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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT EN
PLE, CELEBRADA EL DIA 29 D’OCTUBRE DE 2007:
A Torelló, el dia vint-i-nou d’octubre 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, Sr. Lluís Sabatés i Padrós, 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 per la Secretària accidental de la Corporació, Sra. Julita La Haba i Plans, que
certifica.
Oberta la sessió i declarada pública per la Presidència a les vuit del vespre, i un cop
comprovada per la Secretària 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 l’acta de la sessió anterior, ordinària del dia 25 de setembre
de 2007, que s’aprova 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.- DONAR COMPTE DE LA MODIFICACIÓ D’UN CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE TORELLÓ
I “CALS AVIS” RESIDÈNCIA 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 a proposta de la Regidoria de benestar social, la
comissió informativa de serveis a la persona, dóna compte de l’aprovació de la
modificació del conveni entre aquest ajuntament i l’entitat “CALS AVIS” RESIDÈNCIA
ROCAPREVERA, aprovada per la Junta de Govern Local del dia 22 d’octubre de 2007, i en
els termes que es transcriuen a continuació:
“Donat que en els últims anys hi hagut canvis importants dels residents de la residència
Cals Avis, amb un augment de places de persones amb dependència.
Donat que s’està realitzant un nou centre de dia per a persones dependents
Amb motiu de l’acord entre la Regidoria de benestar social de l’Ajuntament de Torelló i la
“Cals Avis” Residència Rocaprevera, per tal d’incrementar la dotació econòmica pels
motius que s’han exposat més amunt, la regidoria de benestar social, proposa a la Junta
de Govern Local, l’adopció dels acords que segueixen:
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Primer.- APROVAR la modificació de l’apartat C del pacte Segon de l’esmentat conveni,
que quedaria com segueix:
“C. Col·laborar econòmicament, des del Departament de Benestar Social, en el
finançament del cost econòmic que resulti del funcionament de la residència i del Centre
de Dia, activitats i projectes propis de l’entitat, amb una quantitat de 17.082,49 euros per
a l’any 2007, aquest import s’incrementarà anualment 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, el pagament de l’aportació econòmica es farà
fraccionament per mesos.
Per l’any 2007 a més hi haurà una aportació extraordinària de 12.000 euros.”
2.- DONAR COMPTE DE LA DEROGACIÓ D’UN CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE TORELLÓ I
CÀRITAS INTERPARROQUIAL:
A proposta de la regidoria de benestar social, la Comissió informativa de serveis a la
persona, dóna compte de l’acord adoptat per la Junta de Govern Local, en sessió
ordinària del dia 22 d’octubre de 2007:
Donat que l’Ajuntament de Torelló té un conveni signat amb Càritas Interparroquial de
Torelló.
Donat que Càritas Interparroquial ha demanat que l’aportació de l’Ajuntament deixi de
ser com a subvenció i passi a ser com a donatiu.
Vist el tipus d’entitat que és Càritas Interparroquial de Torelló.
Vist que la coordinació entre el Departament de Benestar Social i Càritas Interparroquial
està establerta i es vol continuar treballant conjuntament.
La regidora de Benestar Social PROPOSA a la Junta de Govern Local, l’adopció dels
acords que segueixen:
Primer.- DEIXAR SENSE EFECTE el conveni signat entre l’ajuntament de Torelló i Càritas
Interparroquial de Torelló.
Segon.- DONAR COMPTE del present acord a la propera sessió plenària que se celebri.
Tercer.- NOTIFICAR el present acord a la regidoria de benestar social i a l’entitat
interessada.
3.- DONAR COMPTE D’UNA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA DE DATA 2 D’OCTUBRE DE 2007,
REFERENT A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONAL:
A proposta de l’Alcaldia, la Comissió informativa d’administració i hisenda, dóna compte
de la resolució dictada en data 2 d’octubre de 2007, següent:
Vista la proposta de la regidora d’educació de data 2 d’octubre de 2007, la qual es transcriu a continuació:
“Vist l’informe de l’arxivera municipal de 2 d’octubre de 2007, en el qual es posa de manifest, que una vegada
finalitzat el termini del contracte de l’auxiliar d’arxiu que es va contractar per donar suport a la realització del trasllat
a les noves dependències del Mas El Prat, les previsions inicials de finalitzar la tasca en sis mesos no s’han acomplert
i per tant, cal donar continuïtat a aquest procés per tal d’inventariar i preparar la documentació per al seu correcte
trasllat i instal·lació.
Vist que es considera prioritari poder realitzar aquest trasllat, pels motius que ja consten en la resolució de 30 de
març de 2007, ja que la situació de l’arxiu reverteix en el funcionament correcte i eficient de l’administració
municipal.
Atès que es donen els supòsits d’urgència per tal de procedir a aquesta contractació, ja que és necessari realitzar el
trasllat de la documentació de l’arxiu i això suposa a més una tasca extra respecte la gestió ordinària de l’arxiu que
en principi no ha de tenir continuïtat en el temps, si bé caldrà estudiar-ho.
Per tot això, proposo que l'Alcalde resolgui contractar per la via de màxima urgència, la persona que ja ha
desenvolupat aquesta feina a partir del dia 3 d’octubre de 2007, per tal que es pugui finalitzar el procés de trasllat
de l’arxiu amb la màxima celeritat.”
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Vist l’article 22 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, estableix que en casos de màxima urgència, que s’ha de
fonamentar en la resolució que adopti l’òrgan competent, es pot contractar directament el personal laboral
per a treballs concrets, existeixi o no lloc de treball inclòs en la relació, sempre que hi hagi crèdit suficient i
la contractació no excedeixi el termini màxim fixat en la modalitat contractual laboral emprada. En aquest
supòsit es requereix la donació de compte que conté l’article 98. 1 d’aquest Reglament.
Vist que s’ha procedit a l’ampliació de l’expedient de modificació de les partides pressupostàries del Capítol
I, prèvia al Dictamen de la Comissió d’Hisenda, iniciat per resolució de l’alcaldia de data 25 de setembre de
2007, per tal de poder dotar la partida pressupostària per cobrir la despesa almenys fins a final d’any.
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 legislació vigent en matèria de règim local, i l’article 53 del decret legislatiu
2/2003 pel que s’aprova el text refós de la llei municipal de règim local de Catalunya, RESOLC:
Primer.- CONTRACTAR la Sra. Núria Pou Puigblanqué, com a auxiliar d’arxiu de l’arxiu municipal, personal
laboral, categoria auxiliar d’arxiu, a partir del dia 3 d’octubre de 2007 per a la realització de les tasques de
classificació i trasllat de la documentació de l’arxiu al Mas Prat.
Segon.- DONAR compte al Ple d’aquesta contractació en compliment de l’article 22.2 del Decret 214/1990,
de 30 de juliol.
Tercer Fer pública aquesta contractació al Butlletí Oficial de la Província i en el Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya, d’acord amb l’article 94.3 del mateix decret.
Quart .- Notificar aquesta resolució a la persona interessada, al Comitè d’empresa, als departaments de
cultura, d’intervenció i al departament de RRHH.

4.- DONAR COMPTE D’UNA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA DE 28 DE SETEMBRE DE 2007,
REFERENT A RECURSOS HUMANS:
A proposta de l’Alcaldia, la comissió informativa d’administració i hisenda, dóna compte
de la resolució dictada en data 28 de setembre de 2007, següent:
En data 2 d’octubre de 2006 es va resoldre contractar la senyora Elisenda Currius Soler, a partir del dia 3
d’octubre de 2006 i pel termini de 12 mesos, com a Agent d'Ocupació i Desenvolupament Local per tal de
portar a terme el projecte presentat per l’Ajuntament a la convocatòria TRI/776/2006, la qual s’adscriurà al
departament de cultura, amb la categoria de tècnica de cultura. L’esmentat contracte restava vinculat a les
disposicions de la resolució del 13 de juliol de 2006 del Director del Servei d’Ocupació de Catalunya per la
qual s’atorga la subvenció.
L’Ajuntament de Torelló ha sol·licitat al Departament d’Ocupació de la Generalitat una pròrroga de la
subvenció per a l’esmentada contractació i amb data 27 de setembre
En data 27 de setembre de 2007 s’ha rebut un FAX del Servei d’Ocupació de la Generalitat de Catalunya en
la qual es resol favorablement la sol·licitud de pròrroga per un import 26.584,56 € .
Amb tot per atendre aquest contracte a partir del dia 3 d’octubre de 2007 cal procedir a la modificació del
pressupost, la qual no es podrà portar a terme fins a la propera sessió plenària,
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 legislació vigent en matèria de règim local, i l’article 53 del decret legislatiu
2/2003 pel que s’aprova el text refós de la llei municipal de règim local de Catalunya, RESOLC:
Primer.- Mantenir la contractació de la sra. Elisenda Currius Soler, a partir del dia 3 d’octubre de 2007 i pel
termini de 12 mesos, com a Agent d'Ocupació i Desenvolupament Local per tal de portar a terme el
projecte presentat per l’Ajuntament a la convocatòria TRI/776/2006, s’adscriurà al departament de cultura,
amb la categoria de tècnica de cultura. L’esmentat contracte resta vinculat a les disposicions de la resolució
del 13 de juliol de 2006 del Director del Servei d’Ocupació de Catalunya per la qual s’atorga la subvenció i a
l’execució del projecte presentat per a l’obtenció de la pròrroga.
Segon:- ADOPTAR el compromís de modificar el pressupost vigent d’acord amb la subvenció atorgada, en la
propera sessió plenària per tal d’atendre aquesta contractació.
Tercer.- COMUNICAR aquesta resolució a la persona interessada, al coordinador de cultura, a la
interventora municipal i al departament de RRHH.
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5.- DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA DE DATA 28 DE SETEMBRE DE 2007,
REFERENT A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONAL:
A proposta de l’Alcaldia, la comissió informativa d’administració i hisenda, dóna compte
de la resolució dictada en data 28 de setembre de 2007, següent:
Atès que el sr. Joan Carrey Abellan, adscrit al servei de piscines i pavelló municipal, ha presentat la baixa
mèdica per incapacitat temporal amb data 27 de setembre de 2007 amb una previsió de durada probable de
20 dies.
Vista la proposta de 28 de juliol de 2007 efectuada pel regidor d’esports en el qual posa de manifest la
situació de baixa del Sr. Carrey i la impossibilitat que es pugui cobrir l’horari de treball del Sr. Carrey amb la
resta a personal del departament, per la qual cosa proposa incorporar una persona que substitueixi la seva
jornada laboral.
Vist que resulta urgent cobrir aquest lloc de treball per tal de poder continuar prestant amb normalitat
els serveis de piscines i pavelló municipal,
Vist que s’ha procedit a l’ampliació de l’expedient de modificació de les partides pressupostàries del Capítol
I, prèvia al Dictamen de la Comissió d’Hisenda, iniciat per resolució de l’alcaldia de data 25 de setembre de
2007, per tal de poder dotar la partida pressupostària per cobrir la despesa almenys d’un mes.
Vist l’art. 22 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, que estableix que en casos de màxima urgència, que s’ha
de fonamentar en la resolució que adopti l’òrgan competent, es pot contractar directament el personal
laboral per a treballs concrets, existeixi o no lloc de treball inclòs en la relació, sempre que hi hagi crèdit
suficient i la contractació no excedeixi el termini màxim fixat en la modalitat contractual laboral emprada. En
aquest supòsit es requereix la donació de compte que conté l’article 98. 1 d’aquest Reglament.
És per tot això que de conformitat amb les atribucions que em confereix l’article 21 de la Llei 7/1985 de
Bases de règim local legislació vigent en matèria de règim local, i l’article 53 del decret legislatiu 2/2003 pel
que s’aprova el Text refós de la llei municipal de règim local de Catalunya, RESOLC:
Primer .- CONTRACTAR amb caràcter de màxima urgència la Sra. Montserrat Ruiz Díaz, a partir del dia 1
d’octubre de 2007 i per termini en què es produeixi la situació de baixa per incapacitat temporal del sr.
Carrey, per tal que desenvolupi les tasques de conserge d’instal·lacions esportives municipals, amb una
dedicació de jornada sencera i les retribucions establertes a la relació de llocs de treball.
Segon.- DONAR compte al Ple d’aquesta contractació en compliment de l’article 22.2 del Decret 214/1990,
de 30 de juliol.
Tercer.- Fer pública aquesta contractació al Butlletí Oficial de la Província i en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, d’acord amb l’article 94.3 del mateix decret.
Quart Notificar aquesta resolució a la persona interessada, al departament d’esports, a la intervenció
municipal i al departament de Recursos humans.

6.- DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DEL PATRONAT MUNICIPAL DEL
TEATRE CIRVIANUM DE L’ANY 2006:
Aprovada per l’Alcaldia la liquidació del pressupost del Patronat Municipal del Teatre
Cirvianum de l’any 2006, per resolució del 17 d’octubre de 2007, se'n dona compte al Ple
de l’Ajuntament i s’informa del resultat pressupostari següent:
1.
2.
3.
4.
5.

Drets reconeguts nets: ____________________________________________ 342.658,41 €
Obligacions reconegudes netes: __________________________________ 340.892,50 €
Resultat pressupostari (1-2): __________________________________________1.765,91 €
Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria: ________________15.000,00 €
Resultat pressupostari ajustat: _______________________________________16.765,91 €

Enviar un exemplar de la liquidació a la Delegació Especial d’Economia i Hisenda i un
altre exemplar a la Generalitat de Catalunya.
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7.- DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DEL PATRONAT MUNICIPAL DE
RÀDIO ONA DE L’ANY 2006:
Sra. Montse Ayats (ICV-CdG): Sabem que no és una proposta amb votació, però si que
ens agradaria que constés en acta que el grup d’ICV-CdG volem que quedi constància
que estem parlant d’un romanent de tresoreria de l’any 2006, de ràdio ona, de 13.500
euros aproximadament i que d’acord amb els informes que vàrem demanar a la
interventora, corresponen a sobrants de les diferents partides del pressupost i a uns majors
ingressos dels previstos per publicitat. D’una banda creiem que és molt important
destacar els majors ingressos per publicitat, perquè vol dir una bona feina en aquest sentit
i tots els que hem participat en els diferents patronats hem anat percebent les dificultats
per arribar als objectius que ens havíem marcat, i de l’altra, perquè ens sembla que ha de
quedar constància que alguna cosa o moltes coses han fallat, quan hem parlat d’una
suposada crisi econòmica de la ràdio, com pot ser que ara parlem de sobrants a les
partides i que, alhora, en algun document intern o en algun patronat s’arribés a dir que
fins i tot els mateixos col·laboradors, per estalviar, havien de finançar les aigües que
donaven als convidats? Per posar només algun exemple o que, fins i tot, es parlés que els
col·laboradors potser no cobrarien. Nosaltres pensem que és important veure què és el
que ha fallat i evitar que torni a passar. Si hi ha hagut una manca d’informació o de
traspàs de la informació entre els responsables de l’ajuntament i els responsables de la
ràdio; si el seguiment pressupostari no s’ha fet com s’hauria d’haver fet però, en tot cas,
estem parlant d’una xifra important i ens sembla que valia la pena que en quedés
constància.
Sr. Miquel Franch (PSC-PM): Trobo molt bé que quedi constància, però em sembla que
els exemples de l’aigua no venen al cas.
Sra. Montse Ayats: És igual; és una manera d’exemplificar coses concretes que han anat
sortint en les reunions del patronat.
Aprovada per l’Alcaldia la liquidació del pressupost del Patronat Municipal de Ràdio Ona
de l’any 2006, per resolució del 17 d’octubre de 2007, se'n dona compte al Ple de
l’Ajuntament i s’informa del resultat pressupostari següent:
1.
2.
3.
4.

Drets reconeguts nets: ____________________________________________ 105.397,40 €
Obligacions reconegudes netes: ____________________________________91.903,72 €
Resultat pressupostari (1-2): _________________________________________13.493,68 €
Resultat pressupostari ajustat: _______________________________________13.493,68 €

Enviar un exemplar de la liquidació a la Delegació Especial d’Economia i Hisenda i un
altre exemplar a la Generalitat de Catalunya.
PROPOSTES AMB VOTACIÓ
8.- RATIFICAR UNA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA DE DATA 26 DE SETEMBRE DE 2007
En data 26 de setembre de 2007 es va dictar la resolució de l’Alcaldia que es transcriu
literalment a continuació:
El Sr. Miquel Franch i Ferrés, alcalde president de l’Ajuntament de Torelló, de conformitat amb les
atribucions que em confereix la legislació vigent en matèria de règim local,
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Relació de fets
D’acord amb la resolució MAH/1710/2007, de 29 de maig, publicada al DOGC núm. 4902 de 12 de juny de
2007 per la qual es fa pública la convocatòria de subvencions per a la realització d’actuacions de gestió,
conservació i recuperació d’espais fluvials.
Atès que l’Ajuntament de Torelló està interessat en obtenir una subvenció per a la finalitat indicada
anteriorment,
És per tot això que l’alcalde
R E S O L
Primer.- SOL·LICITAR a l’Agència Catalana de l’Aigua una subvenció per realitzar el projecte de
rehabilitació de la riba del riu Ter al nucli urbà de Torelló (Osona).
Segon.- APROVAR el projecte esmentat anteriorment i ADOPTAR, davant l’Agència Catalana de
l’Aigua, el compromís de dotar en el proper pressupost la partida pressupostària suficient per atendre la
despesa que no podrà ser objecte de subvenció.
Tercer.- RATIFICAR aquesta resolució de l’alcaldia en la propera sessió del Ple de l’Ajuntament.
Quart.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’Agència Catalana de l’Aigua, així com als departaments
d’Intervenció i de Medi Ambient de l’Ajuntament.
Atès que la competència per a la seva aprovació recau en el Ple municipal, a proposta
de la comissió informativa d’urbanisme i territori, el Ple de l’ajuntament, per unanimitat
dels membres d ela Corporació, acorda la seva RATIFICACIÓ en els termes que s’han
transcrit anteriorment.
9.- SOL·LICITUD D’UNA SUBVENCIÓ AL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT, PER AL PROJECTE
“MILLORES ALS POUS DE LA ZONA ESPORTIVA DE TORELLÓ:
Al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 490, de data 24 de maig de 2007 es
publica la Resolució MAH/1506/2007, de 17 de maig, del Departament de Medi Ambient i
Habitatge de la Generalitat de Catalunya, de convocatòria, per a l’any 2007, per a la
concessió de subvencions destinades a la realització d’inversions per a l’execució
d’actuacions d’abastament en alta.
Atès que l’Ajuntament de Torelló està interessat en obtenir una subvenció per a la finalitat
indicada anteriorment, i
És per tot això que a proposta de la Comissió Informativa d’Urbanisme i Territori, el ple de
l’Ajuntament, per unanimitat dels membres de la Corporació, acorda:
Primer.- SOL·LICITAR al Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de
Catalunya, d’acord amb la Resolució MAH/1506/2007, de 17 de maig, esmentada
anteriorment, una subvenció per realitzar el projecte següent:
NOM DEL PROJECTE: Millores als pous de la zona esportiva del municipi de Torelló
Subvenció que es demana: 40.587,58 €
Segon.- APROVAR el projecte esmentat anteriorment i ADOPTAR, davant el Departament
de Treball i Indústria de la Generalitat, el compromís de dotar la partida pressupostària
suficient al pressupost de l’any 2008 per atendre la despesa que no podrà ser objecte de
subvenció.
a la Generalitat de Catalunya, així com als
Tercer.- NOTIFICAR aquest acord
departaments d’Obres i Serveis i d’Intervenció de l’Ajuntament.
10.- SOL·LICITUD D’UNA SUBVENCIÓ A L’INSTITUT CATALÀ DE L’ENERGIA PER AL PROJECTE
CANVI DE BALASTS ELECTRÒNICS A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL:
Sr. Albert Soldevila (ERC-AM): Només vull dir una cosa: trobem que està molt bé fer
aquest canvi dels balasts electrònics, ja que no només reduïm costos del consum, sinó
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que també reduirem en el manteniment, doncs això afavoreix a la durada de tot el que
és la fluorescència.
Seria bo també que, si es pot o quan es pugui, aplicar-ho a tots els edificis de
l’ajuntament on sigui possible fer-ho.
Al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 4909, de data 21 de juny de 2007 es
publica l’ordre ECF/206/2007, de 17 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores
per a la concessió de les subvencions en règim reglat en el Marc del Programa d'Estalvi i
Eficiència Energètica i s'obre la convocatòria per a l'any 2007.
Atès que l’Ajuntament de Torelló està interessat en obtenir una subvenció per a la finalitat
indicada anteriorment, i
És per tot això que a proposta de la Comissió Informativa d’Urbanisme i Territori, el ple de
l’ajuntament, per unanimitat dels membres de la Corporació, acorda:
Primer.- SOL·LICITAR a l’Institut Català de l’Energia de la Generalitat de Catalunya,
d’acord amb l’ordre ECF/206/2007, de 17 de maig, esmentada anteriorment, una
subvenció per realitzar el projecte següent:
NOM DEL PROJECTE: Canvi de balasts electrònics a la biblioteca municipal.
Subvenció que es demana: 2.100,41 €
Segon.- APROVAR el projecte esmentat anteriorment i ADOPTAR, davant l’Institut Català
de l’Energia de la Generalitat, el compromís de dotar la partida pressupostària suficient al
pressupost de l’any 2008 per atendre la despesa que no podrà ser objecte de subvenció.
Tercer.- NOTIFICAR aquest acord a l’Institut Català de l’Energia de la Generalitat de
Catalunya, així com als departaments d’Obres i Serveis i d’Intervenció de l’Ajuntament.
11.- SOL·LICITUD D’ADHESIÓ AL CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AGÈNCIA DE
RESIDUS DE CATALUNYA I LES ENTITATS GESTORES DELS SIG, RAEE I ASSUMIR ELS
COMPROMISOS MÍNIMS QUE CONTÉ EL PACTE ESMENTAT:
Atès que l’article 7.2 del Reial Decret 208/2005, de 25 de febrer, sobre aparells elèctrics i
electrònics i la gestió dels seus residus, preveu la participació de les entitats locals en els
sistemes integrats de gestió de residus d’aparells elèctrics i electrònics, mitjançant
l’adhesió al Conveni de col·laboració signat entre els sistemes integrals de gestió i les
comunitats autònomes,
Atès que a les resolucions d’autorització dels sistemes integrats de gestió es preveu
l’obligació d’aquests de compensar econòmicament als ens locals de totes les despeses
derivades de la correcta gestió dels residus d’aparells elèctrics i electrònics, en els termes
del conveni marc subscrit amb l’Agència de Residus de Catalunya i d’acord amb les
proves documentals aportades pels propis ens locals per al càlcul d’aquests costos,
És per tot això que a proposta de la Comissió Informativa d’Urbanisme i Territori, el Ple de
l’ajuntament, per unanimitat dels membres de la Corporació, acorda:
Primer.- SOL·LICITAR l’adhesió de l’Ajuntament de Torelló al Conveni marc de
col·laboració signat entre l’Agència de Residus de Catalunya i les entitats gestores dels
sistemes integrals de gestió (SIG) de residus d’aparells elèctrics i electrònics (RAEE), així
com assumir els compromisos mínims continguts al referit pacte.
Segon.- NOTIFICAR el present acord a l’Agència de Residus de Catalunya, així com als
departaments d’Obres i Serveis i d’Intervenció de l’Ajuntament.
12.- APROVACIÓ D’UN CONVENI DE COOPERACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL
D’OSONA I L’AJUNTAMENT DE TORELLÓ:
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Atès el volum d’expedients en tràmit, pendents de fer-se el control inicial, i la manca de
mitjans humans per portar-los a terme des dels Serveis Territorials.
Atès que el Consell comarcal d’Osona ofereix, entre d’altres, la possibilitat de fer
informes tècnics i/o controls de les llicències d’activitats sotmeses a la Llei 3/1998 de la
intervenció integral per a l'Administració ambiental.
A proposta de la Comissió Informativa d’Urbanisme i Territori, el Ple de l’ajuntament, per
unanimitat dels membres de la Corporació, acorda:
Primer: APROVAR el següent conveni de cooperació entre ambdós organisme per tal
que el Consell Comarcal d’Osona, pugui elaborar informes tècnics i/o dur a terme
controls inicials quan l’Ajuntament ho consideri oportú.
CONVENI DE COOPERACIÓ EN MATÈRIA D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA EN L’ÀMBIT DE
LA TRAMITACIÓ D’EXPEDIENTS SUBJECTES A LA LIIAA
Vic, 29 d’octubre de 2007.
REUNITS:
D’una part, l’Il·lustríssim senyor Miquel Arisa Coma, president del Consell Comarcal d’Osona, assistit pel
senyor Jaume Portús i Arimany, secretari del Consell Comarcal d’Osona, que dóna fe d’acord amb l’article
92.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, en la seva redacció donada per la
Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern local.
I de l’altra part l’Il·lustríssim senyor Miquel Franch i Ferres, alcalde-president de l’Ajuntament de Torelló,
assistit per la senyora Julita la Haba Plans, secretària de l’ajuntament, que dóna fe d’acord amb l’article 92.3
de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, en la seva redacció donada per la Llei
57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern local.
INTERVENEN:
Ambdues parts en nom i representació de les entitats respectives segons certificacions de sengles acords
dels respectius òrgans competents de data 12 de maig de 2004 per part del Consell Comarcal i certificació
de l’acord del Ple de 29 d’octubre de 2007 per part de l’Ajuntament de Torelló, que s’adjunten a aquest
conveni com a part integrant del mateix, i
Ambdues parts es reconeixen competència i capacitat per a aquest acte i
MANIFESTEN:
I) Que l’entrada en vigor de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l’Administració
ambiental (LIIAA), ha suposat una modificació substancial del procediment per a la tramitació administrativa
de l’atorgament de les llicències municipals subjectes a aquesta llei.
II) Que del règim competencial atribuït als ajuntaments se’n deriva una complexitat que per a molts es
dificulta sensiblement en no disposar, dins de la seva estructura organitzativa, dels professionals adients per a
l’emissió dels informes preceptius i necessaris establerts en la llei en el reglament de desenvolupament.
III) Que la disposició addicional quarta de la LIIAA possibilita que l’ajuntament competent per a dur a terme
les actuacions de control i inspecció de les activitats incloses en els annexos II i III, en el cas que no disposi
de mitjans tècnics suficients per a valorar la incidència ambiental de l’activitat, pot encomanar aquestes
actuacions al consell comarcal.
IV) Que l’article 28 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
de l’organització comarcal de Catalunya estableix que correspon a la comarca, entre d’altres, prestar
l’assistència tècnica als municipis.
En conseqüència, les parts signants, en la representació en què actuen, formalitzen el següent
CONVENI DE COOPERACIÓ
Primer.- Objecte del conveni
És objecte d’aquest conveni la prestació de l’assistència tècnica per part del Consell Comarcal d’Osona a
l’Ajuntament de Torelló, en endavant l’ajuntament, consistent en la prestació del servei necessari per la
realització dels informes corresponents a l’àmbit professional d’un enginyer superior industrial i d’un
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veterinari titulat en relació a la tramitació dels expedients sotmesos a la Llei de la intervenció integral de
l’Administració ambiental i el seu reglament.
Aquesta assistència tècnica abasta també a l’expedició de les actes de control i inspecció de les activitats
subjectes a la normativa esmentada.
Segon.- Obligacions de l’Ajuntament
L’ajuntament s’obliga a trametre puntualment i en tot cas en el termini màxim de dos dies, a comptar de la
sol·licitud de tramitació de l’expedient, juntament amb l’escrit, ajustat a model, de petició del servei, un
exemplar del projecte tècnic i de la documentació que estimi convenient per tal que per part del tècnic
designat pel Consell Comarcal es pugui emetre l’informe sol·licitat.
Tanmateix haurà de trametre la documentació que el tècnic designat requereixi per poder donar
compliment a l’emissió de l’informe i a facilitar l’accés, en el seu cas, a la documentació que, en relació a
l’expedient, necessiti.
Al pagament puntual de la quantitat fixada per a l’emissió de cadascun dels informes sol·licitats i que es
regula en la clàusula quarta d’aquest conveni.
Tercer.- Obligacions del Consell Comarcal
El Consell Comarcal s’obliga a l’emissió dels informes sol·licitats dins dels terminis fixats en la normativa
reguladora de la intervenció integral de l’Administració ambiental.
A garantir que els professionals que emetin els informes estiguin habilitats per a l’exercici de les seves
respectives competències professionals.
A garantir en tot moment la continuïtat i l’efectiva prestació del servei objecte del conveni que es prestarà
mitjançant serveis interns o externs del propi Consell i que en cap cas suposaran cap mena de relació o
dependència laboral respecte de l’ajuntament.
Quart.- Finançament del servei
Per tal de fer front a les despeses derivades de l’assistència tècnica, objecte del conveni, l’ajuntament
abonarà al Consell Comarcal d’Osona, les quanties que per cada tipus d’informe o intervenció es fixen en el
document que figura com a annex I d’aquest conveni que resta unit al mateix i en forma part a un sol efecte.
La quantia establerta per a l’emissió dels informes abastarà la totalitat dels que s’hagin d’emetre en relació a
cada expedient i fins al moment de l’expedició de la resolució d’atorgament o denegació de la llicència
ambiental, sense que es pugui percebre cap altre import per cadascun dels informes complementaris que
calgui.
D’igual manera es procedirà amb les actes de control i d’inspecció, a excepció de les despeses de locomoció
que es giraran en funció de cadascuna de les visites que calgui efectuar.
Anualment, el Consell Comarcal actualitzarà els preus que figuren a l’annex I, que els substituirà i tindrà
plena vigència per a ambdues parts sense que calgui cap acte especial de ratificació essent suficient la no
oposició de l’ajuntament al seu contingut, efectuada dins dels quinze dies següents a la comunicació a
l’ajuntament.
Per al pagament de la quantia que correspongui, el Consell Comarcal practicarà una liquidació a l’ajuntament
conjuntament amb l’informe emès en relació a la intervenció sol·licitada i l’ajuntament en satisfarà el seu
import en el termini màxim de dos mesos des de la seva recepció o expedició.
Transcorregut el termini fixat en el paràgraf anterior sense que s’hagi fet efectiva la liquidació es procedirà a
la seva recaptació mitjançant el procediment establert en el reglament general de recaptació, si bé
l’ajuntament autoritza el Consell a utilitzar el mecanisme de la compensació amb qualsevol de les quanties
que el Consell hagi de transferir a favor de l’ajuntament per qualsevol concepte.
Cinquè.- Obligacions comunes
Les parts estan obligades a:
Complir els terminis establerts en la normativa reguladora de la intervenció integral de
l’Administració ambiental.
Facilitar en temps prudencial i sense dilacions innecessàries ni despeses addicionals la informació i la
documentació necessària per al compliment de l’objecte del conveni.
A la reserva i confidencialitat de la informació que, per raó de la intervenció de cada part, tinguin
coneixement.
Al compliment de les obligacions econòmiques derivades del conveni, en el termini màxim de tres
mesos des del seu compliment.
Sisè.- Vigència del conveni
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Aquest conveni entrarà en vigor el dia de la seva signatura i tindrà una durada mínima de dos anys,
prorrogables d’any en any, si amb una antelació mínima de tres mesos anteriors a la finalització de la vigència
del conveni o d’alguna de les seves pròrrogues, cap de les parts no efectua en forma fefaent, la denúncia del
mateix.
Setè.- Altres formes d’extinció
L’incompliment, per qualsevol de les parts signants, de les obligacions establertes en aquest conveni, donarà
lloc a la seva resolució, que s’haurà de plantejar per la part afectada, en via administrativa davant l’altre part i,
en cas desestimatori de la sol·licitud de resolució, davant la jurisdicció contenciosa administrativa.
I en prova de conformitat amb el que s’ha convingut, se signa aquest conveni per duplicat exemplar i a un sol
efecte en el lloc i data de l’encapçalament.
Miquel Arisa Coma
President del Consell Comarcal

Miquel Franch Ferrés
Alcalde de l’ajuntament de Torelló
En dono fe

Jaume Portús i Arimany
Secretari del Consell Comarcal

Julita la Haba Plans
Secretària acctal. de l’ajuntament
de Torelló

ANNEX I
Despeses per la intervenció de professionals en l’emissió d’informes en els expedients sotmesos al tràmit de
la LIIAAA
Informes d’un enginyer industrial:
Expedients de l’annex II.1:........................ 209 euros
Expedients de l’annex II.2:........................ 174 euros
Expedients de l’annex III:.......................... 140 euros
Inspecció i control inicial:................................
174 euros, més 0,19 € per Km en concepte de
despeses de desplaçament.
Informe d’un veterinari:
Expedients de l’annex II.1:........................ 180 euros
Expedients de l’annex II.2:........................ 150 euros
Expedients de l’annex III:.......................... 120 euros
Inspecció i control inicial:................................
150 euros, més 0,19 € per Km en concepte de
despeses de desplaçament.
En tots els casos, queden inclosos tots els informes que calguin durant tota la tramitació (esmenes,
al·legacions, etc.).
MODEL ORIENTATIU DE SOL·LICITUD
____________________, alcalde l’Ajuntament de _______________, i actuant en el seu nom i
representació,
EXPOSO:
Que en aquest ajuntament s’ha presentat un expedient per a l’obtenció de llicència municipal d’una activitat
de ______________ corresponent a l’annex _____ de la LIIA.
Que aquest ajuntament no disposa dels mitjans tècnics suficients per a l’emissió dels informes preceptius.
Que l’ajuntament té signat un conveni de cooperació amb el Consell Comarcal per a l’emissió dels informes
d’enginyer i veterinari en els expedients subjectes a la LIIA.
DEMANO:
Que per part d_______________, s’emeti el corresponent informe tècnic i s’assumeixi l’emissió de tots
aquells informes que siguin necessaris en la tramitació de l’expedient.
_______________, __ d_______________ de 2007.
L’alcalde,
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_____________________
ANNEX:
- Un exemplar del projecte tècnic.
- ____________________
Il·lm. Sr. President del Consell Comarcal d’Osona
Segon: FACULTAR a l’alcalde per la signatura de la documentació que es derivi del
present acord.
Tercer: COMUNICAR aquest acord al Consell Comarcal d’Osona i als departaments
d’intervenció, secretaria i activitats.
13.- APROVACIÓ DEL CONTRACTE DE CESSIÓ DE L’ESPAI ANOMENAT “LA BARDISSA”:
Sr. Miquel Franch (PSC-PM): No hem estat a temps d’obtenir l’informe que hem sol·licitat
en relació a l’apartat 3.3 de les clàusules, que fa referència a la responsabilitat
patrimonial de l’ajuntament pel que fa a inundacions, etcètera. Hem demanat un
informe a la companyia d’assegurances de l’ajuntament; encara no el tenim, però és
urgent l’aprovació d’aquest conveni, perquè va lligat amb els tallers d’ocupació que han
d’actuar justament en aquesta zona i si no és propietat de l’ajuntament hi haurà
dificultats per tirar-ho endavant.
En el supòsit que la consulta que hem fet ens confirmi que no hi ha cap problema, ho
tiraríem endavant així; si hi ha algun problema, si us sembla parlarem amb cadascun dels
grups i, si convé, modificaríem aquest punt.
Sra. Montse Ayats (ICV-CdG): Nosaltres celebrem que finalment aquest tema s’hagi
pogut arribar a un acord per poder disposar d’aquest espai, poder-lo arreglar i poder-hi
intervenir i, per tant, entenem que la gent de Torelló i l’altra gent que ens pugui visitar,
podrem gaudir d’un espai que tenia unes certes problemàtiques de precarietat i que ara
passarà a ser molt interessant.
Sr. Marc Fontserè (PSC-PM): A petició de l’alcaldia explica el procés que s’ha seguit: la
possibilitat de recuperar aquest espai ja fa temps que ens voltava pel cap a tot l’equip
de govern i també al regidor d’urbanisme d’aquells moments, en Josep M. Soler i vàrem
començar a tenir converses amb la propietat. La propietat de seguida va dir que hi
estava disposada, però com en tota cessió, hi ha alguns punts que s’han de tenir en
compte i en aquest cas la propietat explotava mitjançant la tala de pollancres la
pollancreda que hi ha. Per aquí ha anat la negociació i per això hi ha un preu en el
conveni, que és una indemnització –no és que l’ajuntament pagui per la cessió, sinó que
indemnitza pels ingressos que no tindran en un futur la propietat-.
A la pràctica, la signatura d’aquest conveni significa que recuperem per a Torelló i per al
seu ús, 18 hectàrees d’una zona entre el riu Ges i el Ter, d’un gran interès mediambiental i
que podrem fer servir per passejar, per gaudir de l’espai.
La importància d’aquesta zona l’ha entès la Generalitat, que ens ha donat a
l’ajuntament una subvenció d’uns 27.000 euros per portar a terme la neteja de l’espai i la
reforestació i revegetació de tota la zona.
Hem encarregat un pla de gestió, per assegurar-nos que el que farem allà sigui
mediambientalment correcte i compatible amb l’ús urbà; aquest pla l’hem encarregat -i
els grups en teniu una còpia, perquè la vàrem entregar a la comissió informativa- al CERM
el Centre d’Estudis de Rius Mediterranis i cal dir que el CERM ha estat tant content de com
han acabat l’estudi, que l’han presentat a unes jornades de custòdia del territori que
s’han portat a terme a Menorca a finals de la setmana passada.
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Espero que ho puguem recuperar i gaudir-ne el més aviat possible.
NOTA: Tal com ha indicat el Sr. Alcalde, ha arribat a l’ajuntament l’informe que s’ha
sol·licitat a la companyia asseguradora, que recomana modificar el text de la clàusula
3.3.
Tal com es va comprometre el Sr. Alcalde, va comentar el contingut de l’informe a tots els
grups municipals, en el decurs de la Junta de Govern Local del dia 5 de novembre i atès
que va obtenir el consentiment de tots ells, es procedeix a modificar el contingut
d’aquesta clàusula, de la manera següent:
Text que constava a l’ordre del dia que es va sotmetre a l’aprovació del Ple:
“L’Ajuntament com a cessionari assumirà la responsabilitat plena davant inundacions,
incendis i possibles accidents”.
Text Que constarà al contracte, i a l’acta de la sessió:”L’Ajuntament com a cessionari
assumirà la responsabilitat que estableixi la legislació vigent i/o que li sigui imposada pels
tribunals de justícia”.
A proposta de la Comissió Informativa d’Urbanisme i Territori, el Ple de l’ajuntament, per
unanimitat dels membres de la Corporació, acorda:
Primer.- APROVAR la signatura d’un contracte per a la cessió de l’espai anomenat “La
Bardissa” en els termes que s’indiquen a continuació:
CONTRACTE DE CESSIÓ D’ÚS DE L’ESPAI DE LA BARDISSA
A Torelló, 30 d’octubre de 2007
REUNITS
D'una part, el senyor Miquel Franch i Ferrés, major d'edat, en nom i representació de l’Ajuntament de
Torelló amb domicili a Torelló, carrer Ges d’Avall, número 5, amb NIF número P0828500I-, en la seva
qualitat de Alcalde-President. En endavant l’Ajuntament.
De l'altra, la senyora Maria del Carmen Bassas i Ferrer, amb NIF núm. 33593055S major d'edat, en nom i
representació pròpia, la senyora Montserrat Bassas i Ferrer, amb NIF núm. 37266462E major d'edat, en
nom i representació pròpia, la senyora Maria Assumpta Bassas i Ferrer, amb NIF núm. 36951197H en nom i
representació pròpia, i el senyor Francisco Javier Bassas i Ferrer, amb NIF núm. 77050277R en nom i
representació pròpia, tots amb domicili a Torelló, en la seva qualitat de propietaris. En endavant la Propietat.
Reconeixent-se mútuament la capacitat legal necessària per a contractar i obligar-se, i assistits per la
Secretària accidental de la Corporació, senyora Julita La Haba i Plans, que dono fe.
MANIFESTEN
A) Que l’espai conegut com La Bardissa és un terreny de forma sensiblement triangular amb una superfície
de 17.742,20 m2, situat en la confluència dels rius Ter i Ges, i ubicat al municipi de Torelló. És de
titularitat de la Propietat.
B) Que la classificació urbanística de sòl és de verd públic, i està identificat per l’Agència Catalana de l’aigua
com a terreny inundable en la seva totalitat.
C) Que La Bardissa és un espai natural estratègic, tant pels seus valors propis, com per la seva situació que
facilita el funcionament ecològic en el trànsit d’individus entre riberes.
D) Que La Bardissa és un espai natural estratègic des de la perspectiva social, per la seva proximitat al nucli
urbà, que possibilita un important ús com àrea verda de lleure.
E) Que l’Ajuntament està tramitant el projecte de recuperació ambiental de l’esmentat espai i ha
encarregat l’elaboració del pla de gestió.
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F)

Que ambdues parts estan interessades en la preservació i recuperació de La Bardissa, per la qual cosa
acorden constituir el present contracte privat, i a tal fi s'estableixen les següents:

CLÀUSULES
1 DISPOSICIONS GENERALS
1.1 Objecte.
És objecte del present contracte de cessió d’ús la regulació de la cessió de La Bardissa, amb la finalitat de
preservar i recuperar aquest espai per garantir-ne l’adequat funcionament ecològic i l’ús con àrea verda de
lleure.
1.2 Localització, límits, i dades del registre
La Bardissa està ubicada al sud est del nucli urbà. Limita a l’oest amb el riu Ter, a nord amb la continuació
del carrer del pou, a l’est amb el riu Ges, i a sud amb la confluència dels esmentats rius. Inscrita en el
Registre del la Propietat de Vic núm.2: tom 1950, llibre201 de Torelló, foli 46, finca 891
1.3 Situació i classificació urbanística.
Situació: Pendent del desplegament de la Unitat d’actuació La Bardissa
Classificació urbanística: sòl urbà, verd públic.
2 PROGRAMA AMBIENTAL
El programa de gestió ambiental de l’Ajuntament per l’espai de La Bardissa pretén la recuperació i millora
d’aquest hàbitat natural, el manteniment i la integració d’uns usos, la desaparició d’altres, i l’aprofitament per
l’ús lúdic compatible amb l’entorn. Comprèn la redacció del Projecte de recuperació ambiental de l’espai i el
desenvolupament posterior del Pla de gestió.
2.1 Projecte de recuperació ambiental.
La memòria tècnica del projecte detecta l’estat actual, analitza la conveniència i viabilitat de canvi, i diagnostica
els procediments a seguir per la consecució del programa.
2.2 Pla de gestió ambiental.
El Pla de gestió ambiental és el document d’adequació de les actuacions necessàries al calendari del
programa, per assolir els objectius establerts en el projecte.
2.3 Ús de l’espai de La Bardissa dins del termini de vigència
L’ús i aprofitament de l’espai de La Bardissa dins del termini de vigència contractual serà el previst el
programa de gestió ambiental de l’Ajuntament per aquest espai, i en concret per l’establert en el projecte de
recuperació ambiental que resulti aprovat.
3 OPERATIVA DE GESTIÓ COMPLEMENTÀRIA
L’operativa ha de complementar la gestió d’aquells aspectes detectats en el Projecte que en requereixen, i
sols es resolen en part en el Pla de gestió ambiental, i també la gestió d’altres temes vinculats a la cessió,
independents del programa ambiental.
3.1 Activitats d’emmagatzematge i dipòsit.
La propietat té un acord amb una empresa, pel qual autoritza l’ocupació de determinats espais de la Bardissa
per a emmagatzematge de contenidors i pel dipòsit o abocador de palets i cartrons. Aquesta autorització
finalitza el 31 de desembre de 2007. La Propietat es compromet en no prorrogar l’esmentada autorització, i
garanteix no tenir vigents altres autoritzacions, llevat les activitats d’horta.
3.2 Activitats d’horta.
La memòria del Projecte de recuperació admet la viabilitat de mantenir l’ús dels horts actuals i fins i tot, la
possibilitat de traslladar l’hort isolat al costat de la resta dels horts.
La Propietat autoritza a l’Ajuntament a gestionar el trasllat de l’hort isolat existent i també a delimitar els
espais ocupats per l’esmentat ús. A aquest efecte, facilita la relació dels usuaris autoritzats, el D.N.I, i la
superfície estimada de cadascun. L’Ajuntament es compromet a regular l’ús dels horts.
La relació és la següent:
Nom i Cognoms
Núm. D.N.I.
Superfície aproximada
Josep Ordeig Griera---------------------------------------- 36.303.021-M ____________________130 m²
Ismael Hernández Gimeno-------------------------------- 18.395.617-X ____________________130 m²
José Manuel Espadamala Balart--------------------------- 77.070.027-V ____________________130 m²
Josep Xampró Carreras ----------------------------------- 37.593.223-E_____________________130 m²
Eudald Ordeig Estrada ------------------------------------- 36.551.612-C ____________________130 m²
Joan Xampró Carreras ------------------------------------ 37.050.237-F_____________________130 m²
Joan Puig Peroliu -------------------------------------------- 36.771.877-Y ____________________130 m²
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Juan Guardia Amo ------------------------------------------ 75.191.928-Y ____________________130 m²
Salvador Martín González --------------------------------- 29.429.611-F_____________________430 m²
3.3 Responsabilitat plena
L’Ajuntament com a cessionari assumirà la responsabilitat que estableixi la legislació vigent i/o que li sigui
imposada pels Tribunals de justícia.
4 QÜESTIONS ECONÒMIQUES
4.1 Aportació econòmica per la cessió d’ús.
Valorat el concepte de pèrdues d’explotació forestal de l’únic benefici econòmic que reporta la finca, i que
es quantifica en 12.000,00 € per un període de 10 anys, s’acorda establir l’abonament de la següent quantitat
per la cessió d’ús de la Bardissa:
La quantitat de 12.000,00 euros, d’un sol cop i a l’avançada, pel període comprès de l’1 de desembre de
2007 al 30 de novembre de 2017.
L’Ajuntament farà efectiu aquest primer abonament a la societat GERMANS BASSAS, C.B., NIF E-61406393,
ubicada al Camí del canal núm. 13, C.P. 08570 de Torelló, no més tard de 60 dies després de la data de
signatura del present contracte.
Respecte l’import anual que en resulti pel concepte d’IBI corresponent a La Bardissa, i atesa la condició de
contracte de cessió d’ús, s’acorda per tot el termini de vigència i possibles prorrogues, que l’esmentat
impost serà per compte del cessionari, en aquest cas l’Ajuntament.
4.2 Supòsit de pròrroga.
En el supòsit que a la fi del termini establert, la Propietat i l’Ajuntament, mantinguessin l’interès en la
continuïtat de la cessió d’ús, per idèntic període, la quantitat a abonar seria la que en resulti d’actualitzar any
per any, segons la variació que experimenti l’Índex General de Preus al Consum Nacional, que publica
l’Institut Nacional d’Estadística el mes de novembre, corresponent als 12 mesos anteriors, l’import inicial de
12.000,00 euros, d’un sol cop i a l’avançada.
L’Ajuntament farà efectiu aquest segon abonament a la Propietat, dins el termini i en condicions que arribat
el moment s’acordin.
4.3 Altres aspectes econòmics.
El programa de gestió ambiental de l’Ajuntament per l’espai de La Bardissa no preveu, llevat de l’explotació
forestal que constitueix el motiu de l’abonament de la cessió a la Propietat, cap aprofitament econòmic
derivat de l’ús d’aquest espai, tant per quan a la recuperació i millora d’aquest hàbitat natural, com per quan
l’aprofitament per l’ús lúdic compatible amb l’entorn.
Tot i així, i petició de la propietat, s’acorda, que en el supòsit de qualsevol certamen o actuació que pogués
produir benefici econòmic, d’aquest revertirà a la Propietat el 75 % i a l’Ajuntament el 25 % restant.
5 DISPOSICIONS ESPECIFIQUES DE CONTRACTE
5.1 Caràcter del contracte
El present contracte de cessió d’ús té caràcter privat.
5.2 Termini de vigència
El concepte de recuperació ambiental no té una data de caducitat concreta i les diferents fases a realitzar per
la consecució de la finalitat indicada a les quals cal afegir la fase de gaudiment, precisen d’un termini de
vigència situat entre 10 i 50 anys.
El termini de vigència a comptar a partir de la signatura del present document és de 10 anys. La Propietat i
l’Ajuntament convenen en la possibilitat d’establir una segona prorroga per idèntic període amb les
condicions econòmiques indicades
5.3 Elevació a públic
Ambdues parts podran, en qualsevol moment, elevar a públic el present document sense més tràmit que la
notificació fefaent a l’altre part. La totalitat de les despeses derivades serà per compte de la part actuant.
5.4 Resolució del contracte
Seran causes de resolució del contracte:
La fi del termini establert.
Per mutu acord entre la Propietat i l’Ajuntament.
La cessió plena de la titularitat de la Bardissa, de la Propietat a l’Ajuntament.
Qualsevol altra causa prevista a les lleis.
5.5 Qüestions litigioses
Per a la solució de qualsevol qüestió litigiosa derivada del present contracte, la Propietat i l’Ajuntament se
sotmeten a l’arbitratge del Tribunal Arbitral de Barcelona, de l’Associació Catalana per l’arbitratge, a qui se li
encarregarà la designació d’àrbitre o àrbitres, i l’administració de l’arbitratge, obligant-se des d’ara a
l’acompliment de la decisió arbitral.
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I com a prova de conformitat signen per duplicat el present document al lloc i data assenyalat a
l’encapçalament.
Signat: Per la Propietat
Maria del Carmen Bassas i Ferrer
Maria Asunción Bassas i Ferrer

Montserrat Bassas i Ferrer
Francisco Javier Bassas i Ferrer

Signat: Per l’Ajuntament
Miquel Franch i Ferrés
Davant meu
Julita La Haba i Plans
14.- APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚMERO 16 DE LA REVISIÓ
DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ:
El Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària del dia 23 de juliol de 2007, va aprovar
inicialment la Modificació Puntual Núm. 16 de la Revisió del Pla General d’Ordenació
redactada pels Serveis Tècnics Municipals, per tal de procedir a la precisió del límit entre
el sòl urbà i urbanitzable de “La Creu II”.
Sotmès l'expedient a informació pública pel termini d'un mes, segons els edictes publicats
al Butlletí Oficial de la Província, Núm. 218, del dia 11 de setembre de 2007, al Diari El
Periódico (en català) del dia 8 de setembre de 2007, i al Tauló d'Edictes de la Corporació
Municipal des del dia 12 de setembre de 2007, al dia 12 d’octubre de 2007.
Tenint en compte que en el termini d’exposició pública no s’han presentat al·legacions al
respecte.
A proposta de la Comissió Informativa d’Urbanisme i Territori, el Ple de l’ajuntament, per
unanimitat dels membres de la Corporació, acorda:
Primer.- APROVAR PROVISIONALMENT la Modificació Puntual Núm. 16 de la Revisió del Pla
General d’Ordenació redactada pels Serveis Tècnics Municipals, per tal de procedir a la
precisió del límit entre el sòl urbà i urbanitzable de “La Creu II” d’acord amb la següent
proposta:
1) Modificar el límit de sòl urbà, incrementant en 513 metres quadrats totals la finca del
carrer del Montcada, número 15.
2) Reduir aquesta superfície de l’àmbit del sòl urbanitzable “La Creu II”.
3) Es mantindran els paràmetres tant de la normativa urbanística, com del pla parcial, ja
que el canvi afecta una superfície mínima que no té incidència en el planejament
sectorial.
2.3. Documents a modificar
Així doncs s’esmenaran de la revisió del Pla General, la següent documentació:
A. DOCUMENTACIÓ ESCRITA:
No s’ha d’esmenar cap paràgraf, ja que la modificació afecta només la posició de les
edificacions.
B. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
S’esmenarà el plànol 01 “Estructura del Sòl Urbà i Urbanitzable marcant el límit del sòl urbà
d’acord amb els límits de propietat.
2.4 Annexos
A. Instància que ha motivat la modificació
B. Documentació adjuntada a la instància:
Escriptures de la propietat
Plànol de la finca i límit
C. Informe tècnic
D. Plànol del pla general del 1983 (E 1/2000).
E. Informe del tècnic redactor del pla parcial
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F. Plànol ampliat del pla general vigent
G. Plànol de superposició
H. Plànol 01 “Estructura del sòl urbà i urbanitzable” ampliat
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.
15.- APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 18 DE LA REVISIÓ DEL
PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA:
El Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària del dia 23 de juliol de 2007, va aprovar
inicialment la Modificació Puntual Núm. 18 de la Revisió del Pla General d’Ordenació
redactada pels Serveis Tècnics Municipals, per tal d’establir els paràmetres necessaris per
la construcció d’un edifici plurifamiliar d’habitatges d’Iniciativa Pública, en la parcel·la
núm. 45, de propietat municipal, ubicada en l’àmbit del Pla Parcial “El Castell II”.
Sotmès l'expedient a informació pública pel termini d'un mes, segons els edictes publicats
al Butlletí Oficial de la Província, Núm. 218, del dia 11 de setembre de 2007, al Diari El
Periódico (en català) del dia 8 de setembre de 2007, i al Tauló d'Edictes de la Corporació
Municipal des del dia 12 de setembre de 2007, al dia 12 d’octubre de 2007.
Tenint en compte que en el termini d’exposició pública no s’han presentat al·legacions al
respecte.
A proposta de la Comissió Informativa d’Urbanisme i Territori, el Ple de l’ajuntament, per
unanimitat dels membres de la Corporació, acorda:
Primer.- APROVAR PROVISIONALMENT la Modificació Puntual Núm. 18 de la Revisió del Pla
General d’Ordenació redactada pels Serveis Tècnics Municipals, per tal d’establir els
paràmetres necessaris per la construcció d’un edifici plurifamiliar d’habitatges d’Iniciativa
Pública, en la parcel·la núm. 45, de propietat municipal, ubicada en l’àmbit del Pla
Parcial “El Castell II”, en base a les modificacions següents:
Documents a modificar del Pla Parcial
Així doncs s’esmenaran de la revisió del Pla General, la següent documentació
A. DOCUMENTACIÓ ESCRITA:
• A la pàgina 74, article 17 “Zona D2. Illes de cases en filera”, s’hi afegirà un
tercer punt, que digui:
3. Paràmetres reguladors per la parcel·la destinada a VPO
Nombre d’habitatges
17 ut (16 practicables, 1 adaptat)
Alçada reguladora
9,50 m (PB+2PP)
Fondària edificable
12 m. en PB i PP1, 9,50 m en PP2
Soterranis
1 planta soterrani, (ocupació del 100 % de la parcel·la)
Sostre edificable
1.783,20 m²
Pati de parcel·la
Haurà de quedar lliure d’edificació, a excepció de
l’accés vertical al soterrani, que haurà de separar-se un
mínim de 6 metres de la mitgera.
Usos
Habitatge plurifamiliar
B. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
No s’ha d’esmenar cap plànol
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.
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16.- INCORPORACIÓ DE MODIFICACIONS AL CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI
HISTÒRIC:
El Ple de l’Ajuntament de Torelló de data 29 de maig de 2006 va aprovar inicialment el
Catàleg del Patrimoni Històric, Arquitectònic i Ambiental de Torelló, que estableix els grups
i nivells, i dissenya les normatives de protecció a tenir en compte. Aquest catàleg es va
sotmetre a informació pública i es va sol·licitar els informes del consell Assessor del
Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya i de l’Institut d’Estudis Catalans. Aquest
darrer va informar a l’Ajuntament que el seu informe s’emet a petició del Consell Assessor
del Patrimoni Cultural.
El Ple de l’Ajuntament de Torelló de data 24 de juliol de 2006 va acordar acceptar
algunes de les al·legacions presentades en el període d’exposició pública i va obrir un
nou termini d’exposició pública, al considerar que algunes de les modificacions
introduïdes tenien el caràcter de substancials.
En data 14 de maig de 2007 va tenir entrada a l’Ajuntament de Torelló l’informe
desfavorable de la Direcció General del Patrimoni Cultural.
Els serveis tècnics municipals han redactat novament el Catàleg, incorporant-li les
modificacions necessàries per adequar-lo a les directrius de l’informe de la Direcció
General del Patrimoni Cultural.
Procediria en aquest punt, que el Ple aprovés el Catàleg, amb les modificacions
introduïdes pels Tècnics, i s’iniciés un nou període d’exposició pública, atès el caràcter de
les modificacions proposades.
Tanmateix, vistos els informes de l’arquitecte municipal, i de la secretaria municipal,
ambdós de data 19 d’octubre de 2007, en els quals es planteja que la tramitació
realitzada fins el moment, no té una ubicació clara en la legislació vigent, i que resulta
procedent transformar el projecte del Catàleg, en el Pla especial del Catàleg de
Protecció del Patrimoni Històric, Arquitectònic i Paisatgístic de Torelló, per tal d’ubicar la
figura jurídica que s’està tramitant i el procediment a seguir de forma clara dins la
normativa urbanística.
És per això, que a proposta de la comissió informativa d’urbanisme i territori, el Ple de
l’ajuntament, per unanimitat dels membres de la Corporació, acorda:
Primer.- APROVAR inicialment el projecte del Pla especial del Catàleg de Protecció del
Patrimoni Històric, Arquitectònic i Paisatgístic de Torelló, d’acord amb el projecte redactat
pels serveis tècnics municipals, que inclou les consideracions establertes en l’informe
emès per la Direcció General de Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya, de
data 5 de maig de 2007..
Segon.- OBRIR termini d’informació pública d’un mes de durada, amb les corresponents
publicacions dels edictes al Butlletí Oficial de la província, al Diari “El Periódico” i al Tauler
d’Edictes de la Corporació Municipal, i donar audiència a les persones afectades,
d’acord amb l’article 112 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei d’Urbanisme.
Tercer.- Simultàniament al període d’exposició pública, s’hauran de sol·licitar al Consell
Assessor de Patrimoni de la Generalitat, i a la Direcció General d’Arquitectura i Paisatge,
els informes sectorials respectius.
Quart.- NOTIFICAR aquest acord als Serveis Tècnics Municipals.
17.- PROPOSTA D’ACORD DE REVOCACIÓ DE L’ACORD D’ATORGAMENT DE LA MEDALLA
D’OR DEL MUNICIPI DE TORELLÓ, AL GENERAL FRANCISCO FRANCO:
Sra. Montse Ayats (ICV-CdG): Tal com vàrem acordar els diferents grups en una de les
darreres Juntes de Govern, tenint en compte el Reglament d’Honors i Distincions que en el
seu moment es va elaborar i es va aprovar i que d’alguna manera diu que el procés per
a la revocació de qualsevol medalla o mèrit que s’hagi atorgat a un ciutadà o a alguna
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persona vinculada al municipi, el mateix procediment que es fa per a l’atorgament ha de
ser el de la revocació, hem anat seguint el procediment. Com que l’informe que em va
pertocar fer com a instructora sintetitza el que hem anat fent, passo a llegir-lo:
“La nit del 17 al 18 d’octubre de 1940, un any i mig després de l’acabament de la guerra

civil, el riu Ges es desbordava i arrasava una part important de Torelló. Van morir
seixanta-dues persones i en van resultar ferides una cinquantena.
Arrel d’aquest desastre, al ple del dia 8 de novembre de 1940, el consistori torellonenc va
acordar, entre d’altres, “solicitar del Gobierno la adopción por parte del Caudillo que
providencialmente rige los destinos de la Nación, de esta Villa, por haber sido, tal vez, la
población más damnificada por las inundaciones”. L’ajut fou concedit i els recursos van
arribar força temps després.
El dia 21 d’abril de 1967, l’Ajuntament de Torelló prenia per unanimitat l’acord de
concedir la primera medalla d’or de la vila al general Franco “artifice –deia l’acord- de la
Victoria y Defensa de la Paz, en prueba de reconocimiento por haber sido la primera
población de la provincia de Barcelona, adoptada por el mismo con motivo de la terrible
inundación sufrida en octubre de 1940”.
Aquesta medalla fou atorgada en plena dictadura per un ajuntament no escollit pel poble i
reconeixent i agraint al general Francisco Franco uns mèrits que no eren res més que les
obligacions que li correspondrien i que li corresponen a qualsevol governant en una
situació de desastre. És per això que l’ajuntament actual, escollit pel poble i, per tant,
representatiu de la voluntat popular, va creure convenient revisar l’acord pres en aquell
moment i va acordar iniciar els tràmits legalment establerts per revocar i anul·lar els
acords de ple de 21 d’abril de 1967. –Aquest procés va començar, com recordaran alguns
regidors que ja hi eren, el proppassat mes d’abril. És per això que seguint el Reglament
d’Honors i distincions, aprovat –com us deia- per aquest ajuntament, també es va obrir
un període en què les persones i les entitats podien fer aportacions en sentit favorable o
desfavorable a la proposta de revocació.
La immensa majoria de les aportacions que s’han fet arribar a l’Ajuntament, la còpia de
les quals s’adjunta al present informe, i faig especial èmfasi que s’han fet arribar a
l’ajuntament durant el període concret que es va obrir per fer aportacions, perquè a
banda de les aportacions directes que s’han fet a través de la web o algun altre
mecanisme en aquest període, també, el fet que la notícia sortís en alguns mitjans
digitals com Osona.com o l’Avui, va fer que també hi hagués altres aportacions, però la
majoria eren sense signatura i per això hem tingut en compte sobretot les que s’han
fet en el període concret i a través dels mitjans que vàrem posar a disposició. Deia que
la majoria de les aportacions han estat favorables a la revocació de la medalla. A banda
de les manifestacions a favor, els comentaris també fan èmfasi en la necessitat de no
oblidar el passat per construir un món millor, ho qualifiquen com una mesura de
justícia urgent, afirmen que rectificar és de savis, parlen de la necessitat de traslladar
els valors democràtics, afirmen que no es pot canviar el passat, però es pot dignificar el
present, parlen de recuperació de la memòria democràtica i de rebuig a l’opressió, etc.
Només una de les aportacions manifesta clarament el seu posicionament contrari a la
revocació, argumentant que no s’han de remoure històries passades i reclamant respecte
per les decisions dels torellonencs que van prendre l’acord. Alhora, la signant reclama que
es dediqui l’atenció a altres temes del municipi.
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Per tant, després de conèixer i valorar totes les aportacions rebudes es proposa al Ple els
punts que ha plantejat la secretària.”
Ens sembla, des del nostre grup, que d’alguna manera amb aquest acord de ple tancaríem
un procés que, ni que sigui simbòlicament, permet restituir en part la memòria històrica.
Sr. Jordi Casals (ERC-AM): Des d’Esquerra Republicana celebrem que el procés de
retirada de la medalla d’or de Torelló a Franco hagi reeixit, ja que la nostra vila no es pot
permetre haver concedit aquesta medalla a un dictador enemic de la llibertat i de
Catalunya i menys per uns fets que no van més enllà de les obligacions d’un govern,
democràtic o no, en cas d’emergència.
També voldríem felicitar a la regidora Montse Ayats per la seva feina com a instructora.
Per altra banda volem manifestar que creiem que hauria estat interessant fer un acte
públic amb motiu de la retirada de la medalla, que servís per explicar perquè d’aquesta
retirada; la memòria històrica demanda molta pedagogia i ara seria un bon moment;
respectem,. Però, que la regidora instructora i l’equip de govern hagin decidit que no.
Sr. Lluís Bassas (CiU): Nosaltres estem totalment d’acord amb el que ha dit la Montse; en
la primera vegada que es va sotmetre l’acord a votació ja ho vàrem fer en sentit
favorable; creiem que és bo que s’acabi d’una vegada aquesta història, tot i estant
d’acord totalment amb el que s’ha dit abans.
Sra. Flora Vilalta (PSC-PM): El meu grup ha fet una lectura atenta de tots els arguments
que s’han presentat, tant els que eren favorables, com també dels que estaven en
contra; hem constatat, també, que hi ha hagut menys participació que en altres
projectes que s’havien iniciat d’aquesta manera, hi ha hagut menys participació
ciutadana. Pel que fa a la revocació, nosaltres ja quan es va presentar per part
d’Iniciativa vàrem dir que hi estàvem d’acord i manifestar que tenint en compte la
nefasta trajectòria del dictador envers tots els anys que va durar la dictadura, no és
mereixedor, de cap medalla i creiem que d’aquesta encara menys, perquè realment la
funció d’un governant és d’atendre les necessitats dels ciutadans i més en un moment en
què es presentava una situació de desastre natural.
Per tant, votarem a favor.
Sra. Montse Ayats: M’agradaria precisar un parell de coses:
Â Quan jo en la corresponent Junta de Govern vaig plantejar quina era la proposta que
des del nostre grup ens semblava per tancar l’expedient i el procediment, Esquerra
també hi era i vaig entendre que aquell era el moment si s’havia de discutir algun
altre tipus de procediment. A mi em va semblar que tots els grups us vàreu manifestar
d’acord en acabar el procediment d’aquesta manera.
Â I sobre la participació o no, jo ara mateix no tinc les dades, però tinc la impressió que
potser és un tema que a nivell col·lectiu d’entitats si que hi ha hagut menys
participació que en altres medalles o mèrits que s’han atorgat, que probablement
això té molt a veure amb el personatge en qüestió i tot el que això vol dir en un poble,
però a nivell individual, jo considero que Déu ni do les aportacions que hi ha hagut!
Sr. Miquel Franch: Doncs per unanimitat dels grups municipals, s’acorda revocar l’acord
d’atorgament de la medalla d’or del municipi que es va fer en el seu moment per al
general.
Gràcies, i també gràcies, Montse, per la instrucció d’aquest expedient.
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A petició del Consistori, en acord adoptat pel ple de l’ajuntament del dia 23 d’abril de
2007, es va dictar resolució d’Alcaldia de data 8 de maig de 2007 en què s’incoava
expedient per determinar els mèrits i/o demèrits del general Francisco Franco
Bahamonde per a la revocació de l’acord del Consistori de Torelló pel qual se li atorgava
la medalla d’or del municipi de Torelló.
S’ha procedit a comunicar la incoació d’aquest expedient a persones i entitats que s’ha
considerat que podrien fer-hi aportacions en un sentit o altre, a més de donar-ne
publicitat pels mitjans habituals de comunicació, sobretot a través de la pàgina web de
l’ajuntament.
Durant el període d’instrucció de l’expedient s’han rebut diverses aportacions (es poden
consultar a l’informe), la immensa majoria de les quals han manifestat el sentit favorable a
la revocació de la medalla.
A la pàgina web Osona.com també es fa referència a aquest expedient i també hi ha
opinions a favor i en contra de la revocació. En aquest cas, però, les persones que les
emeten mantenen el seu anonimat.
També a la pàgina web de l’AVUI.cat, els lectors es manifesten majoritàriament a favor
de la revocació de la medalla.
Els pocs arguments en contra de la revocació de la medalla fan referència a què hi ha
moltes altres coses i més importants per fer al municipi de Torelló i es demana que es
deixin les coses tal com estaven i que s’esmercin els esforços en resoldre problemes del
present.
En canvi, en general i en resum, la immensa majoria de les persones que donen suport a
la revocació de la medalla coincideixen en què el general Franco no va fer cap mèrit per
obtenir-la, atès que els motius que va considerar el Consistori de 1967 per concedir-li no
poden prendre’s com un mèrit, sinó que han de considerar-se en tot cas una obligació
de qualsevol governant cap als ciutadans i les viles en situacions de desastre natural. A
més, no es considera que un dictador i persona responsable de nombrosos assassinats i
de la privació de les llibertats sigui mereixedor de la màxima distinció que atorga el
municipi.
Aquests últims són també alguns dels arguments que el grup d’Iniciativa per Catalunya
Verds-Ciutadans del Ges feia constar a la proposta per a l’inici de l’expedient i, per tant,
en cap cas han estat rebatuts sinó que s’han reforçat.
Així doncs, atesos els resultats obtinguts en la instrucció de l’expedient, la seva instructora,
la regidora Montserrat Ayats i Coromina, emet informe en sentit totalment favorable a la
revocació de la medalla d’or.
D’acord amb l’article 19 del Reglament d’honors i distincions de Torelló, que determina
que per a la revocació de l’atorgament d’una medalla caldrà tramitar un expedient de
manera idèntica que per al seu atorgament; de conformitat amb el que es disposa a
l’article 18.2.4 i l’article 18.3, a proposta de la Comissió Informativa d’Administració i
Hisenda, el Ple de l’ajuntament, per unanimitat dels membres de la Corporació, acorda:
PRIMER.- ACORDAR LA REVOCACIÓ de l’acord del Ple del dia 21 d’abril de 1967 pel qual
es concedia la primera medalla d’or de la Vila de Torelló al general Francisco Franco
Bahamonde, atès que ha estat provat que els mèrits que va considerar el consistori per a
la concessió no eren res més que una obligació moral de qualsevol governant cap a la
ciutadania i per considerar improcedent que es mantingui el guardó a una persona
responsable de tant dolor i tanta indignitat amb la memòria i el respecte cap als valors
que representen la democràcia, els drets humans i la lluita de moltes persones
SEGON.- COMUNICAR el present acord al govern de la Generalitat de Catalunya, al
Parlament de Catalunya, al Govern de l’Estat espanyol i als familiars directes de Francisco
Franco Bahamonde.
18.- APROVACIÓ D’UNA BONIFICACIÓ AL SR. MARTÍN GUERRERO EN LA QUOTA DE L’IMPOST
SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES:
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Vista la instància presentada pel Sr. Martín Guerrero i Reyes, en la que sol·licita una
bonificació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres de la llicència urbanística
amb núm. d’expedient 706/2007, per les obres del C. dels Munts núm. 11, consistents en la
reforma de l’habitatge per fer ascensor i bany adaptat a la seva discapacitat.
Vist que l’article 6.5 de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre construccions,
instal·lacions i obres, preveu una bonificació del 90% de la quota de l’impost per les obres
i instal·lacions que afavoreixin les condicions d’accés i habitabilitat dels discapacitats.
Vist l’informe favorable de l’arquitecte tècnic municipal, a proposta de la comissió
informativa d’administració i hisenda, el ple de l’ajuntament, per unanimitat dels
membres de la Corporació, acorda:
Primer.- CONCEDIR al Sr. Martín Guerrero i Reyes, titular de l’expedient de llicència
urbanística 706/2007, una bonificació del 90% de la quota de l’impost sobre
construccions, instal·lacions i obres, per les obres del C. dels Munts núm. 11, consistents en
la reforma de l’habitatge per fer ascensor i bany adaptat a la seva discapacitat.
Segon.- NOTIFICAR el present acord a les persones interessades, a l’Organisme de Gestió
Tributària de la Diputació de Barcelona i als departaments d’urbanisme i intervenció de
l’Ajuntament.
19.- APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ NÚM. 9/2007 DEL PRESSUPOST DE
L’AJUNTAMENT DE TORELLÓ:
Sra. Montse Ayats (ICV-CdG): En primer lloc rectificar la data del ple, que era el 24 i no el
18 de setembre i nosaltres, amb coherència amb el que vàrem votar en aquell ple, hi
votarem en contra.
Se sotmet la proposta a votació i s’aprova per majoria absoluta del nombre legal de
membres de la Corporació, d’acord amb el resultat que s’especifica a continuació:
Â Vots favorables: 16 (dels regidors i regidores dels grups municipals del PSC-PM, de CiU i
d’ERC-AM)
Â Vots desfavorables: 1 (de la regidora del grup municipal d’ICV-CdG)
Â Abstencions: 0
Vist que en el Ple de l’Ajuntament del 24 de setembre de 2007, es va aprovar inicialment
l’expedient de modificació núm. 9/2007 del pressupost de l’exercici de 2007 de
l’Ajuntament de Torelló, per anul·lacions o baixes del crèdit de partides que s’estimen
deduïbles.
Vist que un cop examinat l’expedient s’han detectat els errors que es detallen a
continuació en l’apartat de suplements de crèdits:
• En comptes de la partida 101-451-226.08.00, d’activitats de cultura, s’havia de
complementar la partida 101-451-226.07.00, de festes populars.
• En comptes de la partida 306-511-210.00.03, de manteniment de les
infraestructures de la població, s’havia de complementar la partida 306-511210.00.01, de manteniment de senyalització viària horitzontal.
Vist que l’esmentat expedient es troba en el termini d’exposició pública, a proposta de la
comissió informativa d’administració i hisenda, el Ple de l’ajuntament, per majoria
absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, acorda:
Primer.- ACCEPTAR l’al·legació i APROVAR DEFINITIVAMENT l’expedient de modificació
núm. 9/2007 del pressupost de l’exercici de 2007 de l’Ajuntament de Torelló, per
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anul·lacions o baixes del crèdit de partides que s’estimen deduïbles, d’acord amb el
següent detall:
Crèdits extraordinaris i suplements de crèdit:
PARTIDA
DENOMINACIÓ
101-451-226.07.00 Festes populars
102-452-224.00.02 Assegurances vehicles esports
209-432-212.00.00 Manteniment dels locals. Policia Local
306-434-611.00.01 Reformes enllumenat públic
306-435-214.00.01 Manteniment vehicles parcs i jardins
306-435-227.06.00 Manteniment de parcs i jardins
306-441-633.00.00 Millora xarxa abastament aigua
306-442-227.00.04 Servei neteja viària
306-511-210.00.01 Manteniment senyalització viària horitzontal
306-511-210.00.01 Manteniment senyalització horitzontal
306-511-227.09.00 Neteja dependències nau brigada d’obres
TOTAL IGUAL AL SUPLEMENT DE CRÈDIT

IMPORT €
3.000,00
0,43
210,00
3.000,00
300,00
300,00
6.000,00
6.000,00
3.000,00
11.946,37
2.000,00
35.756,80

L’import de la despesa anterior es finança amb càrrec a anul·lacions o baixes de crèdit
de les partides següents:
PARTIDA
101-451-489.00.00
102-452-213.00.02
209-222-220.02.00

DENOMINACIÓ
Transferències corrents a institucions de cultura
Manteniment maquinària esports
Material informàtic no inventariable. Seguretat
ciutadana
306-435-213.02.04 Manteniment de la maquinària. Parcs i jardins
306-435-221.04.00 Subministrament de vestuari personal. Parcs i jardins
306-435-610.00.00 Adequació jardins i parcs municipals
306-443-212.00.00 Manteniment del cementiri i el vetllador municipals
306-443-227.06.00 Manteniment cementiri municipal
306-511-202.00.07 Lloguer nau Av. Castell
306-511-214.00.01 Manteniment vehicles brigada d’obres
306-511-215.02.02 Manteniment senyalització vertical
306-511-220.00.00 Material fungible d’oficina obres i serveis
306-511-220.01.00 Premsa, revistes i llibres d’obres i serveis
306-511-221.04.00 Subministrament vestuari personal obres i serveis
306-511-226.02.00 Publicitat i propaganda d’obres i serveis
TOTALS SUPLEMENTS I CRÈDITS EXTRAORDINARIS

IMPORT €
3.000,00
0,43
210,00
300,00
300,00
9.000,00
3.000,00
12.000,00
196,37
500,00
5.000,00
300,00
200,00
750,00
1.000,00
35.756,80

Segon.- PUBLICAR l’edicte d’aprovació definitiva de la present modificació en el Butlletí
Oficial de la Província, de conformitat amb el que es preveu a la legislació vigent.
20.- APROVACIÓ DEFINITIVA DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚMERO
10/2007, DINS DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT DE TORELLÓ:
Vist que en el Ple de l’Ajuntament del 18 de setembre de 2007, es va aprovar inicialment
l’expedient de modificació núm. 10/2007 del pressupost de l’exercici de 2007 de
l’Ajuntament de Torelló, per generació de crèdits per ingressos.
Vist que un cop examinat l’expedient s’han detectat els errors que es detallen a
continuació en l’estat de despeses:
• En comptes de la partida 101-451-226.08.00, d’activitats de cultura, s’havia de
complementar la partida 101-451-226.07.00, de festes populars.
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•

En comptes de la partida 306-511-210.00.03, de manteniment de les
infraestructures de la població, s’havia de complementar la partida 306-511210.00.01, de manteniment de senyalització viària horitzontal.
Vist que l’esmentat expedient es troba en el termini d’exposició pública, a proposta de la
comissió informativa d’administració i hisenda, el ple de l’ajutnament, per unanimitat dels
membres de la Corporació, acorda:
Primer.- ACCEPTAR l’al·legació i APROVAR DEFINITIVAMENT l’expedient de modificació
núm. 10/2007 del pressupost de l’exercici de 2007 de l’Ajuntament de Torelló, per
generació de crèdits per ingressos, d’acord amb el següent detall:
Estat d’ingressos:
PARTIDA

DENOMINACIÓ

391.03

PREVISIÓ
INICIAL
6,00

Sancions
via
administrativa
399.01
Recursos eventuals
6,00
455.00
Transferències
corrents. 310.109,26
Generalitat de Catalunya
461.00
Transferències
corrents. 213.233,43
Diputació de Barcelona
755.02
Agència Catalana de
0,00
l’Aigua
IMPORT TOTAL DE LES MODIFICACIONS D’INGRESSOS

IMPORT
MODIFICACIÓ
711,66

TOTAL
PRESSUPOST
717,66

10.390,12
63.208,56

10.396,12
373.317,82

2.000,00

213.233,43

26.785,00

26.785,00

103.095,34

Estat de despeses:
PARTIDA
101-451-226.02.00

DENOMINACIÓ

Publicitat i propaganda.
Cultura
101-451-226.07.00
Festes populars
108-422-226.08.01
Pla d’Acció Educativa
204-314-160.00.07
Assegurança
social.
Personal
del
Pla
d’Ocupació 2007
206-323-131.00.00
Pla d’Ocupació 2007
306-533-610.00.00
Pla
d’intervenció
en
entorns a protegir
306-511-210.00.01
Manteniment
de
la
senyalització horitzontal
TOTALS CRÈDITS GENERATS IGUAL ALS INGRESSOS

PREVISIÓ
INICIAL
9.408,22

IMPORT
MODIFICACIÓ
1.000,00

TOTAL
PRESSUPOST
10.408,22

68.000,00
9.000,00
0,00

1.000,00
4.400,00
14.881,38

69.000,00
13.400,00
14.811,38

1.585,41
30.000,00

43.927,18
26.785,00

45.512,59
56.785,00

55.082,36

11.101,78

66.184,15

103.095,34 €

Segon.- PUBLICAR l’edicte d’aprovació definitiva de la present modificació en el Butlletí
Oficial de la Província, de conformitat amb el que es preveu a la legislació vigent.
21.- APROVAR LA BAIXA D’UNA DESPESA A INTERMOTO:
Vist el document negatiu de despesa presentat per la regidoria de seguretat ciutadana,
a proposta de la comissió informativa d’administració i hisenda, el Ple de l’ajuntament,
per unanimitat dels membres de la Corporació, acorda:
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Primer.- APROVAR LA BAIXA de la despesa núm. 220070010160 per import de 1.662,62 €,
aprovada en el Ple de l’Ajuntament del dia 23 de juliol de 2007 a nom de INTERMOTO,
amb abonament a la partida 209-222-624.00.00 (Projecte: 2007-2-209-1-1) del vigent
pressupost de despeses.
Segon.- NOTIFICAR el present acord a les persones interessades.
22.- APROVACIÓ INICIAL DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚMERO 12/2007,
DINS DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT DE TORELLÓ, PER ANUL·LACIÓ O BAIXA DE CRÈDIT
DE PARTIDES QUE S’ESTIMEN DEDUÏBLES:
Sra. Montse Ayats (ICV-CdG): Nosaltres no podem votar favorablement aquesta
proposta: ens sembla que els compromisos s’han de complir; en la defensa del pressupost
de l’any 2007, en Pere Galobardes, el regidor, deia que destacava el premi Segimon
Serrallonga, de nova creació, amb una dotació important. És evident que ha estat un
any de canvis, amb eleccions i, per tant, hem anat esperant a veure com es resolia
aquest tema. Fa un parell de Juntes de Govern que com a grup ens vàrem interessar pel
tema i la resposta de l’alcalde va ser que l’import que estava consignat enguany per
aquesta finalitat, com que ja no hi ha temps per fer la convocatòria abans d’acabar
l’any, es destinarà per encarregar el projecte per l’adequació de l’espai, carrer i plaça
que s’ha batejat a Torelló amb el nom de Segimon Serrallonga i que ja hi ha diverses
idees.
A nosaltres ens sembla que això era la destinació que se li havia de donar a aquests
diners i que no han de servir per finançar altres partides com gas, gasoil o telèfon.
Sra. Flora Vilalta (PSC-PM): En referència al comentari de la Montse Ayats, dir que és
veritat que aquest any, pels motius que coneixem sobradament no hi ha hagut temps,
però tu saps que la reunió està convocada per al proper dilluns i, per tant, el que es fa és
que una part de la dotació pressupostària que hi havia, es destinarà íntegrament a fer la
difusió durant aquests dos últims mesos de l’any; que per l’any vinent, aquest equip de
govern té la intenció de tornar a pressupostar per tal que es pugui donar la beca a la
persona que la guanyi i, en tot cas, ha estat una qüestió més de temps –amb unes
eleccions municipals pel mig-, que no una qüestió de voluntats, que aquest equip
manifesta que l’any vinent hi tornarà a haver la dotació i que aquest any serà tot per a la
difusió d’aquesta beca.
Se sotmet la proposta a votació i s’aprova per majoria absoluta del nombre legal de
membres de la Corporació, d’acord amb el resultat que s’especifica a continuació:
Â Vots favorables: 16 (dels regidors i regidores dels grups municipals del PSC-PM, de CiU i
d’ERC-AM)
Â Vots desfavorables: 1 (de la regidora del grup municipal d’ICV-CdG)
Â Abstencions: 0
Vist l’expedient tramitat per modificar crèdits per anul·lació o baixes de partides que
s’estimen deduïbles, per import de 28.450,00 euros, dins el vigent pressupost de
l’Ajuntament de Torelló de l’any 2007.
Vist el que es disposa en l’article 177 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i l’article 37 del Reial
Decret 500/90, de 20 d’abril, les bases d’execució del Pressupost i l’informe d’intervenció,
a proposta de la Comissió informativa d’administració i hisenda, el Ple de l’ajuntament,
per majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, acorda:
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Primer.- APROVAR INICIALMENT l’expedient de modificació núm. 12/2007 del pressupost
de l’exercici de 2007 de l’Ajuntament de Torelló, per anul·lacions o baixes del crèdit de
partides que s’estimen deduïbles, d’acord amb el següent detall:
Crèdits extraordinaris i suplements de crèdit:
PARTIDA
DENOMINACIÓ
101-451-221.03.03 Subministrament de gas i gasoil
101-451-222.00.00 Telèfon. Cultura
101-451-226.07.00 Festes populars
204-533-227.06.00 Treballs fets per altres empreses. Medi ambient
204-721-227.06.00 Treballs fets per altres empreses. Comerç
206-323-131.00.01 RETRIBUCIONS MONITORS. TALLERS D’OCUPACIÓ
208-121-213.02.01 Manteniment d’extintors. Edificis municipals
208-121-215.00.01 Reparació d’equips d’oficina. Règim intern
208-121-220.02.00 Material informàtic no inventariable. Règim intern
208-121-221.03.02 Combustibles i carburants
208-121-222.00.00 Telèfon. Règim intern
208-121-226.02.00 Publicitat i propaganda. Règim intern
208-321-224.00.01 Assegurança del centre de formació
208-442-224.00.01 Assegurança. Deixalleria
208-443-224.00.01 Assegurança. Cementiri i vetllador municipal
208-452-224.00.01 Assegurança. Edificis d’esports
208-464-224.00.01 Assegurança. Edificis de joventut
208-511-224.00.01 Assegurança. Edificis d’obres i serveis
208-622-224.00.01 Assegurança. Mercat municipal
404-111-226.01.00 Atencions protocol·làries i representatives d’Alcaldia
TOTALS SUPLEMENTS I CRÈDITS EXTRAORDINARIS

IMPORT €
3.000,00
1.900,00
2.000,00
414,00
12.000,00
1.470,00
150,00
480,00
300,00
30,00
3.000,00
1.000,00
20,00
6,00
15,00
75,00
65,00
10,00
15,00
2.500,00
28.450,00

L’import de la despesa anterior es finança amb càrrec a anul·lacions o baixes de crèdit
de les partides següents:
PARTIDA
DENOMINACIÓ
101-451-227.06.00 Premi Segimon Serrallonga
204-533-489.00.00 Transferències corrents. Medi ambient
204-721-489.00.01 Transferències corrents. Comerç
206-121-130.00.00 Retribucions personal laboral fic. Règim intern
208-121-224.00.03 Assegurança responsabilitat civil
208-422-224.00.01 Assegurança. Edificis d’educació
208-432-212.00.00 Manteniment d’edificis municipals
208-451-224.00.01 Assegurança. Edificis de cultura
208-451-224.00.02 Assegurança. Furgoneta geganters
404-111-489.00.00 Transferències corrents. Alcaldia
TOTAL IGUAL AL SUPLEMENT DE CRÈDIT

IMPORT €
6.900,00
414,00
12.000,00
1.470,00
600,00
200,00
4.142,00
200,00
24,00
2.500,00
28.450,00

Segon.- EXPOSAR al públic el present acord pel termini de quinze dies mitjançant
publicació del corresponent edicte al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’edictes
de la Corporació. Si durant el termini esmentat es formulessin al·legacions, correspondria
al Ple la seva resolució. En cas contrari, l’aprovació inicial quedaria elevada a definitiva,
sense necessitat d’adopció d’un nou acord i es procediria a la seva reglamentària
publicació.
23.- APROVAR LA BAIXA D’UNA DESPESA A FAVOR DEL PATRONAT MUNICIPAL DE RÀDIO
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ONA:
Vist el document negatiu de despesa presentat per la regidoria d’informació i atenció al
ciutadà, a proposta de la comissió informativa d’administració i hisenda, el Ple de
l’ajuntament, per unanimitat dels membres de la Corporació, acorda:
Primer.- APROVAR LA BAIXA de la despesa núm. 220070000605 per import de 10.000,00 €,
aprovada en el Ple de l’Ajuntament del dia 29 de gener de 2007 a favor del PATRONAT
DE LA RÀDIO MUNICIPAL DE TORELLÓ, amb abonament a la partida 207-463-410.00.01 del
vigent pressupost de despeses, degut al romanent positiu resultant del tancament del
pressupost de l’exercici de 2006.
Segon.- NOTIFICAR el present acord a les persones interessades.
24.- APROVACIÓ INICIAL DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚMERO 13/2007,
PER GENERACIÓ DE CRÈDITS PER INGRESSOS, DINS DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT DE
TORELLÓ:
Vist que els ingressos a generar no tenen la naturalesa de tributs i consisteixen en
aportació de persones jurídiques per finançar, juntament amb l’Ajuntament, despeses
que per a la seva naturalesa formen part de la seva finalitat o objectiu, existint una
evident correlació amb les despeses a generar, que consisteixen en portar a terme la
contractació de professionals de gestió d ela diversitat, i l’ingrés, a proposta de la
comissió informativa d’administració i hisenda, el ple de l’ajuntament, per unanimitat dels
membres de la Corporació, acorda:
Primer.- APROVAR l’expedient de modificació núm. 13/2007 del pressupost de l’exercici
2007 de l’Ajuntament, per generació de crèdits per ingressos, d’acord amb el següent
detall:
Estat d’ingressos:
PARTIDA

DENOMINACIÓ

455.00

PREVISIÓ
INICIAL
373.317,82

Transferències
corrents.
Generalitat de Catalunya
IMPORT TOTAL DE LES MODIFICACIONS D’INGRESSOS

IMPORT
MODIFICACIÓ
8.248,24

TOTAL
PRESSUPOST
381.566,06

8.248,24

Estat de despeses:
PARTIDA
106-314-160.00.00

DENOMINACIÓ

Assegurança
social.
Personal
de
benestar
social
206-313-131.00.00
Retribucions del personal
temporal. Benestar social
TOTALS CRÈDITS GENERATS IGUAL ALS INGRESSOS

PREVISIÓ
INICIAL
65.921,83

IMPORT
MODIFICACIÓ
1.579,88

TOTAL
PRESSUPOST
67.501,71

42.155,64

6.668,36

48.824,00

8.248,24

Segon.- EXPOSAR al públic el present acord pel termini de quinze dies mitjançant
publicació del corresponent edicte al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’edictes de
la Corporació. Si durant el termini esmentat es formulessin al·legacions, correspondria al
Ple la seva resolució. En cas contrari, l’aprovació inicial quedaria elevada a definitiva,
sense necessitat d’adopció d’un nou acord i es procediria a la seva reglamentària
publicació.
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25.- APROVACIÓ DE DESPESES:
D’acord amb els documents de despesa que han presentat les regidories corresponents,
a proposta de la Comissió Informativa d’Administració i Hisenda, el ple de l’ajuntament,
per unanimitat dels membres de la Corporació, 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: PROMOCIÓ ECONÒMICA
32.000,00 € Gestiomat, SL
Execució de les accions de pactes
territorials concedides per la Diputació
de Barcelona
Regidoria: OBRES I SERVEIS
91.000,00 € Recollida
de Pel servei de recollida de deixalles de
Residus d’Osona, l’any 2007, tenint en compte els
SL
descomptes pels retorns d’Ecoembes,
Ecovidrio i orgànica
12.000,00 € Germans
Bassas, Indemnització per la cessió d’ús de
CB
l’espai de la Bardissa, segons conveni

Partida
204-721-440.00.02

306-442-227.00.03

306-533-610.00.00

Segon.- NOTIFICAR aquests acords a les persones interessades.
26.- APROVAR EL CALENDARI FISCAL PER A L’ANY 2008:
Vista la proposta de calendari fiscal presentada per l’Organisme de Gestió Tributària per
a l’any 2008, a proposta de la comissió informativa d’administració i hisenda, el ple de
l’ajuntament, per unanimitat dels membres de la Corporació, acorda:
Primer.- APROVAR el Calendari Fiscal per a l’any 2008 amb els conceptes i les dates que
tot seguit es relacionen:

44
47
73
03
01
11
12
13
16
41
44
73

Concepte
Taxa d’ocupació de la via pública amb parades del
mercat setmanal. Primer trimestre
Taxa per utilització del gimnàs del pavelló. Primer
trimestre
Taxa per recollida de deixalles del mercat. Primer
trimestre
Impost sobre vehicles de tracció mecànica
Impost sobre béns immobles urbans
Taxa per recollida d’escombraries
Taxa per recollida d’escombraries comercials
Taxa per recollida d’escombraries industrials
Taxa pel servei del cementiri municipal
Taxa per entrada de vehicles
Taxa d’ocupació de la via pública amb parades del
mercat setmanal. Segon trimestre
Taxa per recollida de deixalles del mercat. Segon
trimestre

Data d’inici
04/01/2008

Data final
04/03/2008

04/01/2008

04/03/2008

04/01/2008

04/03/2008

04/02/2008
03/04/2008
03/04/2008
03/04/2008
03/04/2008
03/04/2008
03/04/2008
03/04/2008

04/04/2008
03/06/2008
03/06/2008
03/06/2008
03/06/2008
03/06/2008
03/06/2008
03/06/2008

03/04/2008

03/06/2008
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47
44
73
47
02
10
44
73
47

Taxa per utilització del gimnàs del pavelló. Segon
trimestre
Taxa d’ocupació de la via pública amb parades del
mercat setmanal. Tercer trimestre
Taxa per recollida de deixalles del mercat. Tercer
trimestre
Taxa per utilització del gimnàs del pavelló. Tercer
trimestre
Impost sobre béns immobles rústics
Impost sobre activitats econòmiques
Taxa d’ocupació de la via pública amb parades del
mercat setmanal. Quart trimestre
Taxa per recollida de deixalles del mercat. Quart
trimestre
Taxa per utilització del gimnàs del pavelló. Quart
trimestre

11/04/2008

11/06/2008

02/07/2008

02/09/2008

02/07/200/

02/09/2008

16/07/2008

16/09/2008

04/09/2008
04/09/2008
02/10/2008

04/11/2008
04/11/2008
02/12/2008

02/10/2008

02/12/2008

02/10/2008

02/12/2008

Segon.- NOTIFICAR el present acord a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de
Barcelona.
27.- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚMERO 2/2007, DINS DEL
PRESSUPOST DEL PATRONAT MUNICIPAL DEL TEATRE CIRVIANUM:
Vist l’informe d’intervenció i el Dictamen de la Comissió d’Hisenda, tenint en compte que
l’expedient es tramita per raons de necessitat i urgència, plenament justificades, i s’ajusta
a la legislació vigent, a proposta de la comissió informativa d’administració i hisenda, el
ple de l’ajuntament, per unanimitat dels membres de la Corporació, acorda:
Primer.- APROVAR inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm. 2/2007 del
pressupost del Patronat Municipal del Teatre Cirvianum per a l’exercici 2007, finançat
amb el romanent líquid de tresoreria disponible de la liquidació del pressupost de
l’exercici 2006:
Crèdits extraordinaris i suplements de crèdit
PARTIDA
DENOMINACIÓ
101-451-226.07.00 Actes teatrals, musicals i cinema
TOTALS SUPLEMENTS I CRÈDITS EXTRAORDINARIS

IMPORT €
26.483,20
26.483,20

L’import anterior queda finançat amb càrrec al Romanent Líquid de Tresoreria
disponible de la liquidació del pressupost de l’exercici 2005 i per tant, l’operació queda
anivellada i sense dèficit inicial, introduint-se en el pressupost d’ingressos la següent
modificació:
CAPÍTOL CONCEPTE SUBCONCEPTE DENOMINACIÓ
8
87
870
Romanent de tresoreria
TOTAL IGUAL ALS SUPLEMENTS I CRÈDITS EXTRAORDINARIS

IMPORT €
26.483,20
26.483,20

Segon.- EXPOSAR al públic el present acord pel termini de quinze dies mitjançant
publicació del corresponent edicte al Butlletí oficial de la Província i al tauler d’edictes
de la Corporació. Si durant el termini esmentat es formulessin al.legacions, correspondria
al Ple la seva resolució. En cas contrari, l’aprovació inicial quedaria elevada a definitiva,
sense necessitat d’adopció d’un nou acord i es procediria a la seva reglamentària
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publicació.
28.- APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE DIVERSES ORDENANCES FISCALS
PER A L’ANY 2007:
Sr. Miquel Franch (PSC-PM): Si us sembla, des d’un punt de vista metodològic, farem com
hem fet cada any: en primer lloc la intervenció de l’ajuntament farà una exposició
tècnica de la composició i com s’han fet aquestes ordenances; en segon lloc, cediríem
la paraula al regidor d’hisenda per tal que exposi la seva visió política del perquè
d’aquestes ordenances i, posteriorment, si us sembla, aniríem aprovant cada una de les
ordenances amb la intervenció de tots els grups municipals.
Sra. Carme Urgell: De conformitat amb el text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, i tenint en compte els informes tècnics econòmics pels quals es posa de manifest:
primer, que el valor de mercat de la utilitat derivada, de la utilització privativa,
aprofitament especial del domini públic local, en cada un dels supòsits que origina la
modificació de les tarifes i que en relació amb les taxes per prestació de serveis públics o
realització d’activitats administratives de competència municipal que es modifiquen,
l’import de la recaptació estimada no excedeix en el seu conjunt del cost previsible del
servei que es prestarà.
S’informen favorablement aquestes modificacions que es proposen avui al ple.
Sr. Pere Galobardes (PSC-PM): No faré apariència específica ordenança per ordenança,
ni les modificacions tècniques que fa dies que, més o menys, tots heu anat tenint i em
centraré més en ressaltar les modificacions més significatives en el conjunt
d’ordenances.
Dir que aquests dies ja n’hem anat parlant entre tots i hem seguit una mica en termes
generals la política d’aquests darrers anys, que és aplicar l’IPC com a base de
l’increment de la major part de les ordenances; l’IPC que nosaltres hem escollit, després
d’analitzar un seguit d’informes emesos per diferents entitats que es dediquen –entre
altres coses- a informar sobre les previsions de l’IPC d’aquest any, hem escollit finalment
aplicat el 2,9; teníem una forquilla, però seguint els preceptes d’aquests darrers anys
hem escollit aplicar el 2,9%.
Dir, també, que en aquest cas hi ha una ordenança que si que canvia més de
contingut, que és la que fins ara era la taxa de clavegueram que es cobrava en
referència a l’IBI i que després de la sol·licitud que ja havíem parlat en anteriors ocasions
de canviar la fórmula, com que hi ha hagut temps de fer els estudis pertinents, proposem
enguany que, en lloc d’estar referenciada a l’IBI, passi a estar referenciada al consum
d’aigua; això que permet? És un element més a afegir per tal que –simplificant-ho moltqui més aigua consumeixi més pagarà i qui menys aigua consumeixi, pot tenir una
reducció en aquesta taxa. Es farà una campanya informativa per explicar que també
canvia la gestió de la recaptació d’aquesta ordenança, doncs fins ara teníem un rebut
que acompanyava el de l’IBI i aquest rebut deixarà d’existir i proporcionalment s’anirà
cobrant juntament amb el rebut de l’aigua, ja que la companyia cessionària del servei
és la que s’encarregarà de fer la recaptació en aquest cas.
A nivell de la resta d’ordenances, comencem per l’IBI que –com tots sabeu- és la més
important de l’ajuntament; en aquest cas cal dir que de les últimes informacions que
tenim, el cadastre ja ha començat a resoldre les al·legacions (era un dels cavalls de
batalla que teníem, perquè impedeix acabar de perfilar les bases en aquest sentit) i
sembla ser –per les informacions de què disposem- que abans d’acabar l’any, aquestes
al·legacions seran contestades en un o altre sentit; farem el seguiment, perquè així sigui i
que aquest any puguem tancar la resposta a totes les al·legacions. Com sabeu tots,
estem en el segon any de la revisió cadastral –és una història que si no recordo
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malament ens situa als anys 80-; nosaltres teníem una base amb molts nivells i la revisió
cadastral el que permet és que, per simplificar-ho i utilitzar un argot el més intel·ligible
possible, és que “cadascú pagui pel que té”. Aquesta regularització dels valors té un
període d’aplicació de deu anys. Què permet això? Doncs que els tipus que graven
sobre la base tinguin ja un efecte de davallada i enguany passarem d’un tipus del 0,82
que teníem a un tipus del 0,75. Això vol dir, entre altres coses, que aquells que ja teníem
el valor del seu immoble el més aproximat al preu actual del mercat, continuarà baixantli l’IBI i aquells que en aquests moments tenien un valor desfasat, faran un pas més per tal
d’anar equilibrant els dos vasos. Proposaríem, doncs, aquesta baixada al 0,75.
També és destacable l’augment de la bonificació en el cas de transmissions entre
membres de la mateixa parella, que passa del 75% de la taxa al 95%.
Com a novetat, també, aquest any, el tema de vehicles –que ja sabeu que l’apugem,
no perquè estigui al màxim, sinó perquè en aquest cas no és el cas- i introduïm una
variant que és un primer pas –amb la intenció, en els exercicis futurs d’anar-lo millorant- i
és una bonificació sobre l’impost a un llistat de vehicles –que tots teniu relacionat a
l’ordre del dia i que publicarem-, que són vehicles qualificats per la major eficàcia
energètica. Aquests vehicles, agafarem el llistat que publiquen i que és el que hem
trobat, i això no vol dir que l’any vinent puguem modificar l’origen del llistat del Ministerio
de Medio Ambiente i conté un seguit de models específics que gaudiran d’aquest
avantatge fiscal.
Dir, també, que tal com contempla l’ordenança general, és possible en període de
voluntària, el fraccionament en el pagament dels impostos, sempre i quan en alguns
supòsits, com és lògic.
El tema de guals, també és una ordenança que fa temps que estem estudiant i en
aquest cas, portem al ple una primera proposta, però en els exercicis posteriors hem
d’anar millorant, en el sentit que és una de les ordenances que tenim més desfasades, la
que menys hem tocat en molts anys. Per tant, aquí si que proposem un augment del
10%, que és un augment que percentualment és important, però en el seu valor real no
té tanta incidència, més que res per apropar-nos una mica als costos reals, que encara
hi estem molt lluny.
I per últim, -si és el cas, ja anirem entrant en més detall en el que convingui comentar- el
tema de les deixalles: avui a última hora encara heu rebut la confirmació del que ja
havíem anat parlant i en aquest cas, l’augment és del 11,69, que no és produït als costos
aplicables a l’exercici vinent del pressupost, sinó per un error en les tones de
multiproducte que va fer que les dades que es van utilitzar per elaborar la proposta
d’enguany, fossin massa bones i, per tant, si recordeu l’any passat, aquesta va ser una
de les taxes que va pujar menys que l’IPC, que tothom vàrem destacar el bon
comportament de la recollida, però que un cop analitzades les dades i descobert l’error
a nivell de la informació, ja es veu que –no sabem per què- hi va haver un desfasament
d’unes mil tones. Això és el que fa que aquest any hi hagi un augment més significatiu
del que hauria de ser, però si ho dividim entre dos, l’augment no és tant.
Això seria una visió superficial, per sobre i ràpida, de les modificacions més importants en
el tema de les ordenances fiscals que presentem al ple per a la seva aprovació.
Sr. Miquel Franch: doncs si us sembla, començarem a comentar ordenança per
ordenança i donant la paraula a cada un dels portaveus.
El text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a
l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.
En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovar-se
simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text legal
esmentat estableix que les Ordenances fiscals contindran com a mínim la determinació
dels elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i
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d’inici de la seva aplicació.
Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de
contenir la nova redacció dels preceptes afectats.
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta
necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei 58/2003, de 17
de desembre, General Tributària, ja que aquestes han de complir la doble funció de
servir coma eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora comunicació
informativa amb els ciutadans.
Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General Tributària, i
l’article 12 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals possibiliten que les
Entitats locals adaptin l’aplicació de la normativa tributària general al règim
d’organització i funcionament propi de cada Entitat, previsió aquesta que justifica la
proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb les modificacions que s’escaiguin, una
Ordenança General, redactada a l’empara de l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local.
En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals
municipals obeeixen, al compliment de les previsions normatives esmentades
anteriorment.
Vistos els informes tècnics econòmics a què es refereix l’article 25 del text refós de la Llei
reguladora d eles Hisendes Locals, en els quals es posa de manifest el valor de mercat
de la utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic
local en cadascú dels supòsits que originen la imposició de taxes o la modificació de les
seves tarifes.
Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització
d’activitats administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen,
l’import de la recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del
servei o activitat que es prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2 del text refós de
la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
Vists els informes tècnics, a proposta de la comissió informativa d’administració i hisenda,
el ple de l’ajuntament, per la majoria que s’especifica en cada cas, acorda:
Sra. Montse Ayats (ICV-CdG): A nosaltres, prèviament a votar l’ordenança, ens sembla
que és important fer una pinzellada dels criteris que hem seguit.
Des d’Iniciativa ciutadans del Ges, de la mateixa manera que s’ha exposat a nivell
tècnic i a nivell del regidor, entenem que les ordenances són, malgrat no ens agradi
prou, encara, molt importants en el finançament dels ajuntaments i que sobretot
serveixen per finançar els serveis que són inherents o que són competència de
l’ajuntament i que, a més, com que els ajuntaments tendim, per deixadesa
d’administracions superiors o per voluntat pròpia, anar assumint altres competències, és
important poder tenir unes ordenances que d’alguna manera cobreixin tots aquells
serveis que volem oferir.
Evidentment, però, hi ha moltes mancances: tots els que estem en política sabem les
dificultats dels ajuntaments per fer front, moltes vegades a tots aquests serveis que volem
oferir i que, com a grup, pensem que cal continuar treballant des de tots els estaments
possibles per millorar el finançament dels nostres ajuntaments i per evitar això que
passarà aquests dies i que ja passa: si mireu en els mitjans de comunicació,
constantment les xifres de pujades i baixades d’aquests impostos i taxes, mirats
fredament i sense tenir en compte, què hi ha al darrere, probablement en realitat no
diuen gaire res; s’hauria de veure -com la interventora ha dit- en definitiva, el que estem
parlant és que en la majoria de casos d’uns serveis que prestem que tenen un cost i que,
per tant, hem d’assumir aquest cost –en el cas, per exemple, de la taxa de deixalles- o
bé en altres casos, uns preus que fixem i, per tant, quan es diu que s’han abaixat així
alegrement, vol dir que d’algun lloc o altre s’han de treure aquests recursos per finançarles.
Diem tot això, perquè hem mirat amb atenció les propostes que ens va facilitar l’equip
de govern dilluns passat a la comissió informativa corresponent i també, com deia el
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regidor, n’hem anat parlant; ens vàrem entrevistar aquest dimecres passat amb el
regidor que, d’alguna manera ens va exposar la informació que ara ha facilitat i en
algun moment també hem fet una consulta concreta com per exemple, aquest matí,
quan veiem que la taxa concreta de deixalles encara no teníem la proposta concreta.
Com en altres ocasions, anirem votant en cadascuna de les ordenances i comentarem
quan calgui els arguments corresponents a la nostra votació.
Des del nostre punt de vista, des d’Iniciativa ciutadans del Ges, pensem que malgrat
totes aquestes mancances que hem apuntat de finançament dels ajuntaments, que
esperem que l’aplicació de l’estatut ajudi a resoldre en gran mesura, però mentrestant
som conscients d’aquestes necessitats, però pensem que ja no n’hi ha prou dient que
només apugem l’IPC; pensem que per a nosaltres és important un salt qualitatiu i que
hem de treballar per millorar la gestió, l’eficàcia i per un major control i mesures per
fomentar l’estalvi; si no fem això, pensem que per nosaltres no anirem en lloc; és a dir: no
diem que no siguin correctes els costos d’algunes de les ordenances; evidentment! Hi ha
l’informe tècnic prescriptiu, però entenem que si que hauríem d’apostar per campanyes
decidides de sensibilització, campanyes que incentivin bones conductes. És evident que
hi ha unes bonificacions i unes exempcions que són importants i que s’han de continuar
treballant, perquè evidentment s’han de resoldre una sèrie de dificultats que tenen
determinats col·lectius, però ens sembla que no n’hi ha prou amb les exempcions i les
bonificacions. Per tant, nosaltres apostem per campanyes decidides en taxes com la
recollida de deixalles, en l’estalvi d0’aigua i en algunes de les ordenances que anirem
exposant quan vagin apareixent.
Això seria a grans trets el nostre criteri i, pel que fa a aquesta primera ordenança ens
sembla bé la proposta.
Sr. Jordi Casals (ERC-AM): Per part d’Esquerra republicana, el que farà la defensa del
nostre posicionament, és el regidor Lluís Sabatés.
Sr. Lluís Sabatés (ERC-AM): En aquest primer punt, esquerra hauríem modificat l’article 43,
sobre ajornaments i fraccionaments, com ja hem insistit en altres anys, en el fet de donar
facilitats als contribuents que ho necessitin sense que això signifiqui una càrrega
addicional a la pressió fiscal, tal com preveu l’article 85 en el seu apartat 4 de
l’ordenança general de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació.
En tot cas, el que si que ens agradaria sentir per part de l’equip de govern, i
especialment del regidor d’hisenda, és el seu compromís per desenvolupar aquest
article per les pròximes ordenances i també demanar-li que s’informi els contribuents
d’una forma més clara sobre la possibilitat d’aquests ajornaments i fraccionaments.
La proposta la votarem a favor.
Sr. Lluís Bassas (CiU): Nosaltres també votarem a favor i, el que s’ha comentat en relació
a la informació que es fa arribar a la gent, perquè es desconeix molt la possibilitat de
fraccionament. Nosaltres estem en principi d’acord, però creiem que s’hauria de fer una
campanya informativa, perquè la gent s’assabenti bé de les possibilitats que tenen,
perquè hem vist abans que tots els impostos cauen sobre unes mateixes dates i a
algunes persones els pot crear problemes. Caldria explicar en quins casos i com cal ferho per fraccionar el pagament.
Pel que fa a la resta, hi estem d’acord.
Sr. Pere Galobardes (PSC-PM): De fet, les dues coses que has dit tu Montse, són dos dels
aspectes en què a Torelló ha tingut certa importància la reducció de costos, tant en
tema de deixalles, en què els retorns són considerables, com en el tema de l’estalvi
d’aigua en què no fa gaires dies es va informar d’una reducció del consum significativa
pel que és Torelló.
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Tot i així, lògicament, les ordenances no ho recullen tot i les polítiques d’estalvi en tots els
sentits o, més que les polítiques d’estalvi (a vegades comporta confusió) les
d’optimització de serveis, si que és un Si dins de l’ajuntament; per tant, només podem fer
dues coses com comentaves tu Montse: una és incrementar ingressos via no sabem què,
o reduïm costos, no hi ha gaire més a fer... per tant, les dues coses són possibles i sempre i
quan nosaltres trobem fórmules per tal que així sigui, ho posem en pràctica.
El tema de l’IPC, no és que sigui una solució fàcil o un anar fent, sinó que quan estem
parlant de taxes estem parlant justament de la major contenció possible de costos, que
és referenciat a l’IPC, que és l’Índex de preus al consum, quan moltes vegades és
possible –no és el cas d’ara- que hi pugui haver increments superiors per alguna altra
raó.
En taxes penso que l’IPC és un punt idoni; estic d’acord, per això, que les campanyes no
sobren mai i anar recordant és important en tots els elements.
Agafo la proposta d’Esquerra republicana i de convergència, també, en el fet que
estudiem com informar dels fraccionaments; ja he comentat en l’exposició inicial que
estan recollits, no específicament, però si en els casos aquells en què el seu estudi ho
permeti, o d’aquell ciutadà que tingui veritables dificultats, per la concentració en les
dates o perquè tingui dificultats en aquest sentit.
Sr. Miquel Franch (PSC-PM): Jo faria una proposta: a tots els veïns els fem arribar un
calendari fiscal; la meva proposta és que el calendari fiscal reculli aquest apartat. Em
sembla que així tots els ciutadans tindrien la informació.

Â Se sotmet la proposta a votació i s’aprova per unanimitat dels disset membres de la
Corporació

Primer.- APROVAR PROVISIONALMENT la modificació de l’Ordenança General de Gestió,
Inspecció i Recaptació dels ingressos municipals de dret públic que haurà de regir per a
l’exercici 2008 i següents.
Es modifica l’apartat 1 de l’article 32, que ha de dir:
“1. En els procediments iniciats per l’òrgan municipal competent a conseqüència de
presumptes infraccions als preceptes de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor
i seguretat viària (RDL 339/1990, de 2 de març, LSV) i els seus reglaments de
desenvolupament, es tipificaran les infraccions i les sancions aplicables d’acord amb el
quadre d'infraccions i sancions establert a la Llei 17/2005, de 19 de juliol, que regula el
permís i la llicència de conducció per punts i modifica la LSV, i l’adaptació aprovada per
l’ajuntament.”
Es modifica l’apartat 2 de l’article 56, que ha de dir:
“2. Cada infracció tributària es qualificarà de forma unitària com a lleu, greu o molt greu i,
si li correspon una multa proporcional, s’aplicarà sobre la totalitat de la base de la sanció
que en cada cas s'escaigui. La base de la sanció serà, en general, l’import de la
quantitat a ingressar resultant de la regularització practicada, excepte les parts d’aqueix
import regularitzat que es derivin de conductes no sancionables.”
S’afegeix un paràgraf a la disposició addicional primera, que diu:
“Així mateix, la quantia i abast del benefici fiscal seran, per a cada exercici objecte de
tributació, els que determini l’ordenança fiscal reguladora del corresponent tribut vigent
per a l’exercici que es tracti.”
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Segon.- APROVAR PROVISIONALMENT per a l’exercici de 2008 i següents la modificació
de les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen:

•

Ordenança fiscal núm. 1, reguladora de la taxa per l’expedició de
documents administratius.

Â Se sotmet la proposta a votació i s’aprova per unanimitat dels disset membres de la
Corporació

Es modifica l’article 6, i el nou redactat diu:
“Article 6.- Tarifa
1.- Documents relatius a serveis d'urbanisme

Imports en euros

a) Per cada còpia de plànol d'alineació de carrers, eixampla, etc.;
per cada m² o fracció de plànol fet pel propi Ajuntament ----------------- 13,69
b) Per cada còpia de plànol en blanc i negre o color de petit o gran
format, per cada m² o fracció fet per empresa: El cost real
d’execució més 6€ en concepte de despeses de gestió i de
propietat intel.lectual.
c) Per cada exemplar de les normes urbanístiques del Pla general,
plànols inclosos --------------------------------------------------------------------------------167,69
d) Per la publicació en qualsevol Diari oficial i/o a un diari d'àmbit
regional dels Estudis de Detall, Projectes de parcel·lació, Unitats
d'Actuació, Plans especials i Modificacions del Pla General
d'ordenació urbana, que se sol·licitin per a ús particular, i a
instància de part: El cost real de publicar-ho més 3€ en concepte
de despeses de gestió.
e) Per la tramitació de cada cèdula d'habitabilitat-------------------------------- 14,31
(Es cobraran també les taxes que per aquest concepte liquida la
Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal d’Osona, el
quadre de tarifes s’adjuntarà com a annexa a la present
ordenança)
f) Certificats urbanístics i/o inspecció i emissió d'informes tècnics o
jurídics, inclosos els certificats de compatibilitat de projectes amb el
planejament urbanístic i la consulta referida a les obtencions
d’autoritzacions i llicències ambientals, a petició de particulars. --------- 39,98
g) Per cada expedient de llicència de primera ocupació:
• Per habitatge unifamiliar i/o edifici independent ----------------------------- 38,57
• Per cada habitatge, en edifici plurifamiliar -------------------------------------- 19,29
h) Per cada còpia de plànol en suport magnètic o format electrònic ---- 21,34
i) Per cada expedient del Pla General en suport magnètic o format
electrònic ----------------------------------------------------------------------------------------141,13
j) Per cada documentació gràfica i escrita de projecte licitat per
l’Ajuntament------------------------------------------------------------------------------------- 16,67
2.- Altres matèries de competència Municipal.
a) Per la tramitació d'un expedient de matrimoni ----------------------------------111,24
b) Per cada compulsa de document------------------------------------------------------- 0,93
c) Per la participació en concurs, oposició i concurs - oposició per optar
a una plaça en aquesta Corporació------------------------------------------------ 20,00
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d) Per l’expedició de fotocòpies, a la biblioteca municipal, per unitat------- 0,10
e) Per la tramitació d’informe de la Policia Local a les Companyies
Asseguradores ---------------------------------------------------------------------------------- 35,99

•

Ordenança fiscal núm. 2, reguladora de
subministrament d’aigua potable al Municipi
d’escomeses i comptadors.

la taxa pel
i conservació

Sra. Montse Ayats: Nosaltres votarem en contra, en la línia del que hem anat exposant
en altres ocasions: considerem –ara mateix no tenim les dades exactes- que el consum
mínim hi ha moltes llars que no l’assoleixen i, en canvi, nosaltres som partidaris de pujar
molt més el consum excessiu i desmesurat de l’aigua.
Per tant, hi votarem en contra.
Sr. Lluís Sabatés: Fer notar que en aquesta ordenança ens heu dit que s’augmenta l’IPC i
en principi hi estem d’acord. De totes maneres, també cal apuntar que de cara al futur
haurem de plantejar, degut a les condicions meteorològiques i els canvis que hi van
havent, primar el no consum, una mica en la línia que ha apuntat la Montse i penalitzar
el consum excessiu d’una forma decidida.
Sr. Lluís Bassas: Estem d’acord amb el que han dit els uns i els altres i, per tant tampoc hi
podem afegir gaire cosa més.

Se sotmet la proposta a votació i s’aprova per majoria absoluta del nombre legal de
membres de la Corporació, d’acord amb el resultat que s’especifica a continuació:
Â Vots favorables: 16 (dels regidors i regidores dels grups municipals del PSC-PM, de CiU i
d’ERC-AM)
Â Vots desfavorables: 1 (de la regidora del grup municipal d’ICV-CdG)
Â Abstencions: 0

Se suprimeix l’apartat d) de l’apartat 3 de l’article 5.
Es modifica l’apartat 1 de l’article 6, que ha de dir:
“1.- La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:
a) Subministrament d’aigua a famílies:
- Fins a un mínim de 10 m3/mes ----------------------------------- 0,3168 euros/m3
- De més de 10 fins a 14 m³/mes ---------------------------------- 0,7069 euros/m3
- De més de 14 m³/mes----------------------------------------------- 0,8425 euros/m3
b) Subministrament d’aigua d’ús industrial ----------------------------- 0,4271 euros/m3
c) Finançament d’obres ------------------------------------------------------ 0,0141 euros/m3
d) Conservació de comptadors, segons diàmetre:
- Fins a 13 mm, per mes -------------------------------------------------- 0,59 euros.
- De 15 i 20 mm, per mes ------------------------------------------------ 0,79 euros.
- De 30 mm, per mes ------------------------------------------------------ 1,20 euros.
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•

De més de 30 mm, per mes------------------------------------------ 2,03 euros.”

Ordenança fiscal núm. 3, reguladora de la taxa de Cementiri Mpal.

Â Se sotmet la proposta a votació i s’aprova per unanimitat dels disset membres de la
Corporació

Es modifiquen els apartats 1, 2 i 3 de l’article 6, i el nou redactat diu:
“La quota tributària vindrà determinada per l'aplicació de la tarifa següent:
1.- Assignació de sepultures, nínxols i columbaris:
Import en euros
a)
b)
c)
d)

Sepultures de concessió a 50 anys -------------------------------------------------------------158,47
Nínxols de concessió a 50 anys de nova construcció----------------------------------957,64
Nínxols de concessió a 50 anys de recuperació -----------------------------------------478,82
Nínxols temporals de nova construcció: temps limitat a 9 anys i mínim
de 2 anys, amb la possibilitat de pagar la quota del 10è any i
esdevenir una concessió a 50 anys, per cada any ---------------------------------------95,76
Nínxols temporals de recuperació: temps limitat a 9 anys i mínim de 2
anys, amb la possibilitat de pagar la quota del 10è any i esdevenir
perpetu una concessió a 50 anys, per cada any------------------------------------------47,88
Columbaris de concessió a 50 anys -----------------------------------------------------------364,32
Columbaris temporals: temps limitat a 9 anys i mínim de 2 anys, amb
la possibilitat de pagar la quota del 10è any i esdevenir una
concessió a 50 anys, per cada any -------------------------------------------------------------36,43

e)
f)
g)

2.- Registre de transmissions i de permutes:
a) Inscripció en els registres municipals de cada permuta que es
concedeixi, de sepultures, nínxols o columbaris dins del cementiri --------------------47,07
b) Per cada inscripció en els registres municipals de transmissió de
concessions a 50 anys de tota classe de sepultures, nínxols o
columbaris, a títol d’herència entre pares, cònjuges i fills----------------------------------33,38
c) Per inscripció de la resta de transmissions de les concessions a 50 anys
de tota classe de sepultures, nínxols o columbaris--------------------------------------------60,75
d) Per cada títol de concessió ---------------------------------------------------------------------------- 8,22
e) Per la publicació de l'anunci de transmissió al BOP: el cost real de
publicar-ho més 3€ en concepte de despeses de gestió.
3.- Registre d’inhumacions i exhumacions ------------------------------------------------------------14,91”

•

Ordenança fiscal núm. 4, reguladora de la taxa per recollida,
eliminació i tractament de residus sòlids urbans.

Sra. Montse Ayats: A nosaltres ens agradaria que se’ns tornés a explicar els motius,
perquè hem arribat a un 11,9%, perquè nosaltres vàrem demanar el detall de les tones
entrades per cadascuna de les matèries –vidre, multiproducte, l’orgànica, el rebuig- i no
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hem sabut veure en lloc o, en tot cas, les dades del 2006 continuen tenint el mateix error
que ja hi havia, és a dir: fa dos o tres anys, quan vàrem començar la recollida orgànica,
vàrem haver de fer que als ciutadans se’ls apugés aquesta atxa amb una xifra que era
important; a nosaltres ens va semblar que era important fer recollides i premiar o fer
evident que una bona recollida i una bona selecció, malgrat la majoria de ciutadans i
ciutadanes ens costi un esforç –perquè em sembla que és important valorar que, ens
agradi o no, fer aquesta selecció a casa moltes vegades ho percebem com un esforçaixò enteníem nosaltres que per començar-ho tenia uns costos importants i, per tant,
vàrem estar d’acord en fer una puja substancial d’aquesta taxa; l’any passat vàrem
celebrar que no s’hagués d’apujar ni l’IPC, però és que ara no és l’IPC de dos anys, és
molt més! I, per tant, des d4el nostre punt de vista no entenem de cap de les maneres el
que se’ns ha explicat. Si se’ns pot aclarir alguna cosa més... sinó, nosaltres hi votarem en
contra.
Sr. Lluís Sabatés: En l’informe que se’ns ha fet arribar es justifica d’una forma versemblant
l’increment que proposa l’equip de govern per aquest any, per tal d’assolir els costos de
la recollida de deixalles que, com ja hem dit, és d’un 11,69%.
De totes maneres, a esquerra ens agradaria –i per això també ho demanem a l’equip de
govern, que per al proper any es puguin afegir alguns serveis més en la recollida de
deixalles com, per exemple, la dels olis usats domèstics i que se sigui molt estricte en el
control de la despesa d’aquesta taxa municipal.
També volem expressar el nostre desencant per la tardança i la inoperància en la
tramesa de la informació per part del Consell Comarcal, concessionària del servei, fet
que ha impedit poder estudiar amb més calma la millora del servei que ens ocupa.
Per altra banda, aplaudim la decisió d’unificar en un sol punt les exempcions en aquesta
taxa, que afavoriran un sector de la població com és el dels pensionistes, amb un nivell
de rendes habitualment bastant baix i que modificaran a l’alça el límit per poder
accedir a aquesta exempció, de 600 euros, -que és el salari mínim interprofessional
previst per al 2008- a 650 –com es proposa- i en podran gaudir més pensionistes.
Sr. Lluís Bassas: Nosaltres també votarem a favor tot i lamentar l’error que es va produir
l’any passat amb les tones, perquè això representa que es podria haver repartit diferent i
ara surt molt de cop. Estem d’acord també en el tema que s’hagi anivellat l’import dels
600 euros i que no estigui repartit en dos tipus de situació en la bonificació i que en
general serveixi per millorar la gestió; nosaltres creiem que les taxes han de cobrir el cost
que té un servei i que, per tant, si cal apujar un 11,69, cal apujar un 11,69%.
Sr. Pere Galobardes: Em sap greu (a la Sra. Ayats), perquè e podries haver trucat i t’ho
hauria tornat a enviar, si és que ho has rebut diferent que la resta dels grups. L’únic error
que hi ha en els documents és que no hi posa l’any –això és cert, tal com en Lluís m’ha
fet notar al principi-, però em sembla que és clar; torno a dir que estem parlant d’un
pressupost i no pas d’una liquidació d’un pressupost! La qual cosa vol dir que a final
d’aquest 2007 ja veurem com acabem: l’u i escaig que vàrem consignar, no serà real,
potser, al final de tot. Per tant, si agafes el full que et vaig enviar per correu electrònic, el
2007 es contemplen per tractament multiproducte 360 tones amb un cost de 21.571,20 €
quan, en aquest mateix ecoembes –que és el retorn- parla de 82.868,36 € de retorn i això
serien 1.600 tones aproximadament; perquè no es va veure? No t’ho puc explicar; fa un
any i en veiem molts de números cada dia quan estem fent això i l’error humà pot ser-hi;
per tant, ja es veu aquí que no pot ser que en paguem 21 i ens en tornin 82, encara que
féssim la recollida de multiproducte molt bé; ja es veu que aquesta dada no és possible i
seria fer confondre la ciutadania fer-los pensar que els serves ens sortirien de franc,
perquè es fa molt bé, perquè el cost del tractament sempre serà superior al retorn.
Si agafes la previsió de 2008, pels mateixos conceptes, en el tractament de
multiproducte hi surten especificades 1.550 tones amb un cost de 96.131 € pressupostat i
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amb un retorn de les 1.500 tones de 75.000 euros, que ja és important. Aquí si que el cost,
si féssim la proporció, sortiria en uns vint-i-escaig mil euros; és aquesta l’explicació
tècnica, no n’hi ha cap altra. Segurament, i per les dades que aquests dies surten als
mitjans, a Torelló, aquest equip de govern ja va decidir fa molt temps que aquesta era
una taxa i com en Lluís ha fet referència ara, una taxa, nosaltres entenem que el que
costa és el que hem de pagar entre tots els ciutadans i, per tant, no pot ser generar
dèficit aquí, que s’hagi de pagar al final amb recursos municipals provinents d’algun
altre capítol i que en definitiva, són recursos igualment dels ciutadans.
És cert, com deia esquerra, que les dades se’ns han facilitat una mica tard, en el sentit
de poder estudiar més a fons la proposta. De totes maneres, per la tipologia de la taxa
en si, no existien tampoc moltes variants en aquest cas per aplicar la correcció
pressupostària de l’exercici present i la previsió del següent.
Penso que Torelló ho està fent be; els ciutadans de Torelló –les dades ens diuen- ho estan
fent bé; penso que això ha d’anar millorant i per tant hem de seguir fent campanyes en
aquest sentit per millorar, perquè l’impacte dels costos reals que té el tractament de
deixalles sigui menor. També hem de dir que segurament si no féssim el tractament de les
deixalles, els costos serien molt més superiors i això moltes vegades ens oblidem de dir-ho,
perquè ho donem per suposat. Si en lloc de fer el tractament dels residus no el féssim i ho
féssim com abans, els costos, tant mediambientals com els econòmics, serien molt
superiors.
Comentar també que és un capítol per estudiar, la proposta d’esquerra, i incloure-hi el
tema de la recollida d’olis usats; és un tema per estudiar dins d’aquest any en la
regidoria corresponent.
Sra. Montse Ayats: Jo només volia dir que alguna cosa devem estar fent bé els ciutadans
en la recollida; crec que les dades que s’han donat no generen, però, prou confiança,
que com a ajuntament i com a consell comarcal, que és el responsable final d’aquesta
gestió, estiguem fent la gestió de la millor manera possible. Com a grup creiem que
aquesta és una de les ordenances o de les taxes en què calen accions decidides per
millorar la gestió i, continuo insistint que l’11,69 % no és la suma de l’IPC de dos anys, és
bastant més, i ens sembla que és important deixar clar això, perquè l’any passat en
aquest mateix ple, el mateix grup de l’equip de govern va dir: “la prova és que
segurament els retorns que tenim ens permeten fer un increment per sota de l’IPC, la
qual cosa tècnicament voldria dir...” per tant, ens sembla que no tenim prou confiança i,
per tant, considerem que el nostre vot ha de ser desfavorable.
Sr. Miquel Franch: A vegades no és solament el cost, sinó que durant el transcurs de l’any
es canvia aquest cost: el Departament de Medi Ambient va fer canviar la portada de
multiproducte de Granollers a Berga i em sembla que hi ha bastants més quilòmetres
cap a un lloc que a l’altre; i això modifica també el cost. I no és pas que ho triés ni
l’ajuntament ni el consell comarcal. I també s’ha arribat a un acord per tal que el ripollès
aboquin a l’abocador d’Orís; tampoc ens pertoca decidir-ho a nosaltres, però si que
hem de pagar, amb aquesta taxa, l’ampliació de l’abocador d’Orís.
És a dir, que hi ha una sèrie de costos que no tenen res a veure amb el que puguis
plantejar si a partir de l’1 de gener es donen situacions de canvis que no obeeixen
exclusivament a la decisió de l’ajuntament: no té el mateix cost portar 800 tones de
multiproducte a Granollers, que a Berga.
Sra. Montse Ayats: és evident que hi ha una sèrie d’elements que no són atribuïbles
directament a l’ajuntament, però continuo pensant, com a grup, que és important que
des de l’ajuntament fomentem una sèrie de bones pràctiques i expliquem clarament les
xifres, què suposen els retorns, etc. Em sembla que això és important.
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Se sotmet la proposta a votació i s’aprova per majoria absoluta del nombre legal de
membres de la Corporació, d’acord amb el resultat que s’especifica a continuació:
Â Vots favorables: 16 (dels regidors i regidores dels grups municipals del PSC-PM, de CiU i
d’ERC-AM)
Â Vots desfavorables: 1 (de la regidora del grup municipal d’ICV-CdG)
Â Abstencions: 0

Es modifiquen els apartats A i B de l’apartat 2 de l’article 5, que han de dir:
“A. Igual o inferior als 650 euros mensuals, per aquelles persones que habitin soles.
B. Igual o inferior als 1.300 euros mensuals, per aquelles persones que habitin amb
cònjuge.”
Es modifica l’apartat 3 de l’article 5, que ha de dir:
“3. Les sol·licituds per l’obtenció dels beneficis assenyalats en l’apartat 2 d’aquest article,
hauran de formular-se pels interessats adjuntant-hi tota aquella documentació
acreditativa del que sol·licitin i s’hauran de presentar en el registre general de
l’Ajuntament en el termini que es fixarà anualment i sense que la bonificació que
s’hagués reconegut en l’exercici anterior eximeixi de l’obligació de tornar-ho a sol·licitar.
No tenen dret a l’exempció recollida en l’article esmentat aquelles persones amb familiar
no pensionistes que estiguin empadronats al mateix habitatge.
El redactat de l’apartat 4 de l’article 5 se substitueix pel redactat de l’apartat 5 del
mateix article.
El redactat de l’apartat 5 de l’article 5 se substitueix pel redactat de l’apartat 6 del
mateix article.
El redactat de l’apartat 6 de l’article 5 se substitueix pel redactat de l’apartat 7 del
mateix article.
Se suprimeix l’apartat 7 de l’article 5.
Es modifica l’apartat 2 de l’article 6, i el nou redactat diu:
“2. A aquest efecte, s’aplicarà la tarifa següent:
Per cada habitatge, estigui o no ocupat------------------------------------------ 111,67 euros
S’entén per habitatge el que es destina a domicili particular de caràcter familiar.”
Es modifica l’apartat 2 de l’article 12, i el nou redactat diu:
“2. A aquest efecte, s’aplicarà la tarifa següent:
Epígraf primer. Despatxos professionals:
Per cada despatx professional----------------------------------------------------------188,09 euros
Epígraf segon. Allotjaments:
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A) Hotels, motels, hotels-apartaments I cases d’hostes, per cada plaça i
any ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 41,56 euros
B) Centres hospitalaris, col·legis I altres centres de naturalesa anàloga:
• De 400 o menys places------------------------------------------------------------------372,52 euros
• De 401 a 500 places ----------------------------------------------------------------------465,65 euros
• De més de 500 places -------------------------------------------------------------------558,79 euros
Epígraf tercer. Establiments d’alimentació:
A) Peixateries, carnisseries i semblants --------------------------------------------------------424,36 euros
B) Resta sector alimentari:
Superfície < o = 50 m² --------------------------------------------------------------------------------344,42 euros
Superfície > 50 m² i < o = 100 m² -----------------------------------------------------------------366,76 euros
Superfície > 100 m² i < o = 500 m² ------------------------------------------------------------ 1.461,15 euros
Superfície > 500 m2 i < o = 1.000 m²---------------------------------------------------------- 1.827,91 euros
Superfície > 1.000 m² ------------------------------------------------------------------------------ 3.387,80 euros
Epígraf quart. Establiments de restauració:
A) Restaurants-------------------------------------------------------------------------------------------793,47 euros
B) Cafeteries, bars i altres de naturalesa anàloga ---------------------------------------637,13 euros
Epígraf cinquè. Establiments d’espectacles:
A) Cinemes i teatres ----------------------------------------------------------------------------------555,27 euros
B) Sales de festes, discoteques, bingo i altres de naturalesa anàloga. ------ 1.293,06 euros
Epígraf sisè. Altres locals industrials i/o mercantils no especificats anteriorment:
•
•
•
•

Fins a 5 treballadors -----------------------------------------------------------------------205,72 euros
De 6 a 20 treballadors--------------------------------------------------------------------278,41 euros
De 21 a 50 treballadors ------------------------------------------------------------------514,97 euros
De més de 50 treballadors ---------------------------------------------------------- 1.113,63 euros

Epígraf setè. Mercat del dimecres:
A) Parades de venda d’aliments, per dia------------------------------------------------------ 5,90 euros
B) Parades de venda de productes no alimentaris, per dia---------------------------- 3,28 euros
Epígraf vuitè. Parades d’esbarjo situades en terrenys d’ús públic:
•
•
•
•

Fins a 25 m² d’ocupació i dia ------------------------------------------------------------ 4,78 euros
De mes de 25 m² a 50 m² d’ocupació i dia ---------------------------------------- 5,26 euros
De mes de 50 m² a 100 m² d’ocupació i dia -------------------------------------- 5,79 euros
De més de 100 m² d’ocupació i dia -------------------------------------------------- 6,38 euros”

•

Ordenança fiscal núm. 5, reguladora de l’Impost sobre béns
immobles.

Sra. Montse Ayats: Des del nostre punt de vista, entenem les dificultats per concretar;
com explicava el regidor, aquesta és una de les ordenances que suposa uns majors
ingressos o els ingressos més importants per part de l’ajuntament; la revisió del cadastre
ha comportat una sèrie de canvis i des del nostre punt de vista hi votarem a favor
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demanant –no tenim una proposta concreta, però podria ser en la línia del que s’ha
apuntat anteriorment- la importància de fer que determinades persones que potser
tenen una propietat considerable, però que pel que sigui tenen uns ingressos molt
baixos, d’alguna manera puguin acollir-se i conèixer bé la possibilitat d’aquest
pagament fraccionat i, si cal, altres mesures per afavorir que puguin fer front a aquestes
càrregues.
Per tant, hi votarem favorablement.
Sr. Lluís Sabatés: Després de la revisió del cadastre i de tots els tràmits administratius de
reclamacions que encara estan pendent i que ara s’ha comentat que ja s’estan tirant
endavant i per tant, per la incertesa del que serà el padró real de l’IBI, des d’esquerra
pensem que aquest serà un any d’impàs per aquest impost. La reducció, doncs, del tipus
de gravamen és molt natural, però també cal ser caut per les incerteses que
comentàvem abans.
Per tant, la rebaixa fins el 0,75% del tipus de gravamen ens sembla correcte i no entrarem
a discutir una dècima amunt o una dècima avall.
El que si volem fer notar i així ho hem fet saber al regidor d’hisenda, en les diferents
reunions que hem anat mantenint, que una vegada actualitzats els valors cadastrals, és
el moment que des de l’aplicació d’aquest impost, es visualitzin les polítiques de suport a
sectors de la població més sensibles al problema de l’habitatge i entenent –com ja hem
dit abans- que aquest any és un any d’impàs, convidar-los a fer uns plantejaments
valents de cara a les properes ordenances amb exempcions i bonificacions d’aquest
impost sense oblidar, però l’equilibri que necessita el finançament de Torelló.
Esperem que hi hagi un compromís en ferm per part de l’equip de govern i en aquest
sentit és pel que votarem a favor de la modificació d’aquesta ordenança.
Sr. Lluís Bassas: l’IBI aquest any baixa del 0,82 al 0,75; com deia en Sabatés ara fa un
moment, seria discutible si hi hauria de ser una dècima més amunt o una dècima més
avall, que segurament es podria haver fet, però s’han de fer una sèrie de
consideracions, primer, perquè les dades exactes d’aquest any no hi són, falta resoldre
totes les al·legacions pendents i falten les dades de les noves incorporacions –com
comentava el regidor-.
També s’ha de tenir en compte que l’impost sobre plus vàlues, aquest any ha tingut una
davallada molt forta i això pot fer que l’any vinent hi hagués problemes pressupostaris i,
per tant, d’aquí a quatre dies haurem de fer els pressupostos i això s’ha de preveure.
També hem de tenir en compte que això dura deu anys i que, per tant, durant aquests
anys segurament s’haurà d’anar abaixant cada any i, per tant, els propers anys es pot
anar corregint a la baixa en funció dels resultats del 2008, que serà un any que
segurament ja tindrem totes les dades que avui no tenim i això ens permetrà segurament
corregir més o menys el coeficient per l’any vinent.
Per això nosaltres donarem el vot favorable a aquesta ordenança.

Â Se sotmet la proposta a votació i s’aprova per unanimitat dels disset membres de la
Corporació

S’afegeix un nou paràgraf a l’apartat 2 de l’article 1, que diu:
“Als immobles de característiques especials s’aplicarà aquesta mateixa prelació, excepte
quan els drets de concessió que puguin recaure sobre l’immoble no exhaureixin la seva
extensió superficial, supòsit en el què també es realitzarà el fet imposable pel dret de
propietat sobre la part de l’immoble no afectada per una concessió.”
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Es modifiquen els apartats 3 i 4 de l’article 1, que han de dir:
“3. Tindran la consideració de béns immobles urbans o rústics els situats en sòl de
naturalesa urbana o rústica respectivament. El caràcter urbà o rústic de l’immoble depèn
de la naturalesa del seu sòl.
4. S’entén per sòl de naturalesa urbana:
- El classificat pel planejament urbanístic com urbà, urbanitzat o equivalent.
- Els terrenys que tinguin la consideració d’urbanitzable o aquells pels quals els
instruments d’ordenació territorial i urbanística prevegin o permetin el seu pas a la
situació de sòl urbanitzat, sempre que estiguin inclosos en sectors o àmbits
espacials delimitats, així com altres sòls d’aquest tipus a partir del moment
d’aprovació de l’instrument urbanístic que estableixi les determinacions per al seu
desenvolupament.
- L’integrat de forma efectiva en la trama de dotacions i serveis propis dels nuclis de
població.
- L’ocupat pels nuclis o assentaments de població aïllats, en el seu cas, del nucli
principal qualsevol que sigui l’hàbitat en què es localitzin i amb independència
del grau de concentració de les edificacions.
- El sòl ja transformat per comptar amb els serveis urbans establerts per la legislació
urbanística o, en el seu defecte, per disposar d’accés rodat, abastiment d’aigua,
evacuació d’aigües i subministrament d’energia elèctrica.
- El que estigui consolidat per l’edificació, en la forma i amb les característiques que
estableixi la legislació urbanística.
S’exceptua de la consideració de sòl de naturalesa urbana el que integrin els béns
immobles de característiques especials.”
S’afegeix un nou paràgraf a l’apartat 6 de l’article 1, que diu:
“A efectes de la inscripció d’aquests immobles al Cadastre I de la seva valoració no
s’exclourà la maquinària integrada a les instal·lacions, ni aquella que formi part físicament
de les mateixes o que estigui vinculada funcionalment a elles.”
Es modifiquen els apartats 7, 8 i 9 de l’article 1, que han de dir:
“7.En els procediments de valoració col·lectiva de caràcter general iniciats per la
Direcció General del Cadastre des de l’1 de gener de 2003, serà d’aplicació la
classificació de béns definida en els apartats 3, 4, 5 i 6 anteriors, amb l’excepció de les
construccions situades en sòl rústic, que conservaran la seva naturalesa, d’acord amb el
que estableix l’apartat 8.
Tot això en concordança amb el que respecte a la classificació de béns immobles
estableix la normativa del cadastre Immobiliari.
8.Les construccions ubicades en sòl rústic que no resultin indispensables per al
desenvolupament de les explotacions agrícoles, ramaderes o forestals, mantindran la
seva naturalesa urbana fins la realització, amb posterioritat a 1 de gener de 2006, d’un
procediment de valoració col·lectiva general, sigui quina sigui la classe d’immobles a què
aquest es refereixi. Fins aquesta data, els béns immobles que figurin o que es donin d’alta
en el Cadastre Immobiliari tindran la naturalesa que els correspondria conforme la
normativa anterior.
9.En cas que es realitzi un procediment de valoració col·lectiva general referit a immobles
urbans, s’ha de determinar simultàniament un nou valor cadastral per a tots els immobles
que tinguin una construcció en sòl de naturalesa rústica.
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Aquests valors, s’obtenen per la suma de dos components:
Primer component
Està integrat, al seu torn, per dos elements:
1. El valor del sòl de la superfície ocupada per les construccions, determinada per
l’aplicació dels mòduls específics aprovats per ordre del ministre d’Economia i
Hisenda, EHA 1882/2006, o altres que puguin aprovar-se posteriorment.
2. El valor d ela construcció, que s’obté per aplicació de regles idèntiques a les que es
determinin per a l’obtenció del valor de les construccions dels béns immobles urbans
en la ponència de valors de la qual porta causa el procediment de valoració
col·lectiva.
Segon component
El valor cadastral vigent del sòl de l’immoble no ocupat per construccions; normalment
destinat a cultius.”
Es modifiquen els apartats 1 i 2 de l’article 2, que han de dir:
“1.Són subjectes passius, a títol de contribuents, les persones físiques i jurídiques i també
les herències jacents, comunitats de béns i altres entitats que, sense personalitat jurídica,
constitueixen una unitat econòmica o un patrimoni separat, susceptible d’imposició, que
siguin titulars d’un dret constitutiu del fet imposable de l’impost, en els termes previstos en
l’apartat 1 de l’article 1 d’aquesta Ordenança.
En el cas de béns immobles de característiques especials, quan la condició de
contribuent recaigui en un o en diversos concessionaris, cadascun d’ells ho serà per la
seva quota, que es determinarà en raó a la part del valor cadastral que correspongui a
la superfície concedida i a la construcció directament vinculada a cada concessió.
Sense perjudici del deure dels concessionaris de formalitzar les declaracions a què es
refereix l’article 10 d’aquesta ordenança, l’ens o organisme públic al que es trobi afectat
o adscrit l’immoble o aquell al càrrec. Del qual es trobi la seva administració i gestió,
estarà obligat a subministrar anualment al Ministeri d’Economia i Hisenda la informació
relativa a aquestes concessions en els termes i altres condicions que es determini per
ordre.
2.Amb caràcter general els contribuents o els substituts dels contribuents podran
repercutir la càrrega tributària suportada de conformitat a les normes de dret comú.
Les Administracions Públiques i els ens o organismes gestors dels béns immobles de
característiques especials repercutiran la part de la quota líquida de l’impost que
correspongui en qui, no reunint la condició de subjectes passius, facin ús mitjançant
contraprestació dels seus béns demanials o patrimonials, els quals estaran obligats a
suportar la repercussió. A aquest efecte la quota repercutible es determinarà en raó a la
part del valor cadastral que correspongui a la superfície utilitzada i a la construcció
directament vinculada a cada arrendatari o cessionari del dret d’ús.
Per als béns immobles de característiques especials, quan el propietari tingui la condició
de contribuent en raó de la superfície no afectada per les concessions, actuarà com
substitut del contribuent, l’ens o organisme públic al que es refereix l’apartat anterior, el
qual no podrà repercutir en el contribuent l’import del deute tributari satisfet.”
Es modifiquen els apartats 5 i 6 de l’article 6, que han de dir:
“5.En els immobles el valor cadastral dels quals s’hagi incrementat com a conseqüència
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de procediments de valoració col·lectiva de caràcter general, la reducció s’aplicarà
durant nou anys a comptar des de l’entrada en vigor dels nous valors, segons es
determina en els apartats següents, tenint en compte que, en el cas d’immobles rústics
construïts, la reducció es practicarà únicament sobre el primer component de la base
imposable, conforme s’ha definit a l’article 1.9, anterior.
6.Tractant-se de béns immobles de característiques especials, la reducció a la base
imposable únicament procedirà quan el valor cadastral resultant de l’aplicació d’una
nova ponència especial de valors superi el doble del que, com immoble d’aquesta
classe, tingués prèviament assignat. En defecte d’aquest valor, es prendrà com a tal el
40 per cent del què resulti d ela nova ponència.
Aquesta reducció s’aplicarà d’ofici sense que sigui necessari que els subjectes passius de
l’impost la sol·licitin.”
El redactat de l’apartat 7 de l’article 6 se substitueix pel redactat de l’apartat 6 del
mateix article.
El redactat de l’apartat 8 de l’article 6 se substitueix pel redactat de l’apartat 7 del
mateix article.
El redactat de l’apartat 9 de l’article 6 se substitueix pel redactat de l’apartat 8 del
mateix article.
Es modifica l’apartat 10 de l’article 6, que ha de dir:
“10.Tractant-se de béns immobles de característiques especials el component individual
de la reducció serà, en cada any, la diferència positiva entre el nou valor cadastral que
correspongui a l’immoble en el primer exercici de la seva vigència i el doble del valor a
què es refereix l’apartat 6 que, a aquests efectes, es prendrà com valor base.”
S’afegeixen els apartats 11 i 12 a l’article 6, que diuen:
“11.En cas de tractar-se de béns rústics construïts, el component individual de la
reducció a què es refereix l’apartat 5 d’aquest article serà, en cada any, la diferència
positiva entre el primer component del valor cadastral de l’immoble (Valor del sòl
ocupat per la construcció + valor de la construcció) en el primer exercici de la seva
vigència i el seu valor base.
Aquest valor base serà el resultat de multiplicar el citat primer component del valor
cadastral de l’immoble pel coeficient, no inferior a 0,5 ni superior a 1, que s’estableixi a
l’ordenança fiscal de l’impost. En defecte de determinació per l’ordenança, s’aplicarà
el coeficient 0,5.
12.La reducció establerta en aquest article s’aplicarà deduint la quantia corresponent
de la base imposable dels immobles que resulti de l’actualització dels seus valors
cadastrals per aplicació dels coeficients establerts en les Lleis de Pressupostos Generals
de l’Estat.”
Es modifica l’apartat 2.1 de l’article 7, que ha de dir:
“2.1.El tipus de gravamen serà el 0,75 per cent quan es tracti de béns urbans, en general,
exceptuant els tipus diferenciats que s’assenyalen en la taula annexa.”
Es modifica la taula annexa de l’apartat 2.3 de l’article 7, que ha de dir:
ÚS

CODI TIPUS

VALOR CADASTRAL MÍNIM
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Solars sense edificar

M

0,977

51.258,90 euros

S’afegeix un apartat 6 a l’article 10, que diu:
“6. Per a la tramitació de les llicències de primera ocupació dels immobles, l’Ajuntament
podrà exigir l’acreditació de la presentació de la declaració cadastral de la nova
construcció.”
Es modifica l’apartat 3 de l’article 11, que ha de dir:
“3. Les liquidacions tributàries són practicades per l’Ajuntament, tant les que corresponen
a valors-rebut, com les liquidacions de venciment singular.”
Es modifica l’apartat 3 de l’article 14, que ha de dir:
“3. Les declaracions d’alteracions cadastrals podran presentar-se en l’Ajuntament o en
l’oficina de l’Organisme de Gestió Tributària.
Els tècnics d’aquest Organisme, responsables de la col.laboració en matèria cadastral
realitzaran les tasques adients i traslladaran la documentació corresponent al Cadastre.”

•

Ordenança fiscal núm. 6, reguladora de l’Impost sobre l’increment
del valor dels terrenys de naturalesa urbana.

Sr. Lluís Sabatés: En aquest punt, mostrar la nostra satisfacció per l’augment fins el 95% en
la bonificació de la quota d’aquest impost per descendents i ascendents de primer
grau, així com per causa de mort del titular i, per tant, hi votarem favorablement.
Sr. Lluís Bassas: Diria que aquesta és una de les peticions que nosaltres vàrem fer en el
seu moment, la de passar del 75% al 95%. Només en els casos de transmissions entre
familiars de primer grau i d’habitatge propi i, per tant, hi estem d’acord.
Sr. Pere Galobardes: Voldria agrair el suport dels grups en ordenances importants com les
que acabem d’aprovar. A vegades la ciutadania no té clar on és la línia de defensa
entre els interessos del partit i els interessos del poble i jo crec que a Torelló s’està donant
un bon exemple en aquest sentit.

Â Se sotmet la proposta a votació i s’aprova per unanimitat dels disset membres de la
Corporació

Es modifiquen els apartats 4, 5 i 6 de l’article 2, i el nou redactat diu:
“4. L’aportació de terrenys com a conseqüència de la constitució d’una Junta de
Compensació i les adjudicacions de solars que s’efectuïn a favor dels propietaris
membres de les Juntes, i en proporció dels seus respectius drets.
5. L’adjudicació de terrenys a què doni lloc la reparcel·lació, quan s’efectuïn a favor dels
propietaris compresos en la corresponent unitat d’execució, i en proporció dels seus
respectius drets.
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6. La retenció o reserva del dret real d’usdefruit i els actes d’extinció de l’esmentat dret
real, ja sigui per defunció de l’usufructuari o pel transcurs del termini pel que va ser
constituït.”
El redactat de l’apartat 7 de l’article 2 se substitueix pel redactat de l’apartat 4 del
mateix article.
El redactat de l’apartat 8 de l’article 2 se substitueix pel redactat de l’apartat 5 del
mateix article.
El redactat de l’apartat 9 de l’article 2 se substitueix pel redactat de l’apartat 6 del
mateix article.
Es modifica l’apartat 2.b) de l’article 5, i el nou redactat diu:
“b)Les entitats definides a la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les
entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge, sempre que compleixin els
requisits establerts a l’esmentada Llei i al seu Reglament aprovat per reial Decret
1270/2003, de 10 d’octubre. Per gaudir d’aquesta exempció les entitats esmentades
hauran de comunicar a l’Ajuntament la seva opció pel règim fiscal previst al Títol II de la
Llei 49/2002, mitjançant la corresponent declaració fiscal, abans de la finalització de l’any
natural en què s’hagi produït el fet imposable d’aquest impost. No obstant això, en la
transmissió de terrenys o en la constitució o transmissió de drets reals de gaudiment
limitatius del domini a títol lucratiu, la comunicació es podrà efectuar en el termini previst
a l’apartat 7 de l’article 11è d’aquesta Ordenança, en el supòsit que la finalització
d’aquest termini excedeixi de l’any natural previst al paràgraf anterior. L’esmentada
comunicació haurà d’anar acompanyada d’acreditació de la presentació de la
declaració censal a la corresponent Administració tributària.”
Es modifica la bonificació establerta en l’apartat 2 de l’article 6, que passa a ser
del 95 per cent.
Es modifica l’article 12, i el nou redactat diu:
“Article 12.- Comprovació de les autoliquidacions
1.

Els òrgans gestors comprovaran que l’autoliquidació s’hagi efectuat mitjançant
l’aplicació correcta de les normes d’aquesta Ordenança i, per tant, que els valors
atribuïts i les bases i quotes obtingudes són les resultants d’aquestes normes.

2.

Si l’Administració no considera conforme l’autoliquidació, practicarà liquidació,
rectificant els elements o dades aplicades incorrectament i els errors aritmètics,
calcularà els interessos de demora i imposarà, si escau, les sancions que siguin
procedents. També practicarà, de la mateixa manera, liquidació pels fets
imposables continguts al document no declarats pel subjecte passiu.

Els obligats tributaris podran instar de l’Administració municipal declaració de conformitat
amb l’autoliquidació practicada o la seva rectificació i devolució, si escau, de l’ingrés
indegut abans que s’hagi practicat la liquidació o, si no s’ha practicat, abans que hagi
prescrit tant el dret de l’Administració per determinar el deute tributari mitjançant
l’oportuna liquidació com el dret a la devolució d’ingressos indeguts. Transcorregut el
termini de sis mesos des que es presenta la sol·licitud sense que l’Administració tributària
hagi notificat la resolució, l’interessat podrà esperar que es dicti resolució expressa o
considerar-la desestimada a l’objecte d’interposar contra la resolució presumpta, recurs
de reposició.”
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El redactat de l’article 13 se substitueix pel redactat de l’article 12 i s’hi afegeix un
punt nou a l’apartat 1 del mateix article, que diu:
“ L’import d’aquests recàrrecs es reduirà en el 25 per cent sempre que es realitzi l’ingrés
total de l’import restant del recàrrec i del total del deute de l’autoliquidació
extemporània o de la liquidació practicada per l’Administració derivada de la
declaració extemporània, al temps de la seva presentació o en el termini de l’article 62.2
de la Llei general tributària.”

•

Ordenança fiscal núm. 7, reguladora de l’Impost sobre vehicles de
tracció mecànica

Sra. Montse Ayats: ens sembla bé que s’inclogui la proposta que ha fet esment el regidor,
de bonificacions, i per la resta també hi estem d’acord.
Sr. Lluís Sabatés: Aquest és un impost que dins del grup municipal d’esquerra ens ha fet
ballar el cap: com és ben conegut per tothom –i també ho has dit tu, Pere- a Torelló
paguem el màxim legalment possible per aquest impost i després de valorar totes les
situacions, ens vàrem inclinar per proposar bonificacions i pensem que una bonificació
per vehicles amb alta eficiència energètica és un bon pas per reduir aquest impost, pels
beneficis que encara que siguin petits, s’aporten al conjunt de la societat.
Per tant, hi votarem a favor.
Sr. Lluís Bassas: Nosaltres també hi votarem a favor i també celebrem el fet que en els
casos de vehicles que siguin ecològicament més rentables, siguin bonificats d’alguna
manera i esperem que la llista, amb el temps es vagi ampliant, perquè se’n facin més.

Â Se sotmet la proposta a votació i s’aprova per unanimitat dels disset membres de la
Corporació

El redactat de l’article 14 se substitueix pel redactat de l’article 13.
S’afegeix l’article 15 amb el redactat de l’article 14.
A l’apartat 1.g) de l’article 4 se substitueix la paraula “minusvalidesa” per la frase
“persona amb discapacitat”.
S’afegeix un apartat 3 a l’article 5, que diu:
“3.S’estableix una bonificació del 30 per cent de la quota de l’impost a favor dels titulars
dels vehicles que, per les característiques dels seus motors, es considera que produeixen
menor impacte ambiental, segons la guia de vehicles turisme de venda a Espanya,
publicada per l’Institut per a la diversificació i estalvi d’energia d’octubre de 2006 i que
consten relacionats en l’annex I d’aquesta mateixa ordenança.”
Es modifica l’apartat 4 de l’article 8, i el nou redactat diu:
“4. En els supòsits canvi de titularitat administrativa d’un vehicle el titular registral haurà
d’acreditar el pagament de l’impost corresponent al període impositiu de l’any anterior a
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aquell en què es realitza el tràmit, excepte quan aquest pagament ja consti a la
Prefectura Provincial de Trànsit. Als efectes de l’acreditació de l’impost, l’Ajuntament,
abans del dia 1 de gener de l’exercici següent, comunicarà a Trànsit els rebuts impagats
de l’exercici en curs.”
Es modifica l’apartat 1 de l’article 9, i el nou redactat diu:
“1. En el cas de vehicles ja matriculats o declarats aptes per a la circulació, el pagament
de les quotes anuals de l’impost es realitzarà dins del primer trimestre de cada any i en el
període de cobrament que fixi l’Ajuntament, que anunciarà per mitjà d’Edictes publicats
en el Butlletí Oficial de la Província i per altres mitjans previstos per la legislació o que es
cregui més adients. En cap cas, el període de pagament voluntari serà inferior a dos
mesos.”
Es modifiquen els apartats 2 i 3 de l’article 10, i el nou redactat diu:
“2. La presentació de l’autoliquidació s’efectuarà des de la pàgina web de l’Organisme
de Gestió Tributària introduint-hi totes les dades necessàries. Per a la presentació serà
necessari que l’interessat s’identifiqui amb un certificat digital reconegut per l’Agència
Catalana de Certificació. El pagament de la quota resultant de l’autoliquidació es
realitzarà preferentment per mitjans telemàtics. En aquest cas, de se la web de l’ORGT,
l’interessat podrà imprimir el justificant de pagament amb les dades de l’autoliquidació.
3.L’ORGT comprovarà que les dades declarades siguin correctes i, en particular, la
procedència dels beneficis fiscals aplicats.”
Afegir els apartats 4, 5 i 6 a l’article 10, que diuen:
“4.Si com a conseqüència de la comprovació resultés que la quota satisfeta no era
correcta, es procedirà d ela següent manera:
a) En el cas que el deute satisfet fos inferior a l’import correcte, l’ORGT practicarà
liquidació complementària.
b) Si la quantia ingressada excedís del deute correcte, l’ORGT comunicarà al
subjecte passiu el dret a la devolució de l’ingrés indegut.
5.Als efectes de complir amb el que s’estableix a l’article 8.4 d’aquesta ordenança,
l’ORGT comunicarà a la Prefectura Provincial de Trànsit, per mitjans telemàtics i abans
del dia 1 de gener de l’exercici següent, els rebuts impagats de l’any en curs.
6.L’Organisme de Gestió Tributària rebrà les informacions que, sobre modificacions de
padró comunicarà Trànsit i procedirà a l’actualització del padró.
Totes les actuacions de gestió i recaptació que dugui a terme l’Organisme de Gestió
Tributària s’ajustaran al que preveu la normativa vigent i a la seva Ordenança General
de Gestió, Inspecció i Recaptació, aplicable als processos de gestió dels ingressos locals,
la titularitat dels quals correspon als Municipis de la província de Barcelona que
delegaren les seves facultats en la Diputació.”
S’afegeix un annex a l’ordenança, que diu:
“RELACIÓ DE VEHICLES AMB EFICIÈNCIA ENERGÈTICA MÉS GRAN, SEGONS LA GUIA DE
L’INSTITUT PER A LA DIVERSIFICACIÓ I ESTALVI D’ENERGIA
Benzina
Marca, model i
versió

Cilindrada
cm³

Canvi
(1)

Potència
CV (KW)

Consum
(l/100

Emissió
CO2

Classificació
per consum
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Toyota PRIUS
HÍBRIDO
Citroën C1 1.0i
12V/SENSODRIVE
Honda CIVIC 1.3 4P
HYBRID
Peugeot 107 3P/5P
1.0i 68
MANUAL/AUTOM.
Toyota AYGO 1.0
3P/5P
Kia PICANTO 1.0
MAN. 4/5 PLAZAS I
1.1 MAN. 4/5
PLACES
Samart FORTWO
COUPÉ 33 KW
Daihatsu SIRION 1.0
Chevrolet NUEVO
MATIZ 0.8 S i SE
Smart ROADSTER 45
KW-60KW/COUPÉ I
ROADSTER BRABUS
74KW/COUPÉ I
FORFOUR 1.0
Opel CORSA 1.0 12V
3P/5//1.2 16V 80CV
MTA 3P/5P
Smart FORTWO
COUPÉ
37/45KW/BRABUS
52/55KW i CABRIO
40/45KW/BRABUS
52KW/55KW
Toyota YARIS 1.0
3P/5P LUNA MMT
Honda JAZZ 1.2 i DSi
S/LIVE
Hyundai ATOS PRIME
1.1
Hyundai GETZ 3P/5P
1.1 GL
Mitsubishi COLT 1.1
12V INFORM/INVITE I
CZ3 1.1 12V INFORM

1497

O

113(83)

km
4,3

g/km
104

A

998

M/A

68(50)

4,6

109

A

1339

CVT

95(70)

4,6

109

A

998

M/A

68(50)

4,6

109

A

998

M

68(50)

4,6

109

A

999-1086

M

60(45)65(48)

4,9

118

B

599

M

45(33)

4,9

118

E

998
796

M
M

70(51)
51(37)

5
5,2

118
127

A
C

698-1124

M

61(45)64(47)82(60)101(74)

5,2-5,4

122-128

B

998-1229

M/AS

60(44)80(59)

5,3

127

A

599-698

M

50(37)55(40)61(45)71(52)75(55)

5,3-5,4

127-128

F

998

O

68(50)

5,4

129

B

1246

M

78(57)

5,5

130

B

1086

M

63(46)

5,5

130

C

1086

M

66(49)

5,5

130

B

1124

M

75(55)

5,5

130

A

Gasoil
Marca, model i
versió
Volkswagen LUPO
3L 1.2 TDi/45KW
AUT. 5V/1.2
TDi/45KW

Cilindrada
cm³

Canvi
(1)

Potència
CV (KW)

1191

M/A

61(45)

Consum
(l/100
km
3,2-3,3

Emissió
CO2
g/km
85-88

Classificació
per consum
A
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Smart FORTWO
COUPÉ CDi 30KW
(2003) /CABRIO CDi
30KW
Smart FORTWO
COUPÉ/CABRIO
CDi 30KW
Citroën C1 HDi 55
Peugeot 107 3P/5P
1.4 HDi 54
Toyota AYGO 1.4 D
Citroën C2 HDi
70/HDi 70
SENSODRIVE
Toyota YARIS D4D
1.4 3P/5P
Fiat PANDA 1.3
MULTIJET DYNAMIC
Volkswagen LUPO
1.4 TDi/55KW
Renault CLIO II 1.5
DCi 65 CV i CLIO III
1.5 DCi 85CV
Citroën C3 HDi
70/HDi 70
SENSODRIVE/HDi 92
Ford FIESTA 1.6 TDCi
3P/5P
Kia PICANTO 1.1 D
Peugeot 1007 1.4
HDi 70
Peugeot 206 1.4
HDi 70 3P/5P

799

M

41(30)

3,4

90

D

799

M

41(30)

3,6-3,8

95-101

E

1398
1398

M
M

55(40)
55(40)

4,1
4,1

109
109

C
C

1398
1398

M
M/A

46(40)
70(50)

4,1
4,2

109
111

C
C

1364

M

75(55)

4,2-4,4

113-117

C

1248

M

70(52)

4,3

114

C

1422

M

75(55)

4,3

116

C

1461

M

65(48)85(63)

4,3-4,4

115-117

B

1398

M/A

70(50)92(66)

4,4

115-118

B

1560

M

89(66)

4,4

116

B

1120
1398

M
M

74(55)
70(50)

4,4
4,4

116
116

D
C

1398

M

70(50)

4,4

116

C

Nota: S’han inclòs com el mateix vehicle els del mateix model quan només canvia el
número de portes, l’acabat exterior o altres característiques sempre que tinguin la
mateixa classificació.
(1) Símbols utilitzats en el tipus de canvi:
M: manual; A: automàtic; AS: automàtic seleccionable; CVT: transmissió variable
continua; O: altres.”

•

Ordenança fiscal núm. 8, reguladora
construccions, instal.lacions i obres.

de

l’Impost

sobre

Â Se sotmet la proposta a votació i s’aprova per unanimitat dels disset membres de la
Corporació

Es modifica l’apartat 6 de l’article 6, i el nou redactat diu:
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“Les sol.licituds per al reconeixement dels beneficis fiscals regulats en aquest article s’han
de presentar juntament amb l’autoliquidació regulada a l’apartat 1 de l’article 9
d’aquesta ordenança I hauran d’anar acompanyades de la documentació
acreditativa.
Quan la bonificació s’apliqui sobre una part de la quota, caldrà aportar pressupost
parcial desglossat de les construccions, instal·lacions o obres per a les quals s’insta el
benefici fiscal.
El termini de resolució dels expedients corresponents serà de sis mesos des de la data de
presentació de la sol.licitud. Cas de no haver-se resolt en aquest termini, la sol·licitud ha
d’entendre’s desestimada.”
Es modifica l’apartat 2.c de l’article 7, i el nou redactat diu:
“c. El benefici empresarial del contractista.”
Es modifiquen els apartats 1, 3, 5, 7, 8 i 9 de l’article 9, i el nou redactat diu:
“1. S’estableix l’autoliquidació com a forma de gestió de la liquidació provisional a
compte que cal fer amb motiu d ela concessió de la llicència d’obres o de l’inici de la
construcció, instal·lació o obra quan aquella no s’ha obtingut; conseqüentment, el
subjecte passiu haurà de declarar la base imposable, determinar la quota i ingressar-la
en els terminis fixats en aquest article.
3. La quota resultant de l’autoliquidació provisional que haurà de presentar-se quan se
sol.liciti la llicència serà el resultat d’aplicar el tipus impositiu a la base imposable que, en
aquest cas, es determina en funció del pressupost presentat per l’obligat tributari,
sempre que hagi estat visat pel Col·legi Oficial corresponent.
5. Quan es modifiqui el projecte de la construcció, instal.lació o obra i aquest fet
comporti un increment del pressupost, un cop acceptada la modificació per
l’Ajuntament, els subjectes passius hauran de presentar autoliquidació complementària
per la diferència entre el pressupost inicial i el modificat, amb subjecció als terminis,
requisits i efectes indicats en els apartats anteriors.
7. Un cop finalitzades les construccions, instal.lacions o obres, en el termini d’un mes
comptat a partir del dia següent a la seva terminació, els subjectes passius hauran de
presentar davant l’Ajuntament declaració del cost real i efectiu d’aquelles, així com dels
documents que considerin oportuns, a efectes d’acreditar l’expressat cost.
A aquests efectes, la data de finalització de les construccions, instal·lacions i obres serà la
que resulti acreditada per qualsevol mitjà de prova admès en dret i, en el seu defecte, la
que consti en el certificat final d’obres, quan aquest sigui preceptiu, o en altres casos la
de caducitat de la llicència d’obres.
8. En base a la declaració a què es refereix l’apartat anterior, o d’ofici, si s’escau,
l’Ajuntament practicarà la liquidació corresponent.
Cas que de la liquidació resultés un import a retornar, s’ordenarà la devolució en el
termini previst a l’article 31 de la Llei general tributària.
9.Si de la liquidació practicada resultés un import a ingressar, el subjecte passiu haurà
d’abonar-lo en els terminis establerts en l’article 62 de la Llei General Tributària.
Transcorregut el període voluntari de cobrament sense que s’hagi efectuat l’ingrés
s’iniciarà el període executiu, que determinarà l’exigència dels interessos de demora i
dels recàrrecs en els termes prevists als articles 26 i 28 de la Llei general tributària.”
S’afegeix l’apartat 10 a l’article 9, que diu:
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“1.La liquidació a què es refereix l’apartat 8 no impedirà en cap cas les actuacions de
verificació de dades, de comprovació limitada o d’inspecció que siguin procedents.”
Modificació de l’annex, que ha de dir:
ANNEX
QUE SE CITA A L’ARTICLE 9 DE LA PRESENT ORDENANÇA
D'acord amb l'establert a l'article 9 de la present ordenança, en els casos en què no
sigui preceptiva l’aportació de projecte i pressupost visat pel Col·legi Oficial
corresponent, circumscrits a obres realitzades en edificis, relatives a restauració,
conservació, rehabilitació de condicionament i exteriors i a obres en la via pública per
a la construcció o supressió de passos de vehicles, els mòduls aplicables per a la
determinació de la base imposable de l’ICIO, en les autoliquidacions/liquidacions
provisionals de l’impost són les següents:
Euros
m.
lineal
1. OBRES ALS EDIFICIS
1.1. Obres de restauració
a) Afectant façana en general...........................
b) Afectant la coberta...........................................
1.2. Obres de conservació en general
En façana:
a) Intervencions en façana i reparació de xapats,
incloent pintura i neteja en fusteria i elements de
manyeria.
1. Pintura .................................................................
2. Arrebossat ...........................................................
3. Xapat ..................................................................
4. Neteja .................................................................
b) Reparació de sortints i vols (incloent canalons,
baixants, cornises, parafangs, fronts de forjat,
etc.)..............................................................
c) Actuacions en elements
de fusteria i
manyeria.....
1.3. Obres de rehabilitació de condicionament
a) General
-sense distribució ................................................
- amb distribució:

Euros
m²

41,16
44,25

9,26
30,87
76,15
3,09
41,16
114,22

159,50

Afectant l’interior de l’edifici
1. Ús habitatge
- amb variació del nombre d’habitatges
- sense variació del nombre d’habitatges
2. Altres usos del Planejament General
Industrial ...........................................................
Garatge-aparcament ....................................
Terciari:
- Oficina .......................................................
- Comerç .....................................................
- Hostalatge ................................................
- Recreatiu ...................................................

267,54
178,02
127,60
76,15
318,99
381,76
349,86
413,66

Euros
m³

Euros
Unitat
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- Altres serveis (acadèmics d’ensenyament,
gimnasos, etc.).........................................

287,09

Dotacional de Serveis Col·lectius:
- Esportiu .......................................................
- Equipaments .............................................
- Serveis Públics ............................................
- Serveis de les Administracions Públiques

413,66
413,66
381,76
287,09

b) Puntual
1. Residencial
Amb variació del nombre d’habitatges
- Augment ...................................................
- Disminució .................................................

314,87
209,92

2. Altres usos:
- Industrial .......................................................
- Garatge-aparcament .................................

150,23
90,55

Terciari:
- Oficina .......................................................
- Comerç .....................................................
- Hostalatge ................................................
- Recreatiu ..................................................
- Altres
serveis
(acadèmics
d’ensenyament, gimnasos, etc.) ...........

375,59
450,70
413,66
488,78
338,54

Dotacional de Serveis Col·lectius:
- Esportiu......................................................
- Equipaments .............................................
- Dotacional ...............................................
1.4. Obres exteriors: puntual o limitada
a) Façanes de locals sense afecció d’elements
estructurals(aparadors) ........................................
b) Implantació d’elements fixos exteriors (mostres,
tendals,etc.).....................................................
c) Modificació
d’elements
de
façanes,
arrebossats, xapats, etc.
1. Pintura ..........................................................
2. Arrebossat ....................................................
3. Xapats ............................................................
d) Actuacions en elements de tancament
(finestres, col.locar mampares a terrasses,
manyeries) ..........
1.5.

488,78
488,78
338,54

191,39
79,23

318,99

118,34
11,32
36,02
90,55

58,65

133,77

22,64

10,29
12,35
1,03

Altres actuacions urbanístiques

a) Estables
1. Tala d’arbres ..................................................
2. Plantació massa arbòria ..........................
3. Moviment de terres .......................................

79,23
63,80
5,15
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4.

Tancament de terrenys: alineament,
llindars .........................................................
5. Instal.lacions mòbils ....................................
6. Instal.lacions a l’aire lliure ..........................
b) Provisionals
1. Obertura de rases i cales ...........................
2. Tanca d’obres i solars ..................................
3. Instal.lació de maquinària ..........................
4. Ocupació de recintes firals, casetes
prefabricades i similars ...............................
5. Solars ............................................................

104,96

51,45
31,90

62,77
63,80
3,09

955,94
1.592,9

20,58

1.592,9
2.388,31

6,17
17,49

En els supòsits dels apartats 1.4 i 1.5 l’import a aplicar (m.l., m², m³, o unitat) anirà en
funció de la unitat d’obra que forma part de la documentació obrant a l’expedient.
Euros
m.
lineal

Euros
m²

Euros
m³

Euros
Unitat

2. OBRES EN LA VIA PÚBLICA
Obres de construcció o supressió de passos de
vehicles realitzats per particulars.
Metre quadrat d’aixecat i reconstrucció de vorera i
transport de sobrants a abocador, en pas de vehicles
..................................................
Metre lineal d’aixecat i reinstal·lació de vorada
rebaixant-lo en pas de minusvàlids i vehicles, i
transport de sobrants a abocador........................

42,19
25,73

31,90

Metre cúvic d’excavació en rasa a mà, més posterior
farcit i compactació de rases i nivellament de
l’explanació ..........................................................

•

Ordenança fiscal núm. 9, reguladora de la taxa per prestacions de
la Policia Local.

Sra. Carme Urgell (interventora): Hi ha l’apartat dels drets d’enganxada que no s’apuja
en un 2,9 % com la resta de l’ordenança, sinó que és l’import que proposa el servei de la
grua i es correspon al cost real del servei.

Â Se sotmet la proposta a votació i s’aprova per unanimitat dels disset membres de la
Corporació

Es modifiquen els apartats 1, 2 i 3 de l’article 4, i el nou redactat diu:
“1. Retirada i trasllat de vehicles:

Import en euros

a) Retirada i trasllat de vehicles en condicions normals:
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♦ Per cada servei ------------------------------------------------------------------- 87,00
♦ Per drets d'enganxada a la grua ----------------------------------------- 43,00
b) Estada i custòdia de vehicles en el dipòsit municipal, per
dia d'estada o fracció:
♦ Vehicles turismes fins a 1500 cc --------------------------------------------- 3,94
♦ Vehicles turismes de més de 1500 cc ------------------------------------- 7,70
♦ Motocicletes i vehicles de dues rodes ------------------------------------ 2,88
♦ Camions, camionetes, autocars, plataformes i similars ---------- 13,42
2. Serveis especials dels agents:
a) Preu per hora diürna no festiva ----------------------------------------------------- 29,88
b) Preu per hora nocturna no festiva ------------------------------------------------- 31,38
c) Preu per hora diürna festiva ---------------------------------------------------------- 31,88
d) Preu per hora nocturna festiva------------------------------------------------------ 33,38
3. Per la utilització d’un vehicle:
a) Per km. :
- Cotxe ---------------------------------------------------------------------------------------------- 0,23
- Motocicleta-------------------------------------------------------------------------------------- 0,06
b) Per hora de servei:
- Cotxe ----------------------------------------------------------------------------------------------- 4,24
- Motocicleta ------------------------------------------------------------------------------------ 2,36”

•

Ordenança fiscal núm. 10, reguladora de la taxa per a la
intervenció administrativa en activitats i instal.lacions que es
desenvolupin o realitzin en el terme mpal.

Sra. Montse Ayats: Des del nostre grup, des de l’inici d’aplicació d’aquesta ordenança
hem manifestat els nostres dubtes a l’hora de quantificar-la i, per tant, continuarem
votant-hi en contra.

Se sotmet la proposta a votació i s’aprova per majoria absoluta del nombre legal de
membres de la Corporació, d’acord amb el resultat que s’especifica a continuació:
Â Vots favorables: 16 (dels regidors i regidores dels grups municipals del PSC-PM, de CiU i
d’ERC-AM)
Â Vots desfavorables: 1 (de la regidora del grup municipal d’ICV-CdG)
Â Abstencions: 0

Es modifiquen els apartats 8.a) i 8.b) de l’article 6, i el nou redactat diu:
“ a) Preu hora de tècnic superior: ----------------------------------------------------- 33,43 €.
Preu hora de tècnic mitjà:
------------------------------------------------------- 32,52 €.
Preu hora d’inspector: ----------------------------------------------------------------- 17,09 €.
b) Preu fix per expedient de revisió i/o control: ---------------------------------153,52 €.”
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•

Ordenança fiscal núm. 13, reguladora de la taxa per a
l’adjudicació d’escomeses d’aigua.

Â Se sotmet la proposta a votació i s’aprova per unanimitat dels disset membres de la
Corporació

Es modifica l’article 3, i el nou redactat diu:
“La quantitat del preu públic regulat en aquesta Ordenança serà fixada per la següent
tarifa:
a) Connexió a la xarxa -----------------------------------------------------------------------------------------56,87 €
b) Canvi d'emplaçament de l'escomesa --------------------------------------------------------------29,27 €”

• Ordenança fiscal núm. 15, reguladora de la taxa pel Servei de les
piscines municipals.
Sra. Montse Ayats: Nosaltres hi estem d’acord, perquè ens sembla que és una millora que
les persones que acompanyin una persona amb una discapacitat gaudeixin de la
mateixa bonificació que la mateixa persona interessada.
Sr. Lluís Sabatés: Nosaltres estem d’acord amb la modificació, però voldríem fer notar una
qüestió de matís en la interpretació de l’article 8, on parla d’exempcions i bonificacions i
en l’apartat 4 on diu que “gaudiran de bonificació del 50% de la taxa e el punt a), els
cursets de natació organitzats per les AMPAs de les escoles de la Vall del Ges, Orís i
Bisaura i que es duguin a terme en horari escolar”. La nostra interpretació –i ens agradaria
que fos també la de l’equip de govern- és que s’hi inclouen tots els centres educatius,
tant els de primària com els de secundària; si és així, perfecte, en quedarà constància en
el ple i, per tant, no hi haurà opció a males interpretacions en el futur i, si no és així,
demanem el compromís de l’equip de govern que la interpretació d’aquest punt es faci
incloent-hi els centres de secundària.
Sr. Pere Galobardes: És així; ho confirmo.

Â Se sotmet la proposta a votació i s’aprova per unanimitat dels disset membres de la
Corporació

S’afegeix un paràgraf c) a l’apartat 1 de l’article 8, que diu:
“c) Aquelles persones que hagin d’acompanyar a les persones amb minusvalidesa, a les
que es fa referència en l’apartat 1.b) d’aquest mateix article, i que, segons declari el/la
metge/sa de capçalera del minusvàlid o la mateixa resolució de l’Institut Català
d’Assistència i Serveis Socials de la Generalitat de Catalunya, hagin de tenir una persona
que en tingui cura en tot moment. En aquest cas els hi serà expedit un abonament amb
la mateixa validesa que la que s’expedeixi al minusvàlid, on hi constarà, a banda de les
dades del titular, les dades del minusvàlid al que acompanyen. Aquest abonament no
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tindrà validesa per si mateix, és a dir el titular no hi podrà accedir a nivell individual,
l’accés només li serà permès quan vagi acompanyat de la persona minusvàlida. En cas
que s’observés, per part de les persones que tenen cura de la vigilància de les piscines
municipals, que l’esmentat acompanyant es desentén del minusvàlid una vegada s’ha
accedit a la instal·lació, a l’acompanyant li seria retirat l’abonament corresponent, per
no destinar-lo a la funció pel qual li ha estat expedit.”

•

Ordenança fiscal núm. 16, reguladora de la taxa pel servei de les
instal.lacions esportives mpals.

Â Se sotmet la proposta a votació i s’aprova per unanimitat dels disset membres de la
Corporació

Es modifica l’article 5, i el nou redactat diu:
“La quota de la taxa reguladora en aquesta Ordenança vindrà fixada en la tarifa
continguda en el següent apartat, per cada un dels diferents serveis o activitats:
a) Pistes de squash i/o futbito
Import en euros
♦ Per hora i pista ------------------------------------------------------------------------------16,31
♦ Abonament de 8 hores -----------------------------------------------------------------78,63
♦ Abonament de 20 hores--------------------------------------------------------------158,30
♦ Pel lloguer d'una raqueta de squash, 1 hora------------------------------------ 2,09
♦ Pel lloguer d'una pilota de squash, 1 hora --------------------------------------- 1,31
♦ Pel lloguer d'un parell de sabatilles, 1 hora--------------------------------------- 2,71
b) Pista poliesportiva del pavelló:
♦ Pel lloguer d'una fracció de pista, per hora ------------------------------------22,61
♦ Pel lloguer de la totalitat de la pista, per hora---------------------------------47,76
♦ Pel lloguer d'un parell de sabatilles-------------------------------------------------- 2,71
c) Gimnàs:
♦ Per hora, sense monitor -----------------------------------------------------------------10,03
♦ Abonament de temporada, per any -------------------------------------------155,78
♦ Pel lloguer de la totalitat del gimnàs petit, per hora ------------------------22,52
♦ Pel lloguer de la totalitat del gimnàs gran, per hora ------------------------38,01
d) Cursos i campionats (inclou l'ús de la instal·lació):
♦ Per cursos amb monitor, per hora---------------------------------------------------- 3,20
♦ Per cursos de 2 hores setmanals amb monitor, per mes----------------- 19,30
♦ Campionats d'una durada fins un trimestre, per persona ----------------31,45
♦ Campionat d'estiu de futbol sala, per equip---------------------------------216,19
♦ Campionat d'estiu de futbol sala, per equip infantil ---------------------172,98
e) Pel lloguer de sales de reunions, vestíbul i demés instal·lacions similars
del pavelló, per hora ------------------------------------------------------------------------------- 9,20
Per la subscripció de l’assegurança per accidents esportius: es
cobrarà el preu del cost que suporti l’ajuntament per aquest
concepte.
Per ús en horari nocturn de la pista poliesportiva exterior, per hora o fracció 10,00”
Es modifica l’article 7, i el nou redactat diu:
“Article 7.- Acreditació i ingrés de la taxa
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1. La taxa regulada en aquesta ordenança s’acredita des del moment que es presta o
realitza qualsevol dels serveis o activitats especificades en l’article 5.
2. L'ingrés de la taxa s’efectuarà en el moment d’entrar al recinte del qual es tracti o en
sol·licitar el lloguer dels objectes als quals es refereix l’apartat a) de l’article 5, de
forma general.
3. El cobrament de les quotes s’efectuarà trimestralment, en els supòsits d’abonaments
de temporada per a ús del gimnàs i dels cursos de preparació física amb monitor
previstos a l’apartat d) de l’article 5, en el període que aprovi i anunciï l’Ajuntament.”

•

Ordenança fiscal núm. 17, reguladora de la taxa per portals i
entrada de vehicles a través de les voreres i les reserves
d’aparcament en una via pública.

Sr. Miquel Franch: Com ja ha comentat abans el regidor d’hisenda, s’augmenta un 10%.
Sra. Montse Ayats: Ens sembla bé el criteri que s’ha aplicat, tenint en compte que com
s’ha comprovat amb altres municipis, teníem realment una taxa molt baixa i, per tant,
ens sembla bé l’augment.

Â Se sotmet la proposta a votació i s’aprova per unanimitat dels disset membres de la
Corporació

Es modifiquen els articles 1, 2 i 3, i el nou redactat diu:
“Article 1.- Fonament i naturalesa
A l’empara del que es preveu als articles 57 i 20.3 h) del text refós de la Llei reguladora de
les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), de
conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, aquest
Ajuntament, estableix la “Taxa per l’entrada de vehicles a través de les voreres i les
reserves de via pública per aparcament”, que es regirà per la present Ordenança Fiscal.
Article 2.- Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa l’aprofitament especial que té lloc per l’entrada
de vehicles a través de la vorera i la reserva de via pública per aparcaments exclusius,
especificat en les Tarifes contingudes en l’article 7 d’aquesta Ordenança fiscal.
Article 3.- Subjecte passiu
1. Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i
jurídiques, així com les entitats a què es refereix l'article 35.4 de la Llei General
Tributària, a favor de les quals s’atorguin les llicències per a gaudir de l’aprofitament
especial, o els qui es beneficiïn de l’aprofitament, si es va procedir al gaudiment sense
l’oportuna autorització.
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2. En les taxes establertes per entrades de vehicles o carruatges a través de les voreres,
tindran la condició de substituts del contribuent els propietaris de les finques i locals a
què donin accés aquestes entrades de vehicles, els qui podran repercutir, en el seu
cas, les quotes sobre els respectius beneficiaris.”
S’afegeix un apartat 2 a l’article 5, que diu:
“2. No s’aplicaran bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute.”
Es modifiquen els articles 6, 7 i 8, i el nou redactat diu:
“Article 6.- Quota tributària
La quantia de la taxa es determinarà d’acord amb el següent quadre de tarifes:
a) Per cada entrada de vehicles a l’interior de l’immoble, sense prohibició
d’estacionament, fins a 4 ml d’amplada---------------------------------------------------20,66
• Si l’immoble permet l’aparcament de 8 a 12 vehicles, inclosos,
recàrrec del 175% de la tarifa.
• Si l’immoble permet l’aparcament de 13 o més vehicles, recàrrec
del 200% de la tarifa.
b) Per l’excés de 4 ml, sense prohibició d’estacionament, per cada metre
lineal o fracció ------------------------------------------------------------------------------------------ 5,17
c) Per cada entrada de vehicles a l’interior de l’immoble, amb prohibició
d’estacionament, fins a 4 ml d’amplada---------------------------------------------------25,83
• Si l’immoble permet l’aparcament de 8 a 12 vehicles, inclosos,
recàrrec del 175% de la tarifa.
• Si l’immoble permet l’aparcament de 13 o més vehicles, recàrrec
del 200% de la tarifa.
d) Per l’excés de 4 ml, amb prohibició d’estacionament, per cada metre
lineal o fracció ------------------------------------------------------------------------------------------ 6,46
e) Per la reserva d’aparcament de les parades de taxis degudament
autoritzades, per metre quadrat i any -------------------------------------------------------- 6,46
f) Per la reserva d’aparcament amb finalitat professional i/o comercial,
sense entrada de vehicles, per metre quadrat, any ------------------------------------ 6,46
g) Per la reserva d’aparcament de les parades de línies regulars de
transport de viatgers, per metre quadrat, per any ------------------------------------ 6,46
Nota comuna per a l’aplicació de les tarifes anteriors:
Els obligats al pagament declararan els elements tributaris que utilitzin, especificant les
característiques dels mateixos, i comunicaran qualsevol variació que repercuteixi en la
quantia de la tarifa.
Article 7.- Acreditament
1.

La taxa s’acreditarà quan s’iniciï l’aprofitament especial, moment que, a aquests
efectes, s’entén que coincideix amb el de concessió de la llicència, si la mateixa fou
sol·licitada.

2. Sense perjudici del previst en el punt anterior, serà precís dipositar l’import de la taxa
quan es presenti la sol·licitud d’autorització per a gaudir de l’aprofitament regulat en
aquesta Ordenança.
3. Quan s’ha produït l’aprofitament especial sense sol·licitar llicència, l’acreditament de
la taxa té lloc en el moment de l’inici d’aquest aprofitament.
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4. En els supòsits d’ocupacions del domini públic que s’estenguin a varis exercicis,
l’acreditament tindrà lloc l’ú de gener de cada any, excepte en els supòsits d’inici o
cessament en l’ocupació.
Article 8.- Període impositiu
1.

Quan l’aprofitament especial hagi de durar menys d’un any, el període impositiu
coincidirà amb aquell determinat en la llicència municipal.

2.

Quan la duració temporal de l’aprofitament especial s’estengui a varis exercicis, el
període impositiu comprendrà l’any natural, excepte en els supòsits d’inici o
cessament en la utilització privativa o aprofitament especial; en aquest cas el
període impositiu s’ajustarà a aquesta circumstància.

3. Respecte al prorrateig s’estarà al previst a l’Ordenança General.”
S’afegeixen els apartats 3, 4 i 5 a l’article 9, que diuen:
“3.Tractant-se d’aprofitaments especials que es realitzen al llarg de diversos exercicis, el
pagament de la taxa s’efectuarà en el període que aprovi i anunciï l’Ajuntament, el qual
no serà inferior a dos mesos. Amb la finalitat de facilitar el pagament, l’Ajuntament
remetrà al domicili del subjecte passiu un document apte per a permetre el pagament
en entitat bancària col·laboradora.
No obstant, la no recepció del document de pagament esmentat no invalida l’obligació
de satisfer la taxa en el període determinat per l’Ajuntament en el seu calendari fiscal.
4. Les variacions dels elements tributaris determinants de la quantia de la taxa de
venciment periòdic hauran de declarar-se en el segon semestre de l’exercici immediat
anterior al de l’acreditament. En el cas de comptar amb placa de gual, l’ocupació
s’entendrà prorrogada mentre no es presenti la declaració de baixa junt amb la placa
de gual, per part de l’interessat.
5.El subjecte passiu podrà sol·licitar la domiciliació del pagament de la taxa. En aquest
cas, s’ordenarà el càrrec en compte bancari durant l’última desena del període de
pagament voluntari.”
Es modifiquen els articles 10, 11 i 12, i el nou redactat diu:
“Article 10.- Notificacions de les taxes
1. En supòsits d’aprofitaments especials continuats que s’estenguin a varis exercicis, la
primera liquidació, es notificarà personalment al sol·licitant junt amb l’alta en el
registre de contribuents. La taxa d’exercicis successius es notificarà col·lectivament,
mitjançant l’exposició pública del padró en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, pel
termini d’un mes comptat des de quinze dies abans de l’inici del període de
cobrament.
2. Els períodes de cobrament s’anunciaran mitjançant publicació en el Butlletí Oficial de
la Província.
Article 11.- Infraccions i sancions
Pel que respecta a les infraccions I sancions tributàries que, en relació a la taxa regulada
en aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei General
Tributària i l’Ordenança General.
Article 12.- Gestió per delegació
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1. Si la gestió, la inspecció i la recaptació del tribut han estat delegades total o
parcialment en la Diputació de Barcelona, les normes contingudes als articles anteriors
seran aplicables a les actuacions que ha de fer l’Administració delegada.
2.L’Organisme de gestió Tributària establirà els circuits administratius més adients per
aconseguir la col·laboració de les organitzacions representatives dels subjectes passius
amb el fi de simplificar el compliment de les obligacions formals i materials derivades
d’aquelles, o els procediments de liquidació o recaptació.
3.Totes les actuacions de gestió, inspecció i recaptació que dugui a terme l’Organisme
de Gestió Tributària s’ajustaran al que preveu la normativa vigent i la seva Ordenança
General de Gestió, Inspecció i recaptació, aplicable als processos de gestió dels ingressos
locals, la titularitat dels quals correspon als Municipis de la Província de Barcelona que
han delegat les seves facultats en la Diputació.”
Afegir una disposició addicional, que diu:
“Disposició Addicional. Modificació dels preceptes de l’ordenança i de les referències
que fa a normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors.
Els preceptes d’aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin
aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es
facin remissions a preceptes d’aquesta, s’entendrà que són automàticament modificats
i/o substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i
reglamentaris de què porten causa.”

•

Ordenança fiscal núm. 18, reguladora de la taxa per ocupacions
del subsòl, sòl i vol de la via pública.

Â Se sotmet la proposta a votació i s’aprova per unanimitat dels disset membres de la
Corporació

Es modifica l’article 4, i el nou redactat diu:
“Article 4.- Quota tributària
La quantia de la taxa serà el resultat d’aplicar les tarifes contingudes als apartats
següents:
Import en euros
1. Ocupacions motivades per activitats comercials:
a) mercat setmanal:
♦ Parades fixes, per ml/dia----------------------------------------------------------------- 1,08
♦ Parades eventuals, per ml/dia -------------------------------------------------------- 2,09
b) barraques, casetes de venda, espectacles i atraccions:
♦ Circs, teatres i espectacles similars:
♦ Per cada dia d'ocupació de la via pública, encara què no
es faci funció ------------------------------------------------------------------------------115,83
♦ Per cada funció --------------------------------------------------------------------------143,83
(Ambdues tarifes no són acumulables i caldrà prescindir de la primera
tarifa quan es liquidi per la segona)
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♦ Autoxocs i similars: per l'ocupació diària -----------------------------------------64,81
♦ Tómboles, casetes de venda, cavallets i similars per ml/dia-------------- 2,09
En els casos de l’apartat b), quan es tracti d’estades prolongades, per cada setmana es
cobrarà l’equivalent a 3 dies de la tarifa corresponent.
c) Taules i cadires amb finalitat lucrativa:
Per dia
1- A la Plaça Nova i tot el casc antic
- Per cada taula ------------------------------------------1,33
- Per cada cadira -------------------------------------- 0,41

Ab. Anual
22,24
5,53

2- A la resta de les zones de la població
-

Per cada taula -----------------------------------------1,00
Per cada cadira ------------------------------------- 0,33

16,68
4,18

d) Expositors de fires i festes:
♦ Estands i pavellons. Els preus seran fixats en relació al cost
que suporti l'Ajuntament pel seu lloguer.
♦ Exposició de vehicles i maquinària, per cada un ----------------------------13,39
2. Ocupacions motivades per activitats industrials i altres:
a) Conduccions soterrànies d'aigua, gas i línies telefòniques. Per
ml/any -------------------------------------------------------------------------------------------------- 1,60
b) Cables conductors d'electricitat, d'alta tensió, que facin volada.
per ml/any -------------------------------------------------------------------------------------------- 6,36
c) Cables conductors d'electricitat de baixa tensió i de telèfon que
facin volada sobre la via pública. per ml de cable/any------------------------ 4,01
d) Per cada mòdul d'amanatge de línia d'electricitat----------------------------------- 6,36
e) Pals o suports col·locats a la via pública de qualsevol diàmetre.
Per cadascun/any -------------------------------------------------------------------------------143,83
f) Bàscules automàtiques per pesar persones, aparells de venda
automàtica situats a la via pública. Per cadascun/any---------------------------24,21
g) Càmeres de registre. Per m²/any-----------------------------------------------------------196,52
h) Ocupació de la vorera amb articles comercials:
♦ Per ml/dia -------------------------------------------------------------------------------------- 1,17
♦ Abonament anual ----------------------------------------------------------------------100,35
i) Per antenes i repetidors, a l’any ------------------------------------------------------- 12.919,44
No obstant això, a criteri de l'Ajuntament, es poden establir convenis de temporada.
Pel que fa a l'ocupació de la via pública amb taules i cadires amb finalitat lucrativa els
interessats hauran de sol·licitar la corresponent autorització, i abonar el corresponent preu
públic abans de procedir a l'ocupació, i, en cas contrari s'actuarà de conformitat amb el
que disposa l'article 217.2 de la Llei 8/1987 de 15 d'abril, Municipal i de règim local a
Catalunya. No obstant, a criteri de l’Ajuntament es podran establir convenis de
temporada.
3. Obertura de sondatges o rases, remoguda en la via pública del paviment o de
voreres:
a) Carrers no empedrats ni pavimentats, per canalització, instal·lació,
substitució o reparació. Per ml/dia .........................................................................1,84
canalització instal·lació,
b) Carrers empedrats o pavimentats, per
substitució o reparació. Per ml./dia .........................................................................4,86
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Les obres que siguin sol·licitades o desenvolupades durant el primer any següent a la data
d'acabament de les obres d'urbanització, del lloc o s'efectuï el sondatge o rasa i/o la
remoguda del paviment o vorera tindran un recàrrec del 50%.
4. Ocupació de la via pública amb maquinària i material d'obra:
a) Per l'ocupació de la via pública amb tanques fixes de protecció d'obra.
Per m² o fracció/dia ....................................................................................................0,51
b) Per l'ocupació de la via pública amb material d'obra, maquinària o
eines sense estar degudament protegit per tanca fixa. Per m² o
fracció/dia.....................................................................................................................1,08
c) Per l'ocupació de la via pública amb contenidors fins a 4 m3. Per dia o
fracció.............................................................................................................................4,61
d) Per l'ocupació de la via pública amb contenidors i casetes d'obra
superiors a 4 m3. Per m²/dia o fracció.....................................................................4,61
e) Les llicències d’obres majors, meritaran una ocupació de via pública
durant el termini de la llicència amb un màxim d’un any. Per ml de
façana............................................................................................................................0,12
Per als casos de restauració, millora i pintat de façanes i canalons, el subjecte passiu
gaudirà de l'exempció.
Quan per a l’autorització de la utilització privativa s’utilitzi el procediment de licitació
pública, no s’aplicaran les tarifes detallades en el present article. L’import de la taxa
vindrà determinat pel valor econòmic de la proposició sobre la que recaigui la concessió,
autorització o adjudicació.”
S’afegeix un paràgraf c) a l’apartat 10 de l’article 5, que diu:
“c)En el supòsit de què no existeixi el document de sol·licitud per escrit, però l’antiguitat
pugui ser demostrable mitjançant altres procediments, aquests seran atesos i valorats per
l’Ajuntament que podrà decidir-ne l’admissió o no.”

•

Ordenança fiscal núm. 19, reguladora de la taxa pels aprofitaments
especials a favor d’empreses explotadores de subministraments
que afectin la generalitat o una part del veïnat.

Â Se sotmet la proposta a votació i s’aprova per unanimitat dels disset membres de la
Corporació

Es modifica l’article 5, i el nou redactat diu:
“Article 5.- Servei de telefonia mòbil - Base imposable i quota tributària
1. Per determinar la quantia de la taxa per utilització privativa o aprofitament
especial del domini públic municipal per part dels serveis de telefonia mòbil, que
precisen utilitzar la xarxa de telefonia fixa instal.lada en aquest Municipi s’aplicaran
les fórmules següents de càlcul.
a) Base imposable
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La base imposable, deduïda de l’estimació de l’aprofitament especial del domini
públic pel servei de telefonia mòbil es calcula:
BI = Cmf · Nt + (NH · Cmm)
Essent:
Cmf = consum telefònic mitjà estimat, per unitat urbana, corregit pel coeficient atribuït
a la participació de la telefonia mòbil. El seu import per a l’exercici 2008 és de 75,5
euros/any.
Nt = número de telèfons fixes instal.lats en el Municipi, a l’any 2007, que és de 5.198.
NH = 90% del número d’habitants empadronats en el Municipi. El 2007: 13.269.
Cmm = Consum telefònic mitjà estimat per telèfon mòbil. El seu import per a 2008 és de
290 euros/any.
b) Quota bàsica
La quota bàsica global es determina aplicant l’1,4 per 100 a la base imposable.
QB = 1,4% s/BI
Quota tributària/operador = CE · QB
Essent:
CE = coeficient atribuïble a cada operador, segons la seva quota de participació en el
mercat, incloent-hi les modalitats de postpagament i prepagament.
El valor de la quota bàsica (QB) per a 2008 és de 53.979 euros.
c) Imputació per operador
Per a 2008 el valor de CE i la quota trimestral a satisfer per cada operador són els
següents:
Companyia
Telefónica Móviles
Vodafone
Orange

CE
46,2%
29,6%
24,1%

Quota
6.234,58
3.994,45
3.252,24

A efectes de determinar el coeficient CE, els subjectes passius podran provar davant
l’ajuntament que el coeficient real de participació en l’exercici 2006 ha estat diferent.
En aquest cas, les autoliquidacions trimestrals s’ajustaran aplicant el coeficient
acreditat per l’obligat tributari.”
Es modifica l’article 8, i el nou redactat diu:
“Les empreses operadores de serveis de telefonia mòbil relaciones a l’article 5
d’aquesta ordenança hauran de presentar l’autoliquidació i fer l’ingrés de la quarta
part de la quota resultant del que estableix l’article 5 d’aquesta ordenança en els
mesos d’abril, juliol, octubre i desembre.
Altres empreses prestadores de serveis de telefonia mòbil presentaran la seva
declaració, en base als paràmetres establerts a l’article 5è i tenint en compte el
període de prestació efectiva dels serveis durant l’any 2006.”
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•

Ordenança fiscal núm. 26, reguladora de la taxa per obtenció de
llicència urbanística.

Â Se sotmet la proposta a votació i s’aprova per unanimitat dels disset membres de la
Corporació

Es modifica l’article 5, i el nou redactat diu:
“La quota tributària bé donada per l’aplicació de les tarifes següents:
1. Obres d’edificació que es realitzin en sol residencial, per expedient o pròrroga:
Import en euros
a) Habitatge plurifamiliar -----------------------------------------------------------------114,92
b) Habitatge unifamiliar adossada ---------------------------------------------------- 86,19
c) Habitatge aïllada ------------------------------------------------------------------------- 86,19
2. Obres d’edificació que es realitzin en sol industrial per expedient o pròrroga:
a) Finques de fins a 2000 m2 -------------------------------------------------------------- 57,46
b) Finques de més de 2000 m2----------------------------------------------------------- 86,19
3. Obres excloses dels apartats anteriors (edificis auxiliars) per expedient o
pròrroga ---------------------------------------------------------------------------------------------- 86,19
4. Obres sense projecte d’edificació, per cada expedient o pròrroga:
a) Amb responsabilitat de tècnic ------------------------------------------------------ 86,19
b) Amb responsabilitat de promotor-------------------------------------------------- 57,46
c) Assabentat ---------------------------------------------------------------------------------- 57,46
5. Llicències de parcel·lació --------------------------------------------------------------------- 28,73
6. Col·locació de rètols i tendals--------------------------------------------------------------- 57,46
7. Llicències per l’extracció d’àrids per expedient o pròrroga --------------- 1.608,85
8. Expedient de declaració de ruïna d’edificis -----------------------------------------229,84
9. En cas que s’hagués de realitzar més de tres inspeccions per obra i
més de 12 en el cas d’extracció d’àrids, es cobraria en funció de la
durada al preu/hora següent:
♦ Preu/hora tècnic superior ---------------------------------------------------- 33,43
♦ Preu/hora tècnic mig ---------------------------------------------------------- 32,52
♦ Preu/hora inspector------------------------------------------------------------- 17,09”
Es modifica l’article 11, i el nou redactat diu:
“Els titulars de les llicències estaran obligats a constituir un dipòsit previ per les quantitats
reintegrables o en garantia de les execucions obligatòries o reposicions que realitzin per
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ells mateixos. Per determinar la quantitat a satisfer com a garantia de la reconstrucció de
paviments, s’aplicaran els valors següents:
Import en euros
1. Elements d’urbanització:
Vorades, per ml----------------------------------------------------------------------------------------------74,76
Clavegueram, per ml -----------------------------------------------------------------------------------108,80
Enllumenat, per unitat-----------------------------------------------------------------------------------889,27
Pavimentació de calçada, per m2 ------------------------------------------------------------------32,83
Pintura de la senyalització horitzontal, per ml---------------------------------------------------11,53
2. Connexions:
Clavegueram ----------------------------------------------------------------------------------------------552,91
Aigua ------------------------------------------------------------------------------------------------------------92,16
Electricitat------------------------------------------------------------------------------------------------------92,73
Gas ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------96,77
Telèfon-----------------------------------------------------------------------------------------------------------91,57”
S’afegeix una disposició addicional, que diu:
“Disposició addicional. Modificació dels preceptes de l’ordenança i de les referències
que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors
Els preceptes d’aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin
aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es
facin remissions a preceptes d’aquesta, s’entendrà que són automàticament modificats
i/o substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i
reglamentaris de què porten causa.”

•

Ordenança fiscal núm. 27, reguladora de l’Impost sobre activitats
econòmiques.

Â Se sotmet la proposta a votació i s’aprova per unanimitat dels disset membres de la
Corporació
Es modifica el paràgraf de l’apartat 1.c).3) de l’article 4, i el nou redactat diu:
“A aquests efectes es defineix el grup de societats com l'integrat per la societat
dominant i una o vàries societats dominades, circumstància que es produeix quan varies
societats constitueixin una unitat de decisió. En particular, es presumeix que hi ha una
unitat de decisió quan una societat sigui soci d'una altra societat, respecte de la qual:”
S’afegeixen dos paràgrafs a l’article 8, que diuen:
“El coeficient 1,31 s’aplicarà en tot cas per a la determinació de la quota corresponent a
les activitats desenvolupades pels subjectes passius no residents que operin sense
establiment permanent.
Quan al moment de practicar la liquidació es desconegui l’import net del volum de
negoci per causes imputables al subjecte passiu, es podrà efectuar una liquidació
provisional amb aplicació del coeficient 1,31, a expenses de la regularització posterior
que sigui procedent.”
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Es modifica l’apartat 3 de l’article 9, pel que fa als coeficients aplicables a les
categories de les vies públiques, i els nous coeficients son:

Coeficient aplicable

1a.
1,779

2a.
1,905

Es modifiquen els apartats 3 i 4 de l’article 11, i el nou redactat diu:
3.La interposició de recursos no paralitza l’acció administrativa de cobrament, llevat que,
dins el termini previst per a interposar-los, l’interessat sol·liciti la suspensió de l’execució de
l’acte impugnat i adjunti garantia suficient. En casos excepcionals, però, l’òrgan
competent pot acordar la suspensió del procediment, sense presentació de garantia,
quan el recurrent justifiqui la impossibilitat de presentar-la o demostri fefaentment que hi
ha errors materials en la liquidació que s’impugna.
No obstant l’anterior, si la impugnació afecta a un acte censal no se suspendrà en cap
cas, per aquest fet, el procediment de cobrament de la liquidació que se’n derivi, sense
perjudici que, si la resolució que es dicti en matèria censal afecta al resultat d ela
liquidació pagada, es dugui a terme la corresponent devolució d’ingressos.
4.Les liquidacions d’ingrés directe han de ser satisfetes en els períodes fixats en l’article 62
de la Llei general Tributària.
Transcorregut el període voluntari de cobrament sense que s’hagi efectuat l’ingrés
s’iniciarà el període executiu, que determinarà l’exigència dels interessos de demora i
dels recàrrecs en els termes prevists als articles 26 i 28 de la Llei general tributària.

•

Ordenança fiscal núm. 29, reguladora de la taxa de clavegueram.

Sra. Montse Ayats: Ens sembla bé que s’hagi canviat aquest criteri; era una proposta que
havia anat sortint. Entenem que aquest exercici servirà per fer una valoració del que
suposa el canvi. L’únic que creiem que és molt important que s’expliqui bé quan la gent
rebem el rebut de l’aigua a casa, que s’hi contempla això, perquè ara estem
acostumats a pagar aquesta atxa en un moment concret.
Sr. Miquel Franch: En el primer rebut de l’aigua que ho inclogui, es pensava adjuntar-hi
una nota informativa –així arribarà a tots els domicilis- per explicar els canvis en aquesta
ordenança.
Sr. Lluís Sabatés: Felicitar-vos pel fet que a partir del 2008 la taxa del clavegueram
s’apliqui pel consum d’aigua i no pel valor de l’IBI, ja que era una demanda constant del
ple en els darrers anys, com ja s’ha dit.
Sr. Lluís Bassas: Nosaltres hi estem d’acord, perquè això ja ho havíem demanat l’any
passat a l’hora d’aprovar les ordenances; perquè a més considerem que és més just i
més lògic fer-ho per consum d’aigua, a part que això també es pot entendre de la
manera que l’estalvi de l’aigua sigui important per a la gent quan comprovin com els
puja o els baixa l’import.
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Â Se sotmet la proposta a votació i s’aprova per unanimitat dels disset membres de la
Corporació

Es modifiquen els articles 1 i 2, i el nou redactat diu:
“Article 1.- Fonament i naturalesa
A l’empara del que es preveu als articles 57 i 20.4.r) del text refós de la Llei reguladora de
les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), de
conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text refós, aquest
Ajuntament estableix la taxa de clavegueram, tractament i depuració d’aigües residuals,
que es regirà per aquesta ordenança fiscal.
Article 2.- Fet imposable
1. Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis d’evacuació d’excretes,
d’aigües pluvials, negres i residuals mitjançant la xarxa municipal de clavegueres i el seu
tractament per depurar-les.
2. No estan subjectes a aquesta taxa les finques derruïdes, declarades ruïnoses o que
tinguin la condició de solar o de terreny.”
S’afegeix un apartat 3 a l’article 3, que diu:
“3.Els obligats tributaris de les taxes de venciment periòdic que no resideixin a Espanya,
hauran de designar un representant amb domicili en territori espanyol. L’esmentada
designació haurà de comunicar-se a l’Ajuntament abans del primer acreditament de la
taxa posterior a l’alta en el registre de contribuents.”
Es modifica l’article 4, i el nou redactat diu:
“Article 4.- Responsables
1.Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la
Llei general Tributària i a l’Ordenança General.
2.La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència a l’interessat, es dicti
acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.”
El redactat de l’article 5 se substitueix pel redactat de l’article 6.
Es modifiquen els articles 6, 7 i 8, i el nou redactat diu:
“Article 6.- Quota tributària
1.

La quota tributària que s’ha d’exigir per la prestació dels serveis de clavegueram i
depuració es determinarà en funció de la quantitat d’aigua, mesurada en metres
cúbics, utilitzada en la finca.
A aquest efecte, s’aplicarà la tarifa següent:
Euros
b) Habitatges, per cada m³…………………………………………
0,2205
c) Industries, per cada m³ ……………………………………………
0,3316

2. En cap cas no es podrà prendre un consum d’aigua que sigui inferior al mínim
facturable per un subministrament.
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Article 7.- Acreditament
1. La taxa s'acredita i neix l'obligació de contribuir quan s'iniciï l'activitat municipal que
constitueix el seu fet imposable, i s’entendrà que aquesta s’inicia des que té lloc la
presa efectiva a la xarxa municipal de clavegueres. L'acreditament per aquesta
modalitat de la taxa es produirà amb independència que s'hagi obtingut o no la
llicència d'escomesa i sense perjudici de l'inici de l'expedient administratiu que es
pugui instruir per a la seva autorització.
2. Els serveis d'evacuació d'excretes, d'aigües pluvials, negres o residuals i de llur
depuració, són de caràcter obligatori per a totes les finques del municipi, sempre que
la distància entre la xarxa i la finca no passi dels cent metres, i la taxa s'acreditarà fins i
tot quan els interessats no efectuïn la presa a la xarxa.
3. Per als exercicis següents al de l’alta en el registre de contribuents, l’acreditament de
la taxa es produeix el dia primer de cada any.
Article 8.- Declaració, liquidació i ingrés
1.

Els subjectes passius substituts del contribuent formularan les declaracions d’alta i de
baixa en el cens de subjectes passius d ela taxa en el termini que hi ha entre la data
en què es produeixi la variació en la titularitat de la finca i l’últim dia del mes natural
següent. Aquestes últimes declaracions tindran efecte a partir de la primera
liquidació es practiqui després que hagi finalitzat el termini de presentació d’aquestes
declaracions d’alta i de baixa.

2. Les quotes que s’acreditin per aquesta taxa es recaptaran junt amb el
subministrament d’aigua. Per raons d’eficàcia, ambdós tributs es notificaran en el
mateix rebut.”
S’afegeix un article 10, que diu:
“Article 10.- Gestió per delegació
1. Si la gestió i la recaptació del tribut han estat delegades total o parcialment en la
Companyia SOREA, les normes contingudes als articles anteriors seran aplicables a les
actuacions que ha de fer la Companyia delegada.
2. La Companyia SOREA establirà els circuits administratius més adients per aconseguir
la col·laboració de les organitzacions representatives dels subjectes passius amb el fi
de simplificar el compliment de les obligacions formals i materials derivades
d’aquelles, o els procediments de liquidació o recaptació.”
S’afegeix una disposició addicional, que diu:
“Disposició addicional. Modificació dels preceptes de l’ordenança i de les referències
que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors
Els preceptes d’aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin
aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es
facin remissions a preceptes d’aquesta, s’entendrà que són automàticament modificats
i/o substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i
reglamentaris de què porten causa.”
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•

Ordenança fiscal núm. 30, reguladora de la taxa per la utilització
privativa o aprofitament especial d’equipaments i béns municipals.

Â Se sotmet la proposta a votació i s’aprova per unanimitat dels disset membres de la
Corporació

Es modifica l’article 3, i el nou redactat diu:
“Article 3.- Tarifes
1. Carpa Municipal

No lucratiu
Lucratiu
Cursets,
Assajos,...

Entitats registrades
A Torelló
78,85 €

7,74 €/hora

Entitats registrades Usuaris empadronats Usuaris empadronats
A fora de Torelló
A Torelló
A fora de Torelló
197,13 €
236,53 €
315,41 €
394,26 €
315,41 €
394,26 €

15,47 €/hora

19,34 €/hora

23,18 €/hora

A l'import anterior s'hi afegiran els imports relacionats tot seguit:
a) Si el lloguer es realitza per hores:
♦ Calefacció 3,85 €./h.
♦ Equips elèctrics 2,85 €./h.
♦ Neteja: 7,17 €/h
b) Si el lloguer es realitza per acte:
♦ No lucratius 37,04 €/acte.
♦ Lucratius 59,27 €/acte.
*

Es podran fer convenis per ús continuat.”

•

Ordenança fiscal núm. 31, reguladora de la taxa sobre plaques.

Â Se sotmet la proposta a votació i s’aprova per unanimitat dels disset membres de la
Corporació

Es modifica l’apartat 2 de l’article 4, i el nou redactat diu:
“2. Placa de senyalització de gual

•

10,37 €”

Ordenança fiscal núm. 32, reguladora del preu públic per l’emissió
de falques publicitàries i patrocini de programes a l’emissora
municipal “Ràdio Ona”.
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Sra. Montse Ayats: A nosaltres ens agradaria saber, si no ha estat possible per qüestió de
temps o una altra raó: en l’últim patronat es va parlar de la possibilitat de fer uns barems
diferents i ens sembla que només s’ha aplicat l’IPC.
Sr. Miquel Franch: si no hi ha res de nou, confiem que abans d’acabar aquest any hi hagi
alguna proposta en concret, perquè des de la ràdio ho estan estudiant. La proposta ha
de passar pel patronat de ràdio ona i si es considera que és correcte, proposaríem la
modificació d’aquesta ordenança.
Sr. Jordi Casals: Aprofito per pregunta si és segur que el patronat municipal de ràdio ona
no pot anar amb preus que no siguin públics, per tenir una major flexibilitat, tractant-se
d’un patronat.
Sra. Carme Urgell: És un organisme autònom administratiu i, per tant, o és una taxa o és
un preu públic. La diferència que hi ha, és que el preu públic és una activitat en la qual
hi ha competència directa i per això és un preu públic, a diferència del teatre, en què
com que al municipi no hi existeix cap més teatre, es pot aplicar una taxa.
Sr. Jordi Casals: Però per exemple, en organismes públics com poden ser agències
públiques, poden fer servir e alguns casos preus que no són públics. No sé si el patronat
entraria en aquesta tipologia.
Sra. Carme Urgell: És un organisme autònom administratiu i és diferent d’una agència.

Â Se sotmet la proposta a votació i s’aprova per unanimitat dels disset membres de la
Corporació

Es modifica l’apartat 2 de l’article 3, i el nou redactat diu:
“2. Les tarifes d'aquest preu públic expressades en euros seran les següents:
A) Per l'emissió de falques publicitàries de durada màxima de 30 segons cada una:
a) Preu per emissions individuals (alternades o consecutives):
- De 20 a 30 emissions/contracte/emissió, inferior als 20 dies ------------------------ 3,66 €
- De 31 a 40 emissions/contracte/emissió, inferior als 20 dies ------------------------ 3,55 €
- De 41 a 50 emissions/contracte/emissió, inferior als 20 dies ------------------------ 3,41 €
- De 51 a 60 emissions/contracte/emissió, inferior als 20 dies ------------------------ 3,29 €
- De 61 a 70 emissions/contracte/emissió, inferior als 20 dies ------------------------ 3,16 €
- De 71 a 80 emissions/contracte/emissió, inferior als 20 dies ------------------------ 3,04 €
- De 81 a 90 emissions/contracte/emissió, inferior als 20 dies ------------------------ 2,90 €
- De 91 a 100 emissions/contracte/emissió, inferior als 20 dies----------------------- 2,79 €
- De 101 a 150 emissions/contracte/emissió, inferior als 20 dies--------------------- 2,66 €
- De 151 a 200 emissions/contracte/emissió, inferior als 20 dies--------------------- 2,53 €
- De 201 a 250 emissions/contracte/emissió, inferior als 20 dies--------------------- 2,41 €
- De 251 a 300 emissions/contracte/emissió, inferior als 20 dies--------------------- 2,29 €
- De 301 a 350 emissions/contracte/emissió, inferior als 20 dies--------------------- 2,15 €
- De 351 a 400 emissions/contracte/emissió, inferior als 20 dies--------------------- 2,04 €
- De 401 a 450 emissions/contracte/emissió, inferior als 20 dies--------------------- 1,89 €
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- De 451 a 500 emissions/contracte/emissió, inferior als 20 dies--------------------- 1,78 €
b) Abonaments de 20 dies de dilluns a divendres:
- Per tres emissions diàries, per 60 emissions ----------------------------------------------143,65 €
- Per quatre o més emissions diàries s’incrementarà en 30,24 € per dia i pels 20 dies,
cada una de les emissions.
c) Abonaments mensuals:
- Per tres emissions diàries, per 90 emissions-----------------------------------------------158,00 €
- Per quatre o més emissions diàries s’incrementarà en 32,32 € per
dia i mes, cada una de les emissions.
d) Per cada segon de publicitat extra------------------------------------------------------------------ 0,36 €.
Els preus esmentats s'incrementaran un 25% en cas que el beneficiari vulgui emetre la
falca a una hora determinada.
B) Pel patrocini de programes:
a) Patrocini de la sort i de les temperatures:
- Per dues emissions diàries, per 5 dies a la setmana, al mes--------------- 148,97
- Per tres o més emissions diàries s’incrementarà en 33,26 € per cinc dies a la
setmana, al mes.
b) Patrocini oficial d’un programa diari:
Per set emissions diàries, cinc dies a la setmana amb una emissió a l’entrada,
una emissió a la sortida i tres emissions durant el programa, dos anuncis
promocionals diaris del programa amb cua 10” de l’establiment i comentari
diari del locutor durant un minut, al mes 291,07 €.
c) Patrocini secundari d’un programa diari:
Per sis emissions diàries, cinc dies a la setmana amb una emissió a l’entrada,
una emissió a la sortida, dues emissions durant el programa i dos anuncis
promocionals diaris del programa amb cua 5” de l’establiment, al mes 191,26
€.
d) Patrocini exclusiu d’una hora:
Per cinc emissions amb una emissió a l’entrada, una emissió a la sortida, tres
emissions durant el programa i cinc comentaris del locutor de cinc minuts,
83,16 €/hora sense enregistraments i 115,64 €/hora amb enregistraments.
C) Enregistrament:
-

Per programes en discos compactes, fins a 60 minuts
d’enregistrament
20,79
€.
Per
cada
minut
complementari 0,33 €.
Per enregistrament d’espais:
Fins a 30 minuts d’enregistrament ---------------------------------- 16,64 €
Fins a 60 minuts d’enregistrament ---------------------------------- 24,95 €
Per cada minut complementari -------------------------------------- 0,41 €

D) Per la creació, disseny i enregistrament de la falca es fixa un preu únic de 24,95 €
Als preus fixats en el present quadre de tarifes s'hi afegirà l'IVA corresponent.”

73

•

Ordenança fiscal núm. 33, reguladora de la taxa per la utilització
privativa d’espais i/o entrada al recinte municipal del Teatre
Cirvianum.

Â Se sotmet la proposta a votació i s’aprova per unanimitat dels disset membres de la
Corporació

Es modifiquen els apartats b) i c) de l’article 6, i el nou redactat diu:
“b)Per la utilització privativa de l’espai del Teatre:
- Actes amb entrada gratuïta, per dia
- Actes amb cobrament d’entrada, per dia
c)Per la utilització privativa de l’espai del vestíbul:
- Actes amb entrada gratuïta, per dia
- Actes amb cobrament d’entrada, per dia

801,13 €
1.602,26 €
345,49 €
801,13 €””

Tercer.- INDICAR que el text de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i recaptació
dels ingressos municipals de dret públic a què es refereix l’acord primer, així com el text
de les Ordenances que s’especifiquen seguidament, és coincident en tot allò que
constitueix prescripció legal d’obligatòria i general aplicació amb el model aprovat per
la Diputació de Barcelona i publicat al Butlletí Oficial de la Província de 28 de setembre
de 2007:
•
•
•
•
•
•
•

Ordenança fiscal núm. 4, reguladora de la taxa per recollida, eliminació i
tractament de residus sòlids urbans.
Ordenança fiscal núm. 5, reguladora de l’Impost sobre béns immobles.
Ordenança fiscal núm. 6, reguladora de l’Impost sobre l’increment del valor dels
terrenys de naturalesa urbana.
Ordenança fiscal núm. 7, reguladora de l’Impost sobre vehicles de tracció
mecànica.
Ordenança fiscal núm. 8, reguladora de l’Impost sobre construccions,
instal.lacions i obres.
Ordenança fiscal núm. 19, reguladora de la taxa pels aprofitaments especials a
favor d’empreses explotadores de subministraments que afectin la generalitat o
una part del veïnat.
Ordenança fiscal núm. 27, reguladora de l’Impost sobre activitats econòmiques.

Quart.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació
d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2008, seran objecte de publicació en el Butlletí
Oficial de la Província sota els criteris següents:
1) Es publicarà la relació d’Ordenances que es deroguen i s’aproven per primer
cop.
2) Es publicaran íntegrament els elements tributaris de determinació obligatòria per
part de l’Ajuntament, així com els preceptes que difereixin del model proposat i
aprovat per la Diputació de Barcelona.
3) Mitjançant remissió expressa al text/model aprovat per la Diputació de Barcelona
i publicat al Butlletí Oficial de la Província de data 28 de setembre de 2007, es
farà públic l’adaptació de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i
Recaptació dels ingressos municipals de dret públic i el text de les Ordenances
fiscals detallades seguidament:
•

Ordenança fiscal núm. 1, reguladora de la taxa per l’expedició de
documents administratius.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ordenança fiscal núm. 2, reguladora de la taxa pel subministrament d’aigua
potable al Municipi i conservació d’escomeses i comptadors.
Ordenança fiscal núm. 3, reguladora de la taxa de Cementiri Mpal.
Ordenança fiscal núm. 9, reguladora de la taxa per prestacions de la Policia
Local.
Ordenança fiscal núm. 10, reguladora de la taxa per la prestació dels serveis
d’intervenció integral de l’administració municipal en les activitats i
instal.lacions.
Ordenança fiscal núm. 13, reguladora de la taxa per a l’adjudicació
d’escomeses d’aigua.
Ordenança fiscal núm. 16, reguladora de la taxa pel servei de les
instal.lacions esportives mpals.
Ordenança fiscal núm. 17, reguladora de la taxa per portals i entrada de
vehicles a través de les voreres i les reserves d’aparcament en una via
pública.
Ordenança fiscal núm. 18, reguladora de la taxa per ocupacions del subsòl,
sòl i vol de la via pública.
Ordenança fiscal núm. 26, reguladora de la taxa per obtenció de llicència
urbanística.
Ordenança fiscal núm. 29, reguladora de la taxa de clavegueram.
Ordenança fiscal núm. 30, reguladora de la taxa per la utilització privativa o
aprofitament especial d’equipaments i béns municipals.
Ordenança fiscal núm. 31, reguladora de la taxa sobre plaques.
Ordenança fiscal núm. 32, reguladora del preu públic per l’emissió de falques
publicitàries i patrocini de programes a l’emissora municipal “Ràdio Ona”.
Ordenança fiscal núm. 33, reguladora de la taxa per la utilització privativa
d’espais i/o entrada al recinte municipal del Teatre Cirvianum.

Cinquè.- EXPOSAR al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords
provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals aprovades de nou o
modificades durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la
publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès
directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin
oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat
reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats.
Sr. Pere Galobardes: en el resum, reiterar una mica el que he dit abans: agrair en primer
lloc als serveis tècnics municipals, el treball realitzat en l’elaboració de tots els estudis i
costos que permeten elaborar el que són les ordenances amb la major precisió possible i
agrair a tots els grups el suport en les taxes més importants i tindrem en compte totes les
aportacions que s’han fet aquí per al seu desenvolupament de cara al proper exercici.
Sr. Miquel Franch: S’ha acabat l’ordre del dia, però hi ha dues propostes urgents. Cedeix
la paraula a la secretària per tal que informi del procediment.
Sra. Julita La Haba: Primer cal votar la urgència de les propostes, atès que no han estat
incloses a la comissió informativa. La primera d’elles, és una proposta per aprovar la
realització d’una millora paisatgística. En primer lloc, el que cal és votar si el ple està
d’acord en la valoració d’aquesta proposta, que ha estat adjuntada a l’ordre del dia.
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La segona és una proposta per sol·licitar al Departament de Treball una subvenció per
executar uns tallers d’ocupació, també cal votar primer la urgència de la proposta.
Sra. Montse Ayats: el motiu de la urgència és per qüestió de terminis en la presentació?
No hi havia temps suficient per haver-ho presentat al ple anterior? La convocatòria s’ha
fet tard?
Sra. Julita La Haba: El tema que més conec, el dels tallers d’ocupació, s’ha estat
treballant per presentar la sol·licitud de subvenció, perquè finalitzava el termini. No hi
havia un ple entremig; ens demanaran aquesta documentació i ens concediran 10 dies
per presentar-la i si la deixem per al proper ple, no podrem complir els terminis per
complimentar la documentació.
Del primer cas, no en conec els detalls.
A continuació, se sotmet a votació la urgència de dues propostes que no van ser
sotmeses al tràmit de la Comissió Informativa.
Pel que fa a la proposta numerada amb el número 29, el resultat de la votació sobre la
urgència de la proposta, és el següent:
Â Se sotmet la proposta a votació i s’aprova per unanimitat dels disset membres de la
Corporació

Pel que fa a la proposta numerada amb el número 30, el resultat de la votació sobre la
urgència de la proposta, és el següent:
Â Se sotmet la proposta a votació i s’aprova per unanimitat dels disset membres de la
Corporació

Per aquest motiu, ambdues propostes s’incorporen a l’ordre del dia de la present sessió i
es procedeix al seu debat i votació:
29.- APROVACIÓ DE L’ACTUACIÓ “MILLORA PAISATGÍSTICA DE L’ARBRAT EN ELS CARRERS
QUE DISCORREN DE L’ESTACIÓ DE FERROCARRIL FINS AL CARRER MANLLEU:
Sra. Montse Ayats: Estem d’acord amb la proposta, que va acompanyada d’un informe
tècnic que valora com acceptable la millora que s’ha fet en una part de l’avinguda
Generalitat; ens hagués agradat que hagués tingut un elogi més positiu, però en tot cas
entenem les dificultats per continuar mantenint els arbres que hi ha i l’única cosa és que
demanaríem que si no s’ha fet, es parli i s’expliqui el projecte als veïns per tal que tothom
tingui clar quin tipus d’intervenció es fa. És evident que alguns veïns poden sentir o
escoltar el ple, però a vegades el que expliquem potser sense context no és fàcilment
interpretable i, de fet, des del nostre punt de vista el que és important és que el projecte
s’hagués consensuat abans de presentar-lo al ple, amb els veïns.
Sr. Lluís Bassas: Nosaltres el que demanaríem és que es faci extensible a altres carrers que
també tenen problemes, perquè els arbres aixequen les voreres i es mirés de solucionar al
màxim.
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Vista l’Ordre OPTO/345/2007, de 26 de setembre, per la qual es fa pública la
convocatòria per a l’atorgament de subvencions en règim de concurrència competitiva,
destinades a les actuacions de millora paisatgística de l’espai públic urbà d’avingudes,
rambles i passeigs arbrats dels municipis de Catalunya i d’aprovació de les bases
reguladores.
Vista la Millora descriptiva i l’Estudi Bàsic de seguretat i salut del projecte “millora
paisatgística de l’arbrat en els carrers que discorren de l’estació de ferrocarril (carrer
Rafael Casanova) fins al carrer Manlleu”, redactats pels serveis tècnics municipals, a
proposta de la regidoria d’Obres i Serveis, el Ple de l’ajuntament, per unanimitat dels
membres de la Corporació, acorda:
Primer.- APROVAR la urgència de la proposta.
Segon.- APROVAR la realització de l’actuació “millora paisatgística de l’arbrat en els
carrers que discorren de l’estació de ferrocarril (carrer Rafael Casanova) fins al carrer
Manlleu”.
Tercer.- SOL·LICITAR una subvenció per import 5.757,04 € a la Direcció General
d’Arquitectura i Paisatge de la Generalitat de Catalunya, que correspon al 25% de
l’import total del projecte, d’acord amb el que es determina a les bases de la
convocatòria.
Quart.- ADOPTAR el compromís de dur a terme les inversions necessàries, en cas que es
rebi subvenció, per portar a terme el projecte i, per tant, dotar de partida pressupostària
suficient per a la seva execució, en el pressupost que s’aprovi per a l’exercici 2008.
Cinquè.- NOTIFICAR el present acord a la Direcció General d’Arquitectura i paisatge de la
Generalitat de Catalunya, al departament d’urbanisme i territori (obres i serveis) de
l’ajuntament de Torelló i a la intervenció municipal.
30.- SOL·LICITAR AL DEPARTAMENT DE TREBALL I INDÚSTRIA DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA, UNA SUBVENCIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT DE PROGRAMES DE TALLERS
D’OCUPACIÓ
Els tallers d’ocupació són programes públics d’ocupació i formació que tenen com a
finalitat millorar les possibilitats d’ocupació de les persones en situació d’atur de 25 anys o
més i facilitar-los la incorporació al mercat laboral. L’objectiu d’aquest programa és dur a
terme obres o serveis d’utilitat pública i d’interès social que permetin als participants
realitzar un treball efectiu i al mateix temps rebre formació professional relacionada
directament amb el treball que s’ha de desenvolupar per tal de millorar-los la qualificació
professional i facilitar-los així, la inserció laboral. El Departament de Treball de la
Generalitat de Catalunya atorga subvencions a les entitats per a les despeses de
formació i funcionament dels projectes, així com per a les despeses de contractació dels
treballadors, dels docents i la resta de personal.
Entre la documentació que cal presentar per acollir-se a l’esmentada convocatòria cal
l’acord d’aprovació del projecte i sol·licitud de subvenció per l’òrgan competent.
De conformitat amb el que preveu l’Ordre TRE/2798/2007, de 18 de setembre, de
convocatòria per a l’any 2007 per a la concessió de subvencions per promoure projectes
de tallers d’ocupació d’acord amb el que preveu l’Ordre TRI/212/2005, de 27 d’abril,
reguladora dels programes de millora de la qualificació professional, a proposta de la
regidoria de Promoció Econòmica, el Ple de l’ajuntament, per unanimitat dels seus
membres, acorda:
Primer.- APROVAR la urgència de la proposta.
Segon.- SOL·LICITAR al Departament de Treball i Indústria de la Generalitat de Catalunya,
una subvenció per al desenvolupament de programes de tallers d’ocupació, per a un
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col·lectiu de 16 persones -dos mòduls de 8 persones- en situació d’atur, majors de 25 anys,
per un període de 12 mesos.
Tercer.- APROVAR la urgència d’incorporar en l’expedient de modificació núm. 12/2007
del pressupost de I’Ajuntament de Torelló la dotació pressupostària suficient per fer front a
les indemnitzacions compensadores de finalització de contracte dels dos monitors i del
tècnic dels dos tallers d’ocupació sol·licitats en l’acord primer. L’import que cal incorporar
és de 1.470 euros que es financen amb la baixa de retribucions del personal laboral fix
d’administració general.
Quart.- APROVAR els projectes “Manteniment d’espais públics de jardineria al nucli urbà
de Torelló” i “Restauració i manteniment dels espais naturals contigus al nucli urbà de
Torelló” que formen part de la sol·licitud de subvenció dels tallers d’ocupació de 2007,
redactats pels serveis tècnics municipals.
Cinquè.- NOTIFICAR el present acord 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
Un prec molt puntual: de cara a altres ocasions que ens plantegem activitats per
apropar la policia als ciutadans i ciutadanes de Torelló, pensem que és important revisar
quin tipus d’activitat programem; de fet, això ja ho vàrem comentar en una reunió
interna que hi va haver; ens sembla que les activitats que es varen fer fa un parell o tres
de dissabtes, no són les que realment ajuden a fer que la gent ens apropem a la policia.
És evident que a molts els fa gràcia veure un camió, però també, si ho vàreu seguir de
prop, hi havia una sèrie d’elements que no afavorien –des del nostre punt de vistal’apropament i, a més, d’alguna manera –entenem- que tenim una policia, que és la
policia de Catalunya que tenia una presència ridícula en comparació amb altres
organismes o amb algunes entitats que corrien per allà lluint banderes espanyoles i, per
tant, demanem que en una altra ocasió es tingui en compte.
Respon el Sr. Pere Galobardes (PSC-PM): Jo no vaig veure moltes banderes espanyoles,
però tampoc vaig passar-m’hi el dia, fora dels emblemes de cada entitat. De totes maneres el
que si que és cert, és que els Mossos, van ser els primers convidats i fins a l’últim moment
teníem assegurada la presència de diverses unitats –la de gossos ensinistrats, si no recordo
malament, la unitat d’actuació especial i una altra unitat de trànsit-, però a l’hora de la
veritat, per raons de serveis –segons varen explicar- només va poder venir una estona una
unitat motoritzada. No van tenir la presència que ens havien assegurat i tampoc la que
nosaltres hauríem volgut, com a policia nacional del país.

SR. ALBERT SOLDEVILA (ERC-AM):
B/2
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Aquests dies hem vist un increment de circulació pel poble, amb bastants problemes en
hores puntuals del dia. Suposem que és com a conseqüència de les obres a la C-17 i que
desvien el trànsit.
Voldria demanar si s’ha mantingut contacte amb l’empresa adjudicatària de les obres
de la C-17 per organitzar-ho d’alguna manera, o plantejar la circulació dels vehicles per
algun recorregut concret de Torelló, per afavorir la fluïdesa vial al poble.
Respon el Sr. Pere Galobardes: La veritat és que no hauria de ser així, però ni els mossos
d’esquadra tenien coneixement d’aquesta actuació de l’empresa –estic parlant d’aquesta
mateixa tarda- i quan nosaltres n’hem tingut coneixement, avui mateix, hem muntat el
dispositiu que hem pogut per tal de discriminar els cotxes a través d’un punt concret. Si que
és cert que no ha estat suficient i algun carrer ha quedat col·lapsat, més que tot, perquè els
que no acostumen a passar per Torelló –que solen ser molts- s’han perdut per alguna zona.
Hem reclamat que a nivell tècnic facin les oportunes consultes i que ens informin amb
antelació quan es tornarà a produir el tall de la carretera, perquè almenys puguem preveure
nosaltres el dispositiu o demanar –si cal- la col·laboració dels mossos.

Sra. Montse Ayats: Crec que si que hi havia un seguit de coses com unes gorres que
deien “Fernando Alonso”, que no sé què carall hi feien, uns senyors que es deien
“ángeles guardianes” que no sé què carall hi feien i una sèrie d’adhesius i de publicitat
que precisament no fomentaven la cultura de la pau que tant prediquem i, per tant, tot
plegat em sembla que és bastant discutible.
Sr. Miquel Franch: Evidentment és bastant discutible i em sembla que cada persona té
les opinions que creu oportunes.
B/3
En relació a la nova rotonda, es van engegar fa uns dies els semàfors; després es van
haver de parar per uns problemes i encara no estan en funcionament. Perquè? Quin
problema hi ha? S’ha començat a estudiar una mica el tema de canvi de sentit d’algun
dels carrers? Com està aquest tema?
Respon el Sr. Pere Galobardes: No queda bé dir-ho, però els semàfors ja funcionen i
teòricament aquesta tarda haurien d’haver anat, però no els han volgut connectar degut,
justament, a la possibilitat que ajudés encara a col·lapsar-ho més.
Aquí hi ha un debat una mica obert en el sentit que ara molts conductors estan acostumats a
circular sense semàfor i en tornar a engegar-los representa que tornem a fer una cua, quan
tota la vida hem tingut semàfor i hem fet cua, però el canvi de sentit del carrer de la Pau,
que és un debat que podem tenir i hem d’acabar d’analitzar bé, tampoc anul·larà les cues,
perquè hem d’assegurar que els ciutadans i ciutadanes que van a peu puguin travessar amb
més garanties de les que hi ha ara; teòricament, quan un ciutadà es para davant d’un pas de
zebra, els vehicles s’haurien d’aturar, però com que aquest cas és hipotètic mot sovint, només
podem regular-ho amb semàfors i, per tant, “la cua” hi serà igual i jo espero que demà al matí
o ara mateix, ja estigui en funcionament i hem demanat que la policia local hi tingui presència
a les hores més importants del dia, perquè informin tant dels polsadors que ja aniran per
zones, com en el cas dels vehicles quan s’aturin davant –que també han de saber-ho- tant del
carrer de la Pau, com del carrer Ges d’Amunt, funcioni.
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Sr. Albert Soldevila: Hi ha gent que diu que els semàfors provocaran més embussos, però
s’han de posar en funcionament, perquè si no hi ha els cediu al pas del carrer del Pont
en sentit cap a l’estació: n’hi ha dos i interpreto que un és per cedir el pas als vehicles
que venen del Firal –perquè està abans de la cruïlla amb aquest carrer- i n’hi ha un altre
després, que és per cedir el pas a la rotonda; crea molta confusió: els que venen del
pont estan acostumats que allò és línia recta i se salten aquest “cediu” i provoca una
confusió greu.
SR. LLUÍS SABATÉS (ERC-AM):
B/4
Demanaríem als serveis tècnics d’urbanisme, que tinguessin molta cura amb la seguretat
de les tanques de les obres que estan fent a l’edifici dels bombers; hi ha una certa
preocupació entre les mares i els pares que habitualment utilitzen aquesta via d’accés a
les escoles, per la precarietat de les tanques de seguretat i la planificació en l’entrada i
sortida de camions en hores puntes, que creen col·lapses evitables i innecessaris.
Respon el Sr. David Forcada (PSC-PM): En principi les tanques han de complir unes
normatives de seguretat; si no és el cas, li direm a l’inspector d’obres que ho revisi.
Respecte a la sortida de camions, se'ls dirà que ho facin en hores que no siguin de sortida i
entrada de l’escola; de fet, és evident i ja ho haurien de veure ells mateixos.
SR. JORDI CASALS (ERC-AM):
B/5
Des d’Esquerra ens agradaria preguntar al regidor de joventut sobre un tema que ja va
sortir al darrer Ple, concretament el Pla local de joventut i el consell local de joventut: a
veure si ja s’ha avançat en aquesta línia i si s’està planificant fer primer el pla local de
joventut, com a forma participativa i que d’aquí en surti un consell municipal de
joventut, que és el que nosaltres proposem que seria la manera més eficaç i eficient de
fer-ho o si, tal com va proposar el grup de convergència i Unió, primer es farà el consell
municipal de joventut i després el pla local.
Respon el Sr. Marc Fontserè (PSC-PM): Si no ho haguessis preguntat, ho hagués comentat
a l’apartat d’informacions: fa uns quinze dies o tres setmanes, hi va haver la primera trobada
tècnica entre els tècnics de l’ajuntament i tècnics de la secretaria general, en què es va
demanar –entre moltes altres coses- quina era la forma idònia de fer-ho i ens van confirmar
que primer hem de fer el pla local i després continuar –si s’esqueia- amb el Consell. Vàrem
decidir tirar endavant el pla; el pla actual caduca el 2007 i els vàrem demanar què hem de fer
i ens varen dir que, com fan molts altres municipis, el que es farà és prorrogar l’actual durant
tot el 2008 i aprofitar l’any vinent per fer la redacció d’aquest nou pla.
També els vàrem demanar que volíem fer un pla participatiu i aquest matí han vingut dues
tècniques de la secretaria general per començar a dissenyar com s’ha de fer
participativament, no només el pla, sinó la forma de treballar amb tots els joves del poble.
Hem fet la primera reunió; la setmana vinent ja tenim la segona i suposo que amb més
contingut, perquè avui ha estat més teòric. Quan haguem acabat aquesta segona reunió
suposo que ens reunirem amb els interlocutors de cada grup i parlem de com ha anat.
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Sr. Lluís Bassas (CiU): A part de la discussió de si “primer és l’ou o la gallina”, hi ha una
qüestió: en el pla que s’ha acabat ara, no ho deia que hi havia d’haver un consell de
joventut? Perquè en la majoria dels plans ho diu. I si ho deia, perquè no l’hem fet? I
resulta que ja s’acaba el pla.
Sr. Marc Fontserè: No t’ho sé respondre. Em sap greu.
Sr. Jordi Casals: El tema del consell de joventut, ja ve de fa dos mandats, que es va
deixar mig engegat. Nosaltres creiem que fora bo començar, treballar-ho bé i començar
el procés correctament i com Déu mana.

C) INFORMACIONS:
SR. FRANCESC J. RIVERA:
C/1
Informar al Ple que el proppassat dimarts, dia 16 d’octubre, vaig assistir, juntament a un
centenar més de regidors a una convocatòria de l’Àrea d’esports de la Diputació de
Barcelona, que es va fer a Igualada, per tal d’establir les línies d’actuació de la
Diputació de Barcelona per l’esport i com reflexionar conjuntament sobre quines són les
necessitats que tenen els ajuntaments.
Dins de la jornada, es van organitzar els regidors de la demarcació, en equips de treball
en funció de la dimensió del municipi; aquesta divisió responia a una necessitat quan es
tracta d’un territori provincial tan extens i tan variat, ja que la problemàtica d’un
municipi de més de 5.000 habitants, no és la mateixa que en un de 2.000 habitants.
En definitiva, el que es volia era aconseguir fomentar que les activitats pròpies de cada
municipi arribin a ser tan transversals com sigui possible i que apleguin el major volum de
ciutadans i ciutadanes; d’aquesta manera, la Diputació pretén copsar i conèixer l’opinió
de cada municipi per tal d’extreure una reflexió del conjunt del territori i de la reflexió
que vàrem fer els grups de treball. D’aquesta reflexió s’extrauran conclusions i es
comunicaran al plenari de la Diputació i posteriorment es valoraran quines propostes es
poden afegir al pla d’actuació de la Diputació per als propers anys: al mandat 20072011.
Dir que aquest nou pla de mandat podria estar enllestit, segons la Diputació, de cara al
mes de juny de 2008. Dir també, que ens varen facilitar les dades de les jornades de
portes obertes a l’esport per a tothom, per al proper 7 i 8 de juny de 2008.
C/2
Pel que fa a activitats, aquest mes d’octubre cal destacar la celebració del 50è.
Aniversari del Club Handbol Torelló i l’organització i fer arribar de part del plenari
municipal la felicitació al Club Bitlles Catalanes som i serem del Ges, que en la jornada
catalana de bitlles que van acollir 14 entitats esportives d’arreu del nostre país.
SR. MARC FONTSERÈ:
C/3
Recordar que ens van atorgar sis plans d’Ocupació, del Departament de Treball a
l’ajuntament, quatre dels quals ja han començat.
Estaven agrupats en 4 projectes: el manteniment de voreres (amb un paleta i un
manobre, que ja estan contractats); el de suport a la gent gran (amb una netejadora i
una treballadora familiar: la netejadora ja ha començat i la treballadora familiar
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començarà el dia 5 de novembre); el projecte de manteniment de la zona esportiva,
que també ja està contractat i, per acabar, el d’atenció, acompanyament i
dinamització de joves en risc d’exclusió, amb una persona destinada que s’està
seleccionant i tenim temps de començar-lo fins el 31 de desembre.
SRA. FLORA VILALTA:
C/4
A partir del novembre, la biblioteca Dos Rius obrirà un matí de més, en concret el
divendres.
C/5
Als vostres llocs teniu una invitació, perquè el proper dia 6 de novembre, a les 8 del
vespre, a la biblioteca, es procedirà a la presentació de la sala virtual. Aquest és un
projecte de l’ajuntament de Torelló, del consorci de la Vall del Ges, Orís i el Bisaura,
l’Agrupació de fotògrafs de Torelló, l’Escola d’arts plàstiques i la Diputació de Barcelona.
Hi esteu tots convidats.
SR. DAVID FORCADA:
D/6
En el ple de juliol hi va haver un prec que feia referència a la plaça que hi ha al final del
carrer Canigó, davant l’hotel les serrasses i concretament pel fet que els jocs infantils
estan molt malament. Hem valorat una mica, què es pot fer en aquell espai i hem
decidit fer una actuació una mica més contundent i és per això que no hem fet res fins
ara; disposem d’un pressupost i s’intentarà adequar la zona més com a zona de descans
i reubicarem aquell equipament infantil a l’altra banda, en un altre lloc.
Allà també hi ha un call que surt just davant les Serrasses i aquell call també s’asfaltarà,
que ara no ho està i suposo que això es farà entre els mesos de desembre i gener.
La sessió es clou a les nou i quaranta-set minuts del vespre del mateix dia vint-i-nou
d’octubre 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,

LA SECRETÀRIA ACCIDENTAL,

