
demanat i que per fi veu la llum; es podran començar les obres molt possiblement el mes
de setembre. La previsió és que pugui estar finalitzat a finals del 2008 i, per tant, esperem
que el canvi d’equipament del casal de la gent gran passi de l’actual de la ronda de les
Pollancredes, al Portal de la Carrera-carrer Rocaprevera.
Les dades que tenim és que poden començar a partir del mes de setembre; és una
bona notícia per Torelló, és una bona notícia per a la gent gran i és una bona notícia,
també, perquè forma part d’un dels equipaments que en el seu moment, quan es va fer
el programa de la gent gran de Torelló, era un dels bàsics i imprescindibles, pel que fa a
aquest programa de serveis i equipaments per a la gent gran.
La sessió es clou a dos quarts de nou i quatre minuts del vespre del mateix dia dos de
juliol i, per deixar constància dels temes que s’han tractat i dels acords presos, estenc
aquesta acta que firma el Sr. Alcalde president, juntament amb mi, que certifico amb la
meva signatura.
Vist i plau,
L’ALCALDE,

EL SECRETARI INTERÍ,

