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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT EN
PLE, CELEBRADA EL DIA 26 DE NOVEMBRE DE 2007:
A Torelló, el dia vint-i-sis de novembre 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 –que s’incorpora a les vuit i un minut, després d’haver-se comentat el primer punt
de l’ordre del dia-, 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 pel Secretari l'existència del quòrum que cal, perquè pugui ser iniciada,
pren la paraula el Sr. Alcalde per demanar als assistents si hi ha alguna al·legació per
presentar a l’acta de la sessió anterior, ordinària del dia 29 d’octubre de 2007, que
s’aprova per unanimitat dels assistents, amb les dues modificacions que es fan constar a
continuació:
o

o

A petició del Sr. Sabatés, es corregeix a la pàgina 35 de l’esborrany (31 a l’esborrany
extractat que s’ha facilitat als regidors i regidores), en el paràgraf de la seva
intervenció referent a l’ordenança fiscal número 2, constava “... primer el no
consum,...” quan en realitat va dir “... primar el no consum,...”. I així constarà a l’acta.
I a petició del Sr. Bassas, es corregeix a la pàgina 80 de l’esborrany (50 a l’esborrany
extractat que s’ha facilitat als regidors i regidores), en el paràgraf de la seva
intervenció referent al prec B/5, constava “... resulta que s’acaba el ple.” quan en
realitat va dir “... resulta que s’acaba el pla.”. I així constarà a l’acta.

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 L’APROVACIÓ D’UN CONVENI ENTRE LA REGIDORIA D’EDUCACIÓ I
EL CEIP MARTA MATA:
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 és per aquest motiu, que la Regidoria d’educació, dóna
compte de l’aprovació d’un conveni entre aquest ajuntament i l’entitat CEIP MARTA
MATA, aprovada per la Junta de Govern Local del dia 12 de novembre de 2007, i en els
termes que es transcriuen a continuació:
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CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE TORELLÓ I L’ESCOLA
MARTA MATA
A Torelló, el dia

de novembre de 2007.
ES REUNEIXEN

D’una banda, el Sr. MIQUEL FRANCH I FERRES, alcalde-president de l’Ajuntament de Torelló, i la
Sra. FLORA VILALTA I SOSPEDRA Regidora d’Educació de la mateixa corporació, que actuen en el
seu nom i representació.
I de l’altra banda la Sra. BERTA FARO I BASCO, major d’edat, amb DNI núm. 37692698E, que actua
com a directora en nom i representació de l’escola Marta Mata amb CIF. S – 0811001
Assistits per la sra. Julita La Haba i Plans, Secretària Accidental de l’Ajuntament de Torelló.
Ambdues parts a títol de preàmbul,
MANIFESTEN
La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, regula els supòsits i la forma de l’atorgament
de subvencions de l’administració pública.
Aquest Ajuntament va aprovar l’ordenança general de Subvencions en sessió plenària celebrada el dia 31 de
gener de 2005 i publicada al BOP número 122, de 23 de maig de 2005, així com el Reglament d’atorgament
de subvencions i convenis, que la desenvolupa, per acord del ple municipal de data 27 de juny de 2005 i
publicat al BOP de Barcelona número 160, de data 6 de juliol de 2005.
Que l’escola Marta Mata és un centre educatiu sense ànim de lucre que vetlla per a la millora de la qualitat
educativa dels seus alumnes. En aquest marc i dins de les seves accions es contempla l’organització de les
activitats culturals i lúdiques pel seu alumnat. L’objectiu de totes aquestes accions i actuacions van
encaminades a completar els aprenentatges dels infants de l’escola.
Què l’Ajuntament de Torelló reconeix i valora el treball educatiu que realitza aquest centre educatiu en el
nostre municipi.
Ambdues parts consideren oportú establir un conveni, d’acord amb els següents
PACTES
Primer.- És objecte del present conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Torelló i l’escola Marta
Mata de contribuir en l’educació cultural i lúdica en el municipi de Torelló.
Segon.- L’Ajuntament de Torelló es compromet a:
A. A una aportació econòmica anual per part de la Regidoria d’Educació destinada a l’organització
de les activitats d’acollida dels infants fora de l’horari escolar fins que se’n faci càrrec l’AMPA i
també per les activitats culturals i lúdiques en el marc de les activitats que l’escola té previstes
durant el curs. Aquesta aportació que per l’any 2007 es fixa en 1.000 € i que es faran efectius
en dos pagaments durant els mesos de novembre i desembre d’aquest any. Per a l’any 2008
l’aportació serà de 2.500 € i en cas que s’estableixi un conveni amb l’AMPA s’aplicarà la
reducció corresponent pels conceptes traspassats.
Aquesta quantitat s’incrementarà anualment amb el mateix percentatge en què s’incrementi
l’IPC real a Catalunya que surti publicat el mes de gener en referència al mes de desembre de
l’any anterior.
És requisit indispensable per a la concessió de subvencions, que l’escola hagi justificat la
subvenció feta efectiva l’anualitat anterior, en qualsevol de les formes que es preveuen a la
Normativa esmentada al primer paràgraf d’aquest conveni.
B. A participar de tots aquells projectes que tinguin com a objecte l’educació cultural i lúdica dels
alumnes de l’escola Marta Mata.
C. A facilitar el suport del servei de la Brigada Municipal per aquelles tasques puntuals que
organitzi l’escola. Aquest suport estarà condicionat a les possibilitats dels recursos materials i
humans que disposi l’Ajuntament en aquell moment i que, en tot cas, s’haurà de sol·licitar per
part de l’escola en el temps i la forma establerts al Reglament de subvencions.
Tercer.- L’escola Marta Mata es compromet a:
A. Dur a terme les activitats culturals i lúdiques adreçades a l’alumnat i que pretenen millorar la
seva formació i tendeixen a una formació més integral de les persones.
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B.

Participar de forma activa en la vida social del municipi i en particular en totes aquelles
activitats relacionades en l’àmbit de l’educació.
C. Vetllar, perquè l’educació cultural i lúdica es basi en els criteris d’igualtat d’oportunitats, que
garanteixi la cohesió social entre infants, joves i les famílies de l’escola.
D. A demanar les subvencions valorables econòmicament, com poden ser els serveis de la
Brigada municipal o altres, quan es tingui la programació de les activitats. Aquesta sol·licitud
s’haurà formalitzar mitjançant la presentació d’un Annex I amb una antelació de dos mesos a la
data de l’activitat i sempre que ho autoritzi la Junta de Govern Local (òrgan que en té la
competència).
E. La direcció de l’escola es compromet a presentar una programació detallada de les activitats a
realitzar. Aquesta documentació es farà arribar a la Regidoria d’Educació durant el primer
trimestre del curs escolar.
F. La direcció de l’escola es compromet a presentar una memòria descriptiva de les activitats
conveniades i que s’hagin dut a terme durant el curs, així com les justificacions econòmiques
pertinents. Aquesta documentació haurà de ser lliurada abans de l’inici de les vacances escolars
de l’estiu.
G. Fer constar en el material o recursos utilitzats per a la difusió que les activitats compten amb
la col·laboració de la Regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Torelló
Quart,- Ambdues entitats es comprometen a mantenir el nivell necessari de coordinació i col·laboració.
Cinquè,- Es crearà una comissió de seguiment del present conveni, integrada pels següents membres:
• El o la directora del centre o la persona en qui pugui delegar
• El o la regidora d’Educació de l’Ajuntament de Torelló
• Un/a tècnic del departament d’Educació
Seran funcions de la Comissió de Seguiment:
• Acordar els criteris i els aspectes de cooperació anual
• Proposar la col·laboració econòmica municipal de cara l’any següent
• Seguiment i avaluació de les actuacions derivades del conveni i dictar les especificacions necessàries
La Comissió de Seguiment es reunirà com a mínim una vegada durant l’any.
Sisè,- El present conveni tindrà una vigència des de la data de la seva aprovació i estarà vigent fins el 31 de
desembre de 2007. Es podrà prorrogar tàcitament per un màxim de dos períodes anuals més, si cap de les
dues parts el denuncia amb una antelació mínima de dos mesos a la seva data de finalització o de finalització
de la primera de les pròrrogues.
En cas de pròrroga del present conveni, ambdues parts podran introduir les modificacions que es considerin
adients.
Setè,- Seran causes de dissolució del conveni, a més de les clàusules generals aplicables, l’incompliment de
qualsevol dels pactes establerts, i la denúncia prèvia d’una de les parts amb una antelació mínima de tres
mesos.
I en prova de conformitat ambdues parts signen aquest conveni per duplicat, a un sol efecte, al lloc i data
indicats a l’encapçalament.
Per l’Ajuntament de Torelló:
L’alcalde-president
Miquel Franch i Ferrés

La regidora d’Educació
Flora Vilalta i Sospedra

Per l’escola Marta Mata
Maria Alberta Faro i Basco
Davant meu,
La Secretària Accidental de l’Ajuntament de Torelló
Julita La Haba i Plans

2.- DONAR COMPTE DE L’APROVACIÓ D’UN CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT I L’ENTITAT
TORELLÓ ASSOCIACIÓ CULTURAL:
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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 és per aquest motiu, que la Regidoria informació i noves
tecnologies, dóna compte de l’aprovació del conveni entre aquest ajuntament i l’entitat
TORELLÓ ASSOCIACIÓ CULTURAL, aprovat per la Junta de Govern Local del dia 5 de
novembre de 2007, i en els termes que es transcriuen a continuació:
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE TORELLÓ I TORELLÓ
ASSOCIACIÓ CULTURAL

A Torelló, el dia de

de 2007
ES REUNEIXEN

D’una banda, el Sr. MIQUEL FRANCH I FERRES, Alcalde-President de l’Ajuntament de Torelló, i el Sr.
MARC FONTSERÈ I CANDELL, regidor d’informació i participació ciutadana de la mateixa corporació,
que actuen en el seu nom i representació.
I de l’altra banda la Sra. ELISABET SOLDEVILA I LLAGOSTERA, major d’edat, amb DNI núm.
77.306.621, que actua en nom i representació de Torelló Associació Cultural, inscrit al registre d’entitats
d’aquest Ajuntament amb el número 36, amb domicili a pl. Nova, 14, 3r-2a, de Torelló.
Assistits per la Sra. JULITA LA HABA I PLANS, Secretària General Accidental de l’Ajuntament de
Torelló.
Ambdues parts a títol de preàmbul,
MANIFESTEN
La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, regula els supòsits i la forma de l’atorgament
de subvencions de l’Administració pública.
Aquest Ajuntament va aprovar l’Ordenança General de Subvencions en sessió plenària celebrada el dia 31
de gener de 2005 i publicada al BOP número 122, de 23 d maig de 2005, així com el Reglament
d’atorgament de subvencions i convenis, que la desenvolupa, per acord del Ple municipal de data 27 de juny
de 2005 i publicat al BOP de Barcelona número 160, de data 6 de juliol de 2005.
Que Torelló Associació Cultural és una associació que es dedica a l’edició del Setmanari Torelló.
Que l’Ajuntament de Torelló reconeix i valora el treball que realitza aquesta entitat en el nostre municipi.
Que Torelló Associació Cultural és una entitat sense ànim de lucre, que consta al registre municipal amb el
número 36, que s’encarrega de l’edició del SETMANARI TORELLÓ i que reuneix tots els requisits que es
contemplen a les disposicions indicades en el paràgraf primer per a la signatura de convenis amb aquesta
Corporació.
Que l’Ajuntament de Torelló està d’acord a col·laborar amb l’entitat Torelló Associació Cultural per tal de
contribuir a fer possible l’edició del SETMANARI TORELLÓ.
Ambdues parts consideren, doncs, oportú establir un Conveni d’acord amb els següents:
PACTES
Primer.- L’objecte del present conveni és la col·laboració entre l’Ajuntament de Torelló i Torelló
Associació Cultural per fer possible l’activitat d’informar en l’àmbit local i de la Vall del Ges, sense cap ànim
de lucre, d’una manera propera i amb caràcter setmanal.
Segon.- L’Ajuntament de Torelló es compromet a:
A. Cedir un local com a seu social de l’entitat i redacció del Setmanari Torelló, tenint en compte la
normativa vigent d’usos o allò que es pacti en el moment de fer la cessió dels espais, prèvia sol·licitud,
segons el reglament de subvencions, i previ acord amb els responsables de cada departament afectat.
El responsable de la cessió és el Departament d’Informació i Participació Ciutadana i l’esmentat local, a
la Plaça Nova, 14, 3r, 2a, ha estat valorat pel Departament d’intervenció municipal en 1.071,87 €/any.
L’ajuntament es farà càrrec d’aquest import, que es farà constar com a subvenció no dinerària a
l’entitat.
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S’entendrà que aquesta cessió deixarà de tenir efecte quan l’edifici sigui destinat a altres usos o hi hagi
obres de reforma que afectin els locals esmentats.
B. B. Realitzar una aportació econòmica anual a càrrec del Departament d'Informació i Participació
Ciutadana, destinada a la contractació d’una pàgina fixa al Setmanari per a informació municipal. El preu
establert per a l’any 2007 és de 4.465,84 €. Als efectes d’elaboració dels pressupostos municipals, el
Setmanari comunicarà abans del dia 1 de novembre de cada any, els increments que tingui previstos per
a l’any següent. Si no ha dit res en aquesta data, s’interpretarà que el preu no sofrirà variacions.
Per a projectes extraordinaris, l’esmentada entitat presentarà el projecte a l’Ajuntament, aquest el
valorarà, i si ho creu convenient, es convocarà el corresponent procés d’atorgament de subvencions, al
qual podrà presentar-se l’entitat en concurrència competitiva.
Tercer.- L’Associació TORELLÓ ASSOCIACIÓ CULTURAL es compromet a:
A. Editar el SETMANARI TORELLÓ.
B. Entregar setmanalment a l’Ajuntament 7 exemplars repartits de la següent manera:
• Oficines municipals: Espona, Policia i Punt 16.
• Altres dependències municipals: Biblioteca Dos Rius, Bliblioteca del barri de Montserrat,
pavelló municipal i Gestiomat.
C. Facilitar, sempre que se sol·licitin, les fotografies dels actes que celebri l’Ajuntament i que vulguin
utilitzar-se en publicacions municipals. Es farà constar sempre la procedència de la fotografia.
D. Participar des del punt de vista informatiu en la vida social i cultural del municipi.
Quart,- Ambdues entitats es comprometen a mantenir el nivell de coordinació i de col·laboració que
calgui.
Cinquè,- El present conveni tindrà una vigència des de l’1 de gener de 2008 fins al 31 de desembre de
2009. Es podrà prorrogar tàcitament per un màxim de dos períodes anuals més, si cap de les dues parts el
denuncia amb una antelació mínima de dos mesos a la data de finalització, o de finalització de la primera de
les pròrrogues.
En cas de pròrroga del present conveni, ambdues parts podran introduir les modificacions que es considerin
adients.
Sisè,- Seran causes de revocació del conveni, a més de les clàusules generals aplicables, l’incompliment de
qualsevol dels pactes establerts, i la denúncia prèvia d’una de les parts amb una antelació mínima de tres
mesos.
I en prova de conformitat, ambdues parts signen aquest conveni per duplicat, a un sol efecte, al lloc i data
indicats a l’encapçalament.
Per l’Ajuntament de Torelló:
L’alcalde
Miquel Franch i Ferrés

El regidor d’Informació
i Participació Ciutadana
Marc Fontserè i Candell

Per l’Associació TORELLÓ ASSOCIACIÓ CULTURAL
La Presidenta
Elisabet Soldevila i Llagostera
Davant meu,
La Secretària Accidental de l’Ajuntament de Torelló
Julita La Haba i Plans

PROPOSTES AMB VOTACIÓ
3.- REVOCACIÓ I NOU NOMENAMENT DEL REPRESENTANT DE L’AJUNTAMENT DE TORELLÓ A
LES JUNTES DE COMPENSACIÓ:
Atès que per resolució de l’alcalde de data 18 de juny de 2007, es va dur a terme la
constitució de la nova corporació local, arrel de les eleccions municipals que van tenir
lloc el dia 27 de maig de 2007, i es va procedir a la delegació de competències i càrrecs.
Atès que s’ha de designar un representant de l’ajuntament, per tal que formi part del
Consell Rector com a Vocal a les Juntes de Compensació, a tenor del que disposa
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l’article 190, del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
d’urbanisme.
Atès que el Sr. David Forcada i Rifà, comparteix amb el senyor alcalde la regidoria
d’Urbanisme i Activitats.
A proposta de la comissió informativa d’urbanisme i territori, el ple de l’ajuntament, per
unanimitat dels seus membres, acorda:
Primer.- REVOCAR el nomenament del senyor Josep M. Soler i Taberner, i en lloc seu,
NOMENAR al senyor David Forcada i Rifà, com a representant de l’ajuntament a les
Juntes de Compensació, per tal que formi part del Consell rector com a Vocal.
Segon.- Notificar-ho a les persones interessades, als Presidents de les Juntes de
Compensació, i als Serveis Tècnics Municipals.
4.- CONSTITUCIÓ DE LA JUNTA DE COMPENSACIÓ DE PROPIETARIS DE LA UNITAT
D’ACTUACIÓ “LA CREU I”:
S’ACORDA RETIRAR DE L’ORDRE DEL DIA, AQUESTA PROPOSTA
Vista l’aprovació Inicial dels Projectes d’Estatuts i les Bases de Constitució de la Junta de
Compensació de la Unitat d’Actuació “La Creu I” , segons l’acord adoptat pel Ple de
l’Ajuntament en sessió ordinària del dia 24 de setembre del 2001. Exposat al públic pel
termini d’un mes mitjançant l'edicte al Butlletí Oficial de la Província núm. 239, i núm. 305,
del dia: 5/10/01, i 21/12/01 respectivament. Al tauler d’edictes de la Corporació
municipal, pel període comprès DEL: 29/09/01, AL: 6/11/01. Notificat als propietaris que
formen la Junta, en data: 11-01-02, Registre de Sortida núm. 58
El Ple de l’Ajuntament, en sessió del dia 25/02/02, va aprovar Definitivament els Projectes
d’Estatuts i les Bases de Constitució de la Junta de Compensació de la Unitat d’Actuació
“La Creu I”, publicats al Butlletí Oficial de la Província núm. 63, del dia: 14/03/02.
Per resolució de l’alcalde del dia 30/04/02, es va requerir als propietaris afectats: Mòvil
Sant Roc, titular de la finca núm, 2. i la Sra. Palmira Verdaguer Mir, titular de la finca núm.
3, per tal que en un termini d’un mes s’incorporessin a la Junta, amb l’advertiment
d’expropiació.
Tenint en compte les instàncies presentades en data: 17/05/02, Registre d’Entrada núm.
2373, a nom de Palmira Verdaguer Mir, i en data: 26/09/03, Registre d’entrada núm. 4599,
a nom de Ramon Pous Argila, en representació de Móvil Sant Roc, comunicant la seva
voluntat d’integrar-se a la Junta de Compensació.
En data 3 de novembre de 2003, els serveis tècnics municipals vàrem condicionar la
Constitució de la Junta de Compensació, a la presentació del Projecte de
Reparcel·lació, per tenir en compte les condicions sol·licitades pel senyor Ramon Pous
Argila en l’escrit presentat a l’ajuntament.
Aprovat Definitivament per resolució de l’alcalde de data 30 de juny de 2005, el projecte
de Compensació del Pla Parcial “La Creu I”. Publicat al Butlletí Oficial de la Província núm.
167, del dia 30 de juny de 2005, i en el tauler municipal d’anuncis.
Aprovada per resolució de l’alcalde del dia 11/11/05, la Rectificació del Projecte de
Compensació del Pla Parcial “La Creu I”, per la qual s’aprova la rectificació de dues
errades de superfície en la descripció de dues de les parcel·les resultants de l’esmentat
projecte, d’acord amb l’escrit presentat a l’ajuntament en data: 10/11/05 pel President
de la Junta de Compensació de l’esmentat sector urbanístic, i tramesa la notificació al
Registre de la Propietat núm. 2 de Vic, als efectes pertinents.
A proposta de la Regidoria d’Urbanisme, la comissió informativa d’urbanisme i territori,
sotmet a l’aprovació del Ple de l’Ajuntament, l’adopció dels acords que segueixen:
Primer.- APROVAR la Constitució de la Junta de Compensació de Propietaris de la Unitat
d’Actuació “La Creu I” .
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Segon.- TRAMETRE la documentació necessària per la seva inscripció en el Registre
d’Entitats Urbanístiques Col·laboradores (REUC), d’acord amb el que disposa l’article
192.1, del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei
d’urbanisme.
Tercer.- NOTIFICAR i donar publicitat escaient al present acord.
5.- PROJECTES QUE PRESENTA L’AJUNTAMENT DE TORELLÓ AL PUOSC 2008-2012
Sra. Montse Ayats (ICV-CdG): Nosaltres donarem suport a la proposta, tot i que caldria
que es tinguessin en compte les següents consideracions: en el cas de la construcció de
la nova llar d’infants a la zona de La Cabanya, considerem que cal fer el que sigui
possible i l’impossible per accelerar al màxim el procés de construcció i des del nostre
punt de vista, no hauríem de passar un altre curs sense poder disposar d’aquesta llar
d’infants. Aquest és un tema que tots els grups vàrem considerar com a prioritat per
incloure al PUOSC.
El segon punt, que és la construcció d’un local social a la zona esportiva, nosaltres, des
del grup d’IC-CdG no ho havíem inclòs com a prioritat, perquè enteníem que es tractava
d’un projecte que tenia diferents fases, a la primera de les quals -la redacció del
projecte- s’hi havia de destinar 48.000 € aquest any; d’altra banda, però, també som
conscients dels dèficits que pateixen les instal·lacions a la zona esportiva, uns dèficits que
augmentaran amb la construcció –tal com s’argumentava l’altre dia a la comissió
informativa de serveis a la persona- de la nova piscina i que cal intervenir-hi, amb el
benentès –pensem nosaltres- que es tracta d’unes instal·lacions municipals, que en cap
cas poden passar a ser d’ús exclusiu d’una entitat concreta i que, com en altres ocasions,
creiem que cal signar convenis en què quedin clars els drets i els deures d’ambdues parts:
de l’ajuntament i de l’entitat o entitats que gestionin aquest local social a la zona
esportiva.
I finalment, pel que fa al tercer projecte, la rehabilitació de l’edifici de la plaça Nova, per
a nosaltres –ja ho vàrem manifestar- és una prioritat la rehabilitació de l’edifici per ubicarhi sobretot ràdio Ona. Pel que fa a la resta d’espais, considerem que d’una banda ja és
hora que algú parli d’hotel d’entitats, després de tant temps que aquest tema hagi
quedat desterrat dels debats en les comissions d’equipaments, però no tenim clar que
aquest sigui el lloc més adequat i d’altra banda entenem que el procés d’acabar de
decidir a part de ràdio ona, quines altres entitats han d’anar a la plaça Nova, és un
procés que s’ha de fer conjuntament amb les entitats i amb la resta de grups polítics. Per
tant, ens sembla bé que es plantegi la rehabilitació i que es parli d’hotel d’entitats, però
en tot cas estem a l’expectativa de com acabarà definint-se aquest espai per si podem
parlar d’hotel d’entitats o d’una altra cosa.
Aquests tres projectes van sortir del debat o del consens entre els diferents grups polítics,
després que l’alcaldia ens passés una llista de prioritats o de possibles prioritats i un
document que parlava de PUOSC –que és del que aprovem avui-, però també de FEDER
i de Xarxa Diputació. Des del nostre punt de vista, en aquests tres projectes hi falta també
–nosaltres ho vàrem plantejar- la nova ubicació de la carpa, l’adequació del soterrani de
l’edifici del carrer dels Artesans, on hi ha els escoltes i algunes entitats esportives, per
destinar-ho a locals d’assaig i l’inici de la remodelació del club, per reubicar-hi inicialment
la ludoteca; a part d’això, també mencionàvem l’extensió de la xarxa wi-ffi que tal com
se’ns va dir allà es farà a través d’una petició al consorci, o el pla d’adequació i millora
dels aparcaments, que se’ns va dir que es faria després de l’estudi de mobilitat. Aquestes
són algunes de les prioritats que des del nostre grup considerem per aquest mandat i que
pensem que s’han de continuar treballant i que esperem que es puguin incloure en
alguna de les altres línies d’ajut, com són FEDER o Xarxa Barcelona.
Sr. Jordi Casals (ERC-AM): Des d’Esquerra celebrem que enguany s’hagi parlat amb tots
els grups i que haguem pogut aportar cadascú les seves opcions. Esquerra vàrem
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plantejar quatre projectes, ja que vàrem pensar que aquesta seria la xifra màxima per
entrar al PUOSC: una era la plaça Nova, però davant la proposta de fer un estudi per
saber la viabilitat de fer un pàrquing soterrani vàrem trobar encertat trobar una altra
opció. També des d’Esquerra celebrem que les prioritats proposades siguin en gran
mesura les que vàrem proposar.
Per altra banda, voldríem deixar clar que el fet que algunes inversions no estiguin dins del
PUOSC no vol dir que no s’hagin de fer, perquè hi ha altres formes de finançament, o bé
hi ha altres subvencions per a inversions, com és ara la Xarxa de la Diputació de
Barcelona.
Aquestes tres propostes, no són ni seran els únics projectes en inversions per a Torelló; el
poble en necessita altres, com per exemple –segons la nostra opinió- un nou espai
poliesportiu; en quant al projecte de l’antic cap, on hi han d’anar algunes entitats i ràdio
ona, demanaríem que es reunís properament la comissió d’equipaments i en tornéssim a
parlar.
Nosaltres donarem suport a aquesta proposta.
Sr. Lluís Bassas (CiU): Nosaltres també votarem favorablement, per una sèrie de raons:
primer, per la coincidència total en el primer projecte, el de la llar d’infants, en què
també instaríem, perquè es faci amb la màxima celeritat; després perquè en la resta,
tenint en compta l’exclusió de la plaça Nova pel tema del nou projecte amb pàrquing
inclòs, que ens sembla bé, i la piscina coberta, que ja té un pla ben definit de
finançament, fa que els altres dos projectes, el del local social del club de futbol Torelló i
del local per a entitats en l’antic ambulatori, estiguin també en l’ordre de les prioritats que
a nosaltres ens semblava.
Considerem, també, que el fet d’estar incloses en PUOSC, garanteix que aquests tres
projectes es facin, però no exclou que d’altres també necessaris es puguin fer buscant
altres vies de finançament, extern o intern de l’ajuntament i que, per tant, es podran fer
moltes més altres coses, algunes proposades de nou per alguns grups i d’altres que
també nosaltres proposàvem, com el de fer un nou espai per a temes esportius.
Per tot això, nosaltres també donarem suport a la proposta.
Sr. Miquel Franch (PSC-PM): El nostre grup -penso que és bo explicar una mica el
procediment que hem seguit i em sembla que ja s’ha comentat- va facilitar un llistat amb
tots els projectes per tal que cada grup també fes la seva consideració i valoració; hi
havia projectes en què coincidíem plenament, concretament en el primer que
presentarem, i en els altres dos, o no es coincidia o l’ordre de prioritats era bastant
semblant i després d’una valoració de les propostes presentades i, a partir d’aquí, fixant
les prioritats, aquestes eren les tres amb més puntuació; és evident que això no vol dir –
com s’ha dit aquí- que siguin les úniques inversions que farà l’ajuntament de Torelló i
també cal tenir clar que per al PUOSC –que és on van aquests projectes- només
disposarem –tot i que pràcticament duplicarem el que se’ns havia donat fa quatre anysde 500.000 euros i aquestes tres obres segurament que superaran els 2,5 o 3 milions
d’euros i, per tant, haurem de buscar finançament, ja sigui intern o extern, per aquest
seguit de projectes.
Celebrem que hi hagi hagut aquesta unanimitat amb tots els grups; penso que és bo
poder –quan sigui el moment d’anar a parlar d’aquests temes amb el departament de
governació- anar-hi tenint en compte que els quatre grups municipals hi han donat
suport.
Més endavant vindrà FEDER i més endavant Xarxa de Barcelona i en el seu moment ja
parlarem amb els grups, però cal saber que aquests projectes es poden complementar a
través d’ajuts d’altres administracions.
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Vist el Decret 245/2007, de 6 de novembre, de convocatòria per a la formulació del Pla
únic d'obres i serveis de Catalunya 2008-2012, publicada al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya núm. 5005, de data 9 de novembre de 2007.
A proposta de la comissió informativa d’urbanisme i territori, el ple de l’ajuntament, per
unanimitat dels seus membres, acorda:
Primer.- INCLOURE al Pla únic d'obres i serveis de Catalunya 2008-2012, les obres
següents, d'acord amb l'ordre de prioritats, segons detall annex:
1. Construcció de la nova llar d’infants a la zona de La Cabanya, any 2008.
2. Construcció d’un local social a la zona esportiva municipal, any 2008-2009.
3. Rehabilitació de l’edifici de la plaça Nova, número 11, per a hotel d’entitats, any
2009.
Segon.- TRAMETRE tota la documentació en la forma establerta a la convocatòria,
perquè siguin admeses les sol·licituds i puguin gaudir dels ajuts destinats a tal afer.
6.- CONCESSIÓ D’UNA
INSTAL·LACIONS I OBRES:

BONIFICACIÓ

EN

L’IMPOST

SOBRE

CONSTRUCCIONS,

Vista la instància presentada per la Sra. Neida Sánchez Bonet, en representació de la
Comunitat de Veïns del C. Estudis núm. 5, en la que sol·licita una bonificació de l’impost
sobre construccions, instal·lacions i obres de la llicència urbanística amb núm.
d’expedient 625/2007, per les obres del C. Estudis núm. 5, consistents en la instal·lació d’un
ascensor, per a ús de la Sra. Pilar Jutglar i Creus, resident al 2on. pis 2a. porta de l’edifici i
que pateix una limitació de mobilitat, segons consta en l’informe emès per la seva
metgessa.
Vist que l’article 6.5 de l’ordenança fiscal núm. 8, 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 seus
membres, acorda:
Primer.- CONCEDIR a la Comunitat de Veïns del C. Estudis núm. 5, titular de l’expedient de
llicència urbanística 625/2007, una bonificació del 90% de la quota de l’impost sobre
construccions, instal·lacions i obres, per les obres del C. Estudis núm. 5, consistents en la
instal·lació d’un ascensor per a ús de la Sra. Pilar Jutglar i Creus, resident al 2on. pis 2a.
porta de l’edifici i que pateix una limitació de mobilitat.
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.
7.- ACCEPTACIÓ D’UN PRÉSTEC AMB L’INSTITUT CATALÀ DE FINANCES:
Per Resolució del Conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya, de data 26 de juny
de 2006, es va concedir, a l’Ajuntament de Torelló, una subvenció per import de
195.629,93 euros per al finançament d’un crèdit de 167.375,68 euros de l’Institut Català de
Finances per l’adequació d’una sala d’art, segons núm. d’expedient 2005/02983.
En la mateixa resolució es comunicava a l’Ajuntament que el sistema de finançament
seria mitjançant un crèdit de l’Institut Català de Finances amb les característiques i
condicions que es detallen a continuació i que aquest havia d’ésser acceptat per
l’Ajuntament:
1. Garanties: Subvencions del departament de cultura.
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2. Tipus d’interès i venciments: EURIBOR anual + 0,50 i venciments anuals.
3. Interès de demora: dos punts percentuals per sobre del tipus d’interès vigent del
préstec en el moment de l’incompliment.
4. Termini: 10 anys. 31 de desembre de 2015 com a data límit del venciment de
l’operació formalitzada.
5. Amortitzacions: Per anualitats vençudes.
6. Comissions:
• D’estudi: 0,10% de l’import del crèdit.
• D’obertura: 0,10% del nominal del préstec.
7. Acceptació de l’operació i de les seves condicions: per escrit en el termini d’un
mes a partir de la data de la notificació de l’aprovació del crèdit.
8. Formalització: mitjançant fedatari públic.
Per tot l’exposa’t anteriorment, a proposta de la comissió informativa d’administració i
hisenda, el ple de l’ajuntament, per unanimitat dels seus membres, acorda:
Primer.- ACCEPTAR la formalització d’un préstec per import de 167.375,68 euros amb
l’Institut Català de Finances de les característiques i condicions esmentades anteriorment,
per finançar l’adequació d’una sala d’art en el nostre Municipi.
Segon.- FACULTAR a l’Alcalde –President, Sr. Miquel Franch i Ferrés, per tal que pugui
signar tota la documentació que es derivi del present acord.
Tercer.- NOTIFICAR el present acord al Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya, i als departaments de cultura, urbanisme i intervenció d’aquest Ajuntament.
8.- DEIXAR SENSE EFECTE LA DELEGACIÓ DE LES FUNCIONS DE GESTIÓ/RECAPTACIÓ DE LA
TAXA DE CLAVEGUERAM, A FAVOR DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA:
Per acord del Ple de l’Ajuntament de 25 d’abril de 2000, es va aprovar delegar en la
Diputació de Barcelona les funcions de gestió/recaptació, entre d’altres, de la taxa del
clavegueram.
Per acord del Ple de la Diputació de Barcelona del 25 de maig de 2000, va ésser
acceptada l’esmentada delegació i fou publicada mitjançant anunci en el BOP núm.
161 de data 06/07/2000 i en el DOGC núm. 3.193 de data 28/07/2000, signant-se
posteriorment el conveni que regulava l’esmentada delegació.
Per acord del Ple de l’Ajuntament del 29 d’octubre de 2007, es va aprovar inicialment la
modificació de l’ordenança fiscal núm. 29, reguladora de la taxa del clavegueram, en el
sentit que les quotes es recaptarien junt amb la taxa pel subministrament d’aigua i, per
tant, seria la Companyia SOREA, que actualment té adjudicat el servei de
subministrament d’aigua al Municipi, qui en realitzaria la recaptació.
Vist tot l’exposa’t anteriorment, a proposta de la comissió informativa d’administració i
hisenda, el ple de l’ajuntament, per unanimitat dels seus membres, acorda:
Primer.- DEIXAR sense efecte l’acord de delegació de les funcions que, en relació a la
gestió/recaptació de la taxa de clavegueram, tenia delegades la Diputació de
Barcelona, que ha de tenir els seus efectes a partir de la meritació del padró de la taxa
esmentada de l’exercici 2008.
Segon.- NOTIFICAR el present acord a la Diputació de Barcelona i als departaments de
secretaria i intervenció d’aquest Ajuntament.
9.- DELEGACIÓ A LA COMPANYIA SOREA DE LA RECAPTACIÓ DE LA TAXA DE
CLAVEGUERAM:
Sra. Montse Ayats (ICV-CdG): El text que s’acordarà, és el que ha facilitat la interventora
al començament del ple? Hi haurà una carta explicant el nou sistema de pagament?
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Sr. Pere Galobardes (PSC-PM): Si, a les dues preguntes.
L’ordenança fiscal núm. 29, reguladora de la taxa de clavegueram d’aquest Ajuntament,
modificada en el Ple del 29 d’octubre de 2007, estableix en el nou redactat de l’article
8.2 que les quotes pertinents es liquidaran i es recaptaran pels mateixos períodes i en els
mateixos terminis que els rebuts de subministrament i consum d’aigua.
Atès que la Companyia SOREA S.A., és la concessionària del servei municipal
d’abastament d’aigua en el Municipi de Torelló, a proposta de la comissió informativa
d’administració i hisenda, el ple de l’ajuntament, per unanimitat dels seus membres,
acorda:
Primer.- DELEGAR en la Companyia SOREA S.A., la recaptació de la taxa de clavegueram
a partir de l’1 de gener de 2008, en funció dels metres cúbics consumits per cada un dels
contribuents del servei per subministrament d’aigua.
Segon.- APROVAR el text del nou rebut de l’aigua que s’emetrà i es notificarà com a
document cobrador pel servei de subministrament d’aigua a tots els abonats del Municipi
i que inclou la taxa de clavegueram. El format que s’aprova és el que consta com a
annex 1 al present acord.
Tercer.- APROVAR el següent procediment detallat de liquidació dels imports que recapti
la Companyia SOREA per compte de l’Ajuntament en relació a la taxa pel servei de
clavegueram:
a) La Companyia SOREA S.A. presentarà dins dels 10 dies posteriors a haver finalitzat
el període normal de cobrament, un resum detallat de les quotes liquidades per
compte de l’Ajuntament i efectuarà l’ingrés de la recaptació feta efectiva al
compte bancari indicat per l’Ajuntament dins el termini dels 30 dies posteriors a la
finalització de l’esmentat període.
b) En el termini màxim de 6 mesos a partir de la finalització del trimestre liquidat, la
Companyia SOREA presentarà un document on hi haurà de constar: el total
facturat en concepte de taxa de clavegueram, el total recaptat, els detalls dels
ingressos a compte efectuats i els ingressos recaptats des d’aleshores. Junt amb
aquest document es presentarà la llista definitiva de deutors per aquest
concepte, juntament amb una còpia de les notificacions efectuades. Amb
aquestes dades l’Ajuntament aprovarà la liquidació del període.
Quart.- NOTIFICAR el present acord a la Companyia SOREA i als departaments de
secretaria i intervenció d’aquest Ajuntament.
10.- APROVACIÓ INICIAL DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 14/2007, DINS DEL
PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT DE TORELLÓ, PER GENERACIÓ DE CRÈDITS PER INGRESSOS:
Vist que els ingressos a generar no tenen la naturalesa de tributs i consisteixen en
aportació de persones jurídiques i físiques 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 el
torneig de futbol 7 de 2007, la constitució de les fiances pel lloguer de les naus per a ús
dels carrossaires, la contractació d’un Agent de desenvolupament local per al
departament de cultura, realització d’estudis d’anàlisi per a la implementació de
propostes que es derivin del POEC, tasques d’implementació de consolidació del centre
comercial urbà, realització d’un estudi de modernització de les estructures físiques i
comercials, realització d’un pla de prevenció de drogues, accions i programes de
mediació ciutadana, programes i accions d’acollida i integració de persones immigrades
i reposició d’infraestructures del Municipi, i l’ingrés, a proposta de la comissió informativa
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d’administració i hisenda, el ple de l’ajuntament, per unanimitat dels seus membres,
acorda:
Primer.- APROVAR l’expedient de modificació núm. 14/2007 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

399.01
455.00

PREVISIÓ
INICIAL
10.396,12

Recursos eventuals
Transferències
corrents.
381.566,06
Generalitat de Catalunya
461.00
Transferències
corrents.
Diputació de Barcelona
213.233,43
861.00
Reintegraments
de
finances
0,00
IMPORT TOTAL DE LES MODIFICACIONS D’INGRESSOS

IMPORT
MODIFICACIÓ
3.065,30

TOTAL
PRESSUPOST
13.461,42

45.173,46

426.739,52

19.789,83

233.023,26

4.400,00
72.428,59 €

4.400,00

Estat de despeses:
PARTIDA

DENOMINACIÓ

101.314.160.00.00

Assegurança social. Personal
de cultura
Fiança dels lloguers de les
naus dels carrossaires
Activitats. Joventut i infància

101.451.841.00.00
103-464-226.08.00

Comunicacions telefòniques.
Local barri de Montserrat
benestar social
106-313-226.08.00
Activitats. Benestar social
106-313-467.00.00
Transferències
corrents.
Programa Icària
102-452-212.01.01
Manteniment
de
les
instal·lacions esportives
204-721-227.06.00
Treballs realitzats per altres
empreses
102-452-226.08.00
Activitats esportives
206-451-131.00.00
Retribucions.
Personal
temporal de cultura
206-451-151.00.00
Gratificacions.
Personal
temporal de cultura
206-451-231.01.00
Locomoció del personal de
cultura
306-511-210.00.01
Manteniment
de
la
senyalització horitzontal
TOTALS CRÈDITS GENERATS IGUAL ALS INGRESSOS

PREVISIÓ
INICIAL

IMPORT
MODIFICACIÓ

TOTAL
PRESSUPOST

46.063,65

6.444,60

52.508,25

0,00

4.400,00

4.400,00

18.100,00

2.000,00

20.100,00

870,98
10.776,00

1.227,00
11.523,00

2.097,98
22.299,00

40.214,00

7.128,73

47.342,73

47.541,13

2.428,46

49.969,59

12.000,00
20.023,00

15.500,00
1.000,00

27.500,00
21.023,00

18.443,22

19.348,76

37.791,98

1.703,55

631,20

2.334,75

2.370,25

160,00

2.530,25

66.184,15

636,84
72.428,59 €

66.820,99

106-313-222.00.00

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,
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sense necessitat d’adopció d’un nou acord i es procediria a la seva reglamentària
publicació.
11.- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 15/2007 DINS DEL PRESSUPOST DE
L’AJUNTAMENT DE TORELLÓ, PER ANUL·LACIONS O BAIXES DEL CRÈDIT DE PARTIDES QUE
S’ESTIMEN DEDUÏBLES:
Sra. Montse Ayats (ICV-CdG): Nosaltres agrairíem que se’ns expliqués tot el tema de la
zona skate: si no ho vàrem entendre malament, es planteja que es deixa de llogar la zona
skate i el que es fa és la compra dels mòduls i voldríem saber si és que estàvem parlant de
les noves pistes de skate i si, d’alguna manera, s’ha treballat amb algun col·lectiu o
entitat concrets que utilitzin l’espai i com es farà a partir d’ara el manteniment, perquè
estem parlant d’un tema que havia anat sortint; semblava que el funcionament
precedent no era el millor, però, com es proposa millorar de cara el futur amb aquesta
compra? Quan parlem de la gestió de la carpa municipal, en què es donen de baixa
12.000 €, hem d’entendre que no s’ha tirat endavant aquell projecte que es va parlar
l’any passat que tractàvem dels pressupostos, que hi hagués alguna empresa que
s’ocupés del manteniment?
Sr. Miquel Franch (PSC-PM): responent a la segona pregunta, és això: no s’ha tirat
endavant, no un tema de manteniment, sinó el fet que hi hagués una persona per fer
tota la gestió, perquè finalment es va valorar que no feia falta.
I en quant al primer punt que plantejaves, evidentment es canvia el sistema de lloguer i es
passa a capítol VI, d’inversions, per fer la compra; posteriorment, si cal un manteniment,
anirà a càrrec de l’ajuntament.
Sra. Montse Ayats: Però és la compra dels elements que ja teníem ara en lloguer, o són
nous?
Sr. Miquel Franch: És tot nou.
Sra. Montse Ayats: I es tindrà en compte treballar amb algun col·lectiu dels que ho
utilitzen?
Sr. Miquel Franch: Ja s’ha parlat amb algun col·lectiu i, fins i tot, se’ls ha donat a conèixer
què es pensa fer; la zona és pràcticament dues vegades i mitja més gran que la que hi
havia abans. Ens hagués agradat continuar amb el sistema de lloguer, però no fou
possible, perquè l’empresa que teníem contractada ha deixat de donar aquest servei i és
per això que fem la compra.
Sr. Jordi Casals (ERC-AM): Nosaltres, al respecte d’aquest tema, ja vàrem manifestar en
l’altre mandat que volíem canviar el sistema de lloguer i passar a la compra i sigui per les
raons que sigui, nosaltres ens felicitem per aquest canvi de passar de lloguer a la compra;
també donar gràcies al regidor, que ens ha permès anar-ne parlant i ens ha explicat les
gestions que hagi pogut fer amb l’entitat implicada i, d’altra banda una pregunta: de la
partida del TDT, aquest any ja no es farà res, però voldríem saber amb quin calendari
estem treballant.
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Sr. Miquel Franch: En relació al TDT, fins fa poques hores, el president del consorci constituït
a la comarca era un regidor de l’ajuntament de Manlleu i ara es farà un canvi pel que fa
a la presidència del Consorci que podria recaure tant en l’ajuntament de Vic com en el
consell Comarcal; l’anterior Consell comarcal va encarregar un projecte d’acord amb
tots els membres que formàvem part del TDT i fa qüestió de dos a quatre mesos que es va
entregar a un soci de la TDT i s’ha considerat que no compleix amb les expectatives que
inicialment es varen plantejar.
Som de les poques comarques que estem més avançades, doncs ja tenim un consorci
constituït i a la resta de comarques de Catalunya, i en algun cas a nivell supracomarcal,
perquè reuneix més d’una comarca, estan més endarrerits que nosaltres, excepte les
comarques que ja tenien televisió i que el canal públic passarà a ser una de les televisions
que ja tenien; i s’està estudiant a nivell d’un estudi de costos i es plantejarà a tots els
ajuntaments que estan al consorci. Suposem que durant el primer trimestre de l’any vinent
es començarà a concretar alguna cosa més i llavors serà quan el consorci haurà de
prendre decisions sobre quan es fa, quin model s’agafa, on són els estudis, de quins
mitjans tècnics es disposa, ... en aquests moments puc respondre poca cosa més.
Vist l’expedient tramitat per modificar crèdits per anul·lació o baixes de partides que
s’estimen deduïbles, per import de 1.694.464,36 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 unanimitat dels seus membres, acorda:
Primer.- APROVAR l’expedient de modificació núm. 15/2007 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
101-451-202.00.01
101-451-202.00.04
101-451-226.02.00
102-452-622.00.00
106-313-226.01.00
106-313-465.00.00

DENOMINACIÓ
Lloguer de les naus dels carrossaires
Lloguer dels locals del casal Parroquial
Publicitat i propaganda. Cultura
Construcció piscina coberta municipal
Donatius. Benestar social
Consell comarcal. Servei d’allotjament per violència
domèstica
108-422-221.00.00 Subministraments elèctrics. Educació
108-422-221.01.00 Cànon d’aigua potable. Educació
108-422-221.03.01 Combustible. Vehicle d’educació
108-422-221.03.02 Gasoil de calefacció. Escola Vall del Ges
108-422-221.03.03 Gas de calefacció. Educació
108-422-221.04.00 Vestuari. Personal d’educació
108-422-223.00.00 Missatgeria. Educació
204-721-227.06.00 Treballs realitzats per altres empreses. Comerç
204-721-467.00.01 Transferències corrents. Consorci Vall del Ges, Orís i
Bisaura
208-121-216.00.00 Manteniment d’equips informàtics
209-222-625.00.00 Estris. Seguretat ciutadana
209-223-221.00.04 Electricitat. Local de protecció civil
306-511-601.00.00 Infraestructures municipi
TOTALS SUPLEMENTS I CRÈDITS EXTRAORDINARIS

IMPORT €
17.226,00
180,81
1.001,18
1.587.800,27
2.525,05
1.552,50
8.000,00
3.000,00
100,00
1.000,00
3.000,00
200,00
30,00
10.000,00
8.368,55
630,00
850,00
1.000,00
48.000,00
1.694.464,36
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L’import de la despesa anterior es finança amb càrrec a anul·lacions o baixes de crèdit
de les partides següents:
PARTIDA
101-451-220.00.00
101-451-489.00.00
102-452-770.00.00
102-452-789.00.00
103-464-203.00.00
103-464-223.00.00
103-464-227.04.00
106-313-227.06.05
106-313-489.00.00
108-422-489.00.00
207-463-410.00.01
207-463-467.00.00
207-463-489.00.00

DENOMINACIÓ
Material fungible d’oficina. Biblioteca
Transferències corrents. Cultura
Construcció d’una piscina coberta municipal
Aportació al local del Club futbol Torelló
Lloguer de la zona skate
Missatgeria. Joventut
Gestió de la carpa municipal
Servei d’allotjament per violència domèstica
Transferències a institucions. Benestar social
Transferències corrents. Educació
Aportació al Patronat de la ràdio municipal
Consorci de la Televisió Digital Terrestre
Transferències corrents a institucions. Informació i
participació ciutadana
208-121-224.00.03 Assegurança de responsabilitat civil
208-121-624.00.00 Vehicles. Règim intern
208-121-625.00.00 Mobiliari i estris. Règim intern
208-432-212.00.00 Manteniment d’edificis municipals
209-222-221.04.00 Vestuari del personal de seguretat ciutadana
TOTAL IGUAL AL SUPLEMENT DE CRÈDIT

IMPORT €
700,00
481,99
1.587.800,27
48.000,00
10.000,00
692,12
12.000,00
1.552,50
2.525,05
15.330,00
5.226,00
7.000,00
676,43
510,00
100,00
750,00
120,00
1.000,00
1.694.464,36

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.
12.- APROVACIÓ INICIAL DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 3/2007, DINS DEL
PRESSUPOST DEL PATRONAT MUNICIPAL DEL TEATRE CIRVIANUM:
Vist l’expedient tramitat per modificar crèdits per anul·lació o baixes de partides que
s’estimen deduïbles, per import de 4.000,00 euros, dins el vigent pressupost del Patronat
Municipal del teatre Cirvianum 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 unanimitat dels seus membres, acorda:
Primer.- APROVAR l’expedient de modificació núm. 3/2007 del pressupost de l’exercici
de 2007 del patronat Municipal del Teatre Cirvianum, 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
101-451-226.02.00
101-451-227.06.00

DENOMINACIÓ
Publicitat i propaganda
Premis i concursos

IMPORT €
1.000,00
3.000,00
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TOTALS SUPLEMENTS I CRÈDITS EXTRAORDINARIS

4.000,00 €

L’import de la despesa anterior es finança amb càrrec a anul·lacions o baixes de crèdit
de les partides següents:
PARTIDA
DENOMINACIÓ
101-121-213.00.00 Manteniment de maquinària
101-121-221.09.00 Material fungible
TOTAL IGUAL AL SUPLEMENT DE CRÈDIT

IMPORT €
3.000,00
1.000,00
4.000,00 €

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.
13.- ACORDS RELATIUS A LA INVERSIÓ I LA DESPESA, A FAVOR DE SPORT ASSISTANCE 2000
SL, PER A LA CONSTRUCCIÓ I GESTIÓ D’UNA PISCINA COBERTA A TORELLÓ:
Sra. Carme Urgell: A petició de l’alcaidia, informa que el tema de la piscina ja seria l’últim
pas, després d’haver signat ja el contracte amb l’empresa que ha de fer la gestió i la
construcció de la piscina coberta. A l’hora de fixar les quantitats ens vàrem adonar que
s’havia omès la coordinació del control de la qualitat i coordinació de l’estudi de
seguretat i salut, que és el que s’afegeix com a cost en més de la piscina i que nosaltres
també hem de fer efectiva la part que ens correspon. A partir d’aquí, i després de
l’adjudicació que hi ha en el segon punt, tot el que aquesta piscina costi de més i que no
sigui un error d’inici del projecte, anirà a càrrec de l’empresa que porta la gestió de la
piscina.
El finançament d’aquesta obra, com sabeu, ve donat en una part pel consell Català de
l’Esport –uns 847.000 €-; 900.000 € i tot el que costi de més, els porta l’empresa
concessionària del servei i la resta, és el que porta l’ajuntament de Torelló.
La seva construcció està prevista en el que queda d’aquest any i l’any vinent.
Sr. Miquel Franch: Ja s’han adjudicat les obres i, per tant, penso que no tardarem gaires
setmanes en començar a veure moviment per la zona esportiva, i dic setmanes, per no
donar una data concreta, perquè sempre m’equivoco.
El Ple de l’ajuntament, en sessió ordinària celebrada el dia 26 de febrer de 2007, va
aprovar inicialment el plec de clàusules tècniques i econòmic -administratives que havien
de regir per a l’adjudicació de la concessió administrativa del servei municipal de piscina
coberta de Torelló.
El Ple de l’ajuntament, en sessió ordinària celebrada el dia 26 de març de 2007, va
aprovar inicialment la modificació del plec de clàusules tècniques i econòmic administratives que havien de regir per a l’adjudicació de la concessió administrativa del
servei municipal de piscina coberta de Torelló.
En la clàusula 5.2.1 Inversió prevista per a la construcció de la instal·lació, de l’esmentat
plec, en la qual es relacionen els conceptes que composen la previsió d’inversió, i de
forma més concreta en el capítol d’honoraris, no estaven inclosos els conceptes de
Control de qualitat i Coordinació i desenvolupament de l’estudi de seguretat i salut.
Dins la necessària previsió per a l’inici de la fase de construcció, es va posar de manifest
l’esmentada carència, per la qual cosa s’ha demanat a l’equip redactor del projecte
que completes la previsió d’honoraris.
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L’addició d’aquests honoraris al muntant de la inversió aprovada representaria el següent
augment de la inversió:
Prospeccions: 5.000,00 €, treballs previs: 20.495,63 €, construcció piscina: 2.748.256,64 €,
accessos: 171.360,00 €, honoraris: projecte, direcció, legalització i altres: 215.520,75 €,
condicionament per a la gestió 25.862,07 €, totalitzant 3.186.495,10 € + IVA = 3.696.334,31
€
Cal considerar aquest augment com una manca en origen, no sotmesa a “risc i ventura”
del Concessionari del servei, i per aquest motiu el repartiment de l’augment seria:
Aportació de l’Ajuntament
72,52 % de 9.113,06 euros + IVA = 6.609,08 + IVA = 7.666,54 euros
Aportació del Concessionari
27,48 % de 9.113,06 euros + IVA = 2.503,97 + IVA = 2.904,61 euros
Per tot l’exposat anteriorment i un cop signat el corresponent contracte amb l’empresa
adjudicatària del servei de piscina coberta, a proposta de la comissió informativa
d’administració i hisenda, el ple de l’ajuntament, per unanimitat dels seus membres,
acorda:
Primer.- APROVAR l’augment de la inversió pels conceptes de Control de qualitat i
Coordinació i desenvolupament de l’estudi de seguretat i salut, en la quantitat de
9.113,06 + IVA =10.571,15 euros, totalitzat una inversió per import de 3.186.495,10 euros +
IVA = 3.696.334,31 euros, de la qual en resulta una aportació de l’Ajuntament per import
de 2.359.408,15 + IVA = 2.736.913,45 euros, i una aportació del Concessionari per import
de 827.086,95 + IVA = 959.420,86 euros.
Segon.- APROVAR la despesa per import de 2.643.382,22 € (IVA inclòs), a nom de SPORT
ASSISTANCE 2000 S.L., en concepte d’aportació de l’Ajuntament a la construcció de la
piscina coberta municipal, quantitat que s’obté de restar, a l’aportació inicialment
prevista de 2.736.913,45 €, l’import de les següents despeses fetes efectives directament
per l’Ajuntament als proveïdors: 3.534,21 € d’estudis tècnics, 82.892,00 € d’honoraris de
projecte i 7.105,02 € de l’estudi de seguretat i salut.
Tercer.- APROVAR que el càrrec de la despesa especificada en el punt segon del present
acord vagi amb càrrec a dos exercicis pressupostaris:
- 1a. Anualitat per import de 1.587.800,27 €, amb càrrec a la partida102-452-622.00.00
(Projecte: 2007-2-102-3-1) del vigent pressupost de despeses.
- 2a. Anualitat per import de 1.055.581,95 €, amb càrrec al proper exercici pressupostari
de 2008, import que representa el 66,48 per cent de l’import de la 1a. anualitat, essent
per tant inferior al percentatge màxim establert per aquesta anualitat que és del 70
per cent.
Quart.- NOTIFICAR el present acord a les persones interessades i als departaments
d’esports, urbanisme i intervenció d’aquest Ajuntament.
14.- CONCERTACIÓ D’UN PRÉSTEC AMB EL BANC BILBAO BISCAIA ARGENTARIA:
Vistes les ofertes presentades per a la contractació d’un préstec a llarg termini pel
finançament d’una part de les inversions 2006/2007, a proposta de la comissió informativa
d’administració i hisenda, el ple de l’ajuntament, per unanimitat dels seus membres,
acorda:
Primer.- APROVAR la concertació d’un préstec per import d’1.296.000,00 euros, destinat a
finançar part de les inversions 2006/2007, amb el Banc Bilbao Biscaia Argentaria i amb les
condicions que s’especifiquen a continuació:
o Tipus d’interès: El 50% de l’import del préstec al tipus fix del 4,55 % i l’altre 50% al tipus
variable indexat a l’Euribor trimestral més un diferencial del 0,12%.
o Termini: 12 anys, que inclouen 3 mesos de carència d’amortització
o Comissions: Exempt
o Fedatària pública: La Secretària acctal. de l’Ajuntament
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Segon.- NOTIFICAR el present acord al Banc Bilbao Biscaia Argentaria, a la resta
d’entitats que han presentat oferta i als departaments de secretaria i d’intervenció.
15.- APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE D’ESTABLIMENT DEL SERVEI PÚBLIC MUNICIPAL DE
VIVER D’EMPRESES I DEL REGLAMENT REGULADOR:
Sr. Marc Fontserè (PSC-PM): L’aprovació avui –si s’aprova- del reglament regulador del
viver d’empreses de serveis de l’ajuntament de Torelló i el que serà la seva delegació de
la gestió a Gestiomat, a la pràctica implica la posada en servei per als ciutadans de
Torelló, d’un nou equipament municipal, amb l’objectiu de fer un pas més, d’anar una
mica més enllà, en l’assessorament i acompanyament en tots els temes legals, formatius,
fiscals, burocràtics, a totes aquelles persones que ens venen a veure quan tenen un
projecte. A partir d’avui, aquestes persones que recolzem des dels serveis de Gestiomat
que, com tots sabem, són el d’empresa, el d’ocupació i formació, també tindran la
possibilitat, sempre d’acord amb el reglament que avui s’aprovarà, de disposar d’un nou
servei d’allotjament de l’activitat i el seu acompanyament durant el que ben segur és el
període més important de tota empresa: els primers anys de la seva vida. Espero, a més,
que el viver serveixi d’incentiu a tota aquella gent indecisa que a l’hora de crear la seva
empresa i que l’equipament, a més, pugui servir de catalitzador a l’hora de materialitzar
nous projectes.
A més, la posada en marxa d’aquest nou equipament es fa en unes instal·lacions més
que dignes, que –evidentment- esteu tots convidats a veure-les, els que no les hagueu
visitat i els que ho hagueu fet, també podeu tornar i amb uns serveis que espero que
seran de primera divisió.
Sra. Montse Ayats (ICV-CdG): Estem d’acord que es posi aquest servei en funcionament;
un servei que molts ajuntaments, els més grossos de la comarca estan desenvolupant des
de ja fa temps i també fora de la comarca; com deia el regidor és molt important que les
persones emprenedores que volen començar un negoci disposin de suports com aquest,
que els ajudi i disposin de serveis compartits i uns preus de lloguer més ajustats dels que hi
ha al mercat i que en tot cas serveixin per afavorir el desenvolupament i la consolidació
dels primers anys del negoci.
Esperem que Gestiomat, a qui se li traspassa la gestió del servei mitjançant l’aprovació
d’aquest acord, sàpiga portar-ho amb criteri, amb eficàcia i amb eficiència; en qualsevol
projecte –ja ho hem dit en moltes ocasions- no n’hi ha prou amb les instal·lacions, calen
les persones, cal un impuls i cal creure decididament en aquells projectes que pretenem
impulsar. També és fonamental –com dèiem l’altre dia- que se’n faci difusió, de les
possibilitats d’accedir a aquest nou servei i que no passi com en el viver d’empresa en
què, des del nostre punt de vista, va morir abans de néixer.
Farem –des d’Iniciativa Ciutadans del Ges- un seguiment acurat del tema i esperem que
d’aquí a un any puguem fer una valoració positiva.
Dit això, ens agradaria plantejar dues o tres qüestions: una és que en el desenvolupament
del reglament es parla que la Junta de govern és qui ha d’autoritzar la utilització final dels
espais per part de les empreses sol·licitants; ens agradaria que aquesta Junta de Govern
pogués tenir coneixement de totes les peticions que van arribant i no només d’aquelles
que ja han arribat al tram final i que són les d’aprovació per la Junta. També ens
agradaria, si és possible, i si no aquí, en un altre moment, que se’ns digui en quins preus de
lloguer ens estem movent, tot i que tenim clar que la gestió la porta Gestiomat, però ens
agradaria saber si ja hi ha uns preus estipulats. I finalment, una qüestió que afecta aquest
reglament i altres que hem vist en aquest ajuntament, demanaríem que es treballés per
aconseguir que la redacció de reglaments i normatives com els que presentem avui,
fossin el màxim de clars, entenedors i que utilitzin sempre un to més positiu, de servei als
ciutadans. Aquest document entenem que probablement serà el que constarà al web i
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per tant, ens sembla molt important que això sigui així com són la majoria de reglaments
que tenen altres vivers d’empreses.
Sr. Jordi Casals (ERC-AM): Esquerra valorem aquest servei de viver d’empreses de serveis
per donar resposta als emprenedors, ja que amb un viver d’empreses de serveis no es
dóna resposta integral a l’emprenedoria, des del nostre grup veiem aquest servei en el
marc d’una política de suport i foment d’emprenedoria, on haurem de sumar el polígon
de promoció pública de sòl industrial i els cursos i tallers de formació i foment de
l’emprenedoria.
Som conscients que possiblement alguna cosa haurà de canviar després de veure el
funcionament i veure si apareixen noves demandes per part dels usuaris del viver, però
creiem que és un bon gran pas.
Sr. Lluís Bassas (CiU): Nosaltres creiem que és bo que es posi en marxa un viver
d’empreses de serveis, sobretot pensant en els emprenedors, que d’altra manera ho
tenen a vegades molt difícil per posar en marxa una petita empresa. També pensant en
col·lectius que tenen més dificultat per trobar feina, com les dones, en alguns casos i el
jovent, sobretot en uns moments en què les dificultats que es poden tenir en un futur no
són tan clares com els temps bons que hem passat fins ara.
També creiem que s’hauria de poder explicar bé quin tipus d’empresa són les més
adequades per les instal·lacions que hi ha, de cara a què puguin aprofitar bé els serveis
que allà es donaran. Per tant, demanaríem que es faci una informació, no només del
servei que es dóna en si, o que es posa en marxa, sinó de quines idees d’empresa són les
més adequades per poder posar en marxa allà.
Sr. Miquel Franch (PSC-PM): Responent a alguna de les preguntes: bàsicament seran
empreses de serveis; evidentment, dins les empreses de serveis n’hi pot haver de diferents
tipus i caldrà estudiar cada cas, quines són les necessitats i si es pot donar resposta a
aquestes necessitats.
Pel que fa al tema de la informació, evidentment que tota la informació hi ha estat i hi
serà i no oblidem que hi ha una sèrie de temes que el consell d’administració de
Gestiomat, on tots els grups municipals hi estan representats, se’n parlarà i hi haurà
decisions que s’hauran de prendre des del propi consell d’administració. Per tant, qui
tingui por de la informació, que no pateixi.
I jo voldria remarcar el que ha dit en Jordi Casals de manera molt encertada: estem
donant un altre pas important dins el que és el món de la promoció econòmica i abans
s’ha referit al consorci de promoció de sòl públic, que penso que és un tema molt
important per Torelló i tot es complementa: és impensable avui en dia parlar de promoció
econòmica, formació i ocupació sense tenir un seguit de serveis com en aquests
moments ja tenim a Torelló. I penso que som un dels municipis capdavanters en aquests
temes, perquè no hi ha cap més consorci públic constituït a la comarca d’Osona –ja ens
agradaria que n’hi hagués més- però l’aposta que va fer l’ajuntament de Torelló, en una
decisió política, fa que la comarca tingui sòl industrial públic, que és el que fa i farà
aquest consorci.
Si no ho he sentit malament, s’ha dit que aquest viver no sigui com l’altre viver; l’altre viver
no era un viver d’empreses de serveis, era una altra cosa... no sé què era, perquè
nosaltres no hi érem quan es va constituir... el que si que és cert, és que possiblement no
es va enfocar de manera correcta en el seu moment, perquè es va veure que no es van
ni omplir els espais que hi havia i va tenir una duració molt curta. No és el cas, no cal
confondre les coses, perquè seria un error.
Sra. Montse Ayats: Per al preu, encara no hi ha una orientació? Es prendrà la decisió en
alguns d’aquests organismes?
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Sr. Miquel Franch: Penso que el preu és qüestió d’estudiar costos, de veure exactament
els horaris que es faran servir... no és el mateix que dels sis espais n’hi hagi tres o sis
ocupats; cal mirar d’optimitzar. Es farà el seu estudi corresponent.
Sra. Montse Ayats: Des del nostre grup hem dit que el viver d’empreses va morir abans de
néixer i és el mateix que has dit (s’adreça a l’alcalde), que va tenir una durada molt curta
i, per tant, simplement hem dit que de l’experiència aprenem com no s’han de fer les
coses. Jo no he dit si era culpa de l’equip de govern actual o d’un altre, simplement que
tinguem en compte que això ha passat i que és important que no es repeteixi.
Sr. Miquel Franch: Jo volia deixar clar que el que es va fer i el que es fa ara no és el
mateix; són espais diferents i allò no era un viver d’empreses de serveis i aquest si que ho
és.
Atès que en aquest municipi no es presta el servei públic de viver d’empreses de serveis.
Atès que és convenient disposar del servei públic esmentat per tal de facilitar a les
persones que volen crear una empresa de serveis una ubicació física per a desenvolupar
la seva activitat a un preu per sota del de mercat per tal de poder reduir les despeses en
els primers mesos i anys de vida del negoci, i possibilitar que l’empresa creixi
progressivament i es vagi adaptant seqüencialment a l’entorn competitiu de les societats
modernes.
Atès que el servei públic esmentat és de competència municipal, en virtut del que
disposen els articles 246.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (en endavant TRLMRLC) que
estableix que els ens locals tenen plena potestat per a constituir, organitzar, modificar i
suprimir els serveis de llur competència d’acord amb el que estableix la legislació de
règim local i altres disposicions aplicables i l’article 71.1 g) del TRLMRLC preveu que per a
la gestió dels seus interessos el municipi també pot exercir activitats complementàries de
les pròpies d’altres administracions públiques i en particular les relatives a l’ocupació i la
lluita contra l’atur.
Atès que per decidir sobre l’establiment del servei esmentat és competent el Ple
municipal, prèvia la instrucció de l’expedient oportú amb la redacció d’una memòria
justificativa, un projecte d’establiment i un reglament sobre el règim jurídic de la prestació,
d’acord amb els articles 159 a 162 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova
el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, i la resta de normes d’aplicació.
Atès que l’article 188.2.a) estableix que la gestió directa dels serveis públics pot adoptar
la forma de societat mercantil amb capital social íntegrament públic.
Atès que s’ha instruït l’expedient amb l’elaboració de la memòria justificativa de
l’establiment del servei i el reglament, a proposta de la comissió informativa
d’administració i hisenda, el ple de l’ajuntament, per unanimitat dels seus membres,
acorda:
PRIMER.- APROVAR INICIALMENT el projecte d’establiment del servei públic municipal de
viver d’empreses de serveis d’acord amb l’expedient administratiu, la memòria
justificativa i el reglament regulador d’aquest servei que es transcriu a continuació:
REGLAMENT REGULADOR DEL VIVER D’EMPRESES DE SERVEIS DE TORELLÓ
TÍTOL I
DISPOSICIONS GENERALS
Article 1
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1.

És objecte del present Reglament la regulació del funcionament del servei públic municipal denominat
Viver d’Empreses de Serveis de Torelló, que l’Ajuntament de Torelló assumeix expressament com a
pròpia.
2. La seva ubicació es troba a la primera planta de l’edifici municipal situat al carrer Enric Prat de la Riba
núm. 17 de Torelló i està integrat per una sèrie d’espais aptes per a la ubicació temporal d’empreses
de serveis de nova creació. Aquests espais tenen les següents dimensions:
- Mòdul 1: 14’43 m2
- Mòdul 2: 15’54 m2
- Mòdul 3: 15’19 m2
- Mòdul 4: 21’66 m2
- Mòdul 5: 19’64 m2
- Mòdul 6: 20’09 m2
- Sala de reunions: 21’17 m2
Article 2 El titular del servei és l’Ajuntament de Torelló i com a tal li corresponen les funcions següents:
1) Gestionar, organitzar i prestar el servei.
2) Reconèixer la condició d’usuari del servei.
3) La cura i condicionament dels béns adscrits al servei.
4) La modificació d’aquest Reglament.
5) La resta d’atribucions que la legislació de règim local reserva als ens públics titulars dels serveis
municipals.
TÍTOL II
DEL SERVEI
Capítol I. Prestacions bàsiques del servei
Article 3
El Viver d’Empreses de Serveis de Torelló presta els serveis següents:
1) Proporciona un centre que ofereix a empreses, durant un termini, la possibilitat de disposar d’un local
a la mida de les seves necessitats i que permeten la instal·lació immediata dels empresaris.
2) Ofereix diversos serveis administratius i generals que faciliten l’activitat a les empreses. Cal destacar
entre altres els següents:
- Fotocopiadora, fax.
- Domiciliació de correu.
- Neteja i manteniment dels espais comuns, i de cada mòdul individual sempre que ho demanin
els usuaris interessats.
- Calefacció.
- Connexió a internet
Les empreses usuàries del Viver d’Empreses de Serveis de Torelló també podran utilitzar els espais
comuns de l’edifici on s’ubica el viver d’empreses, i per tant gaudiran dels serveis següents, d’acord
amb el règim de funcionament establert amb caràcter general i prèvia reserva i segons
disponibilitat:
- Sala de reunions.
- Sala d’actes.
- Aula de formació.
3) Els usuaris del servei rebran assessorament tècnic sobre: formes societàries, tipus de contractació,
qüestions fiscals, informació sobre subvencions i ajuts existents, comptabilitat, sistemes de finançament
de la futura inversió, i sobre recursos humans, en la mesura de la disponibilitat existent. Alhora el
titular del servei organitzarà cursos de formació especialment adreçats a les empreses ubicades al
Viver d’Empreses de Serveis per tal de garantir uns millors resultats en el desenvolupament dels seus
projectes empresarials.
4) Qualsevol altre servei que es cregui convenient per a les empreses instal·lades.
Capítol II. Prestacions a càrrec dels usuaris
Article 4 Els usuaris han de contribuir a finançar les despeses produïdes per les activitats que portin a
terme d’acord amb la seva activitat. El cost d’aquest servei i les tarifes que cal pagar per la seva utilització
s’establiran per part del titular del servei.
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Article 5 Tots els serveis no inclosos en el preu del lloguer (fotocopiadora, telefax) seran carregats en el
rebut del lloguer, que s’haurà de fer efectiu mitjançant domiciliació bancària entre els dies de l’1 al 5 de l’inici
de cada trimestre natural.
Article 6 El preu del lloguer inclou:
• Les despeses referents al consum d’electricitat del mòdul.
• Les despeses de neteja dels espais comuns i dels despatxos del viver d’empreses.
• Les despeses referents a la calefacció.
• Les despeses referents a l’assegurança dels objectes cedits a cada mòdul.
Article 7 Els usuaris podran instal·lar la seva pròpia línia telefònica, el cost de la qual anirà a càrrec seu,
prèvia autorització expressa del titular de la gestió del servei.
Capítol III. Normes per a la utilització de les instal·lacions
Article 8 La utilització del servei públic objecte d’aquest reglament s’establirà per un termini no superior
a tres anys, que podrà ser prorrogat fins a un màxim de cinc anys, previ informe favorable de les unitats
tècniques corresponents, en base als criteris d’avaluació i d’evolució del projecte empresarial. El conveni
d’utilització del servei serà de caràcter anual i es renovarà després que l’anàlisi de la memòria anual, per part
del titular del servei, així ho aconselli.
Article 9 L’empresa podrà abandonar l’espai que utilitzi abans de la finalització del termini estipulat si bé
haurà de comunicar per escrit aquesta circumstància amb tres mesos d’antelació, sense dret al
reemborsament de les quantitats abonades en el seu moment en cas que la comunicació en el termini
establert no es realitzi.
Article 10
1. Els usuaris del Viver d’Empreses de Serveis de Torelló, mentre duri l’autorització, tenen llibertat
d’entrada i sortida dels mòduls que utilitzen d’acord amb l’article 16 del present reglament, i són
responsables del tancament d’aquests mòduls i de la resta d’accessos en els horaris establerts en
aquest reglament.
2. Els usuaris vetllaran per la seguretat de l’edifici i dels espais que utilitzin essent responsables que totes
les portes i accessos a aquests equipaments restin tancades en el moment de finalitzar l’activitat i els
equips informàtics, els llums i la resta d’aparells de què disposin estiguin desconnectats.
3. Els usuaris són responsables de deixar tancat el seu mòdul, ja que l’Ajuntament no es fa responsable
de la pèrdua d’objectes o documentació.
4. Queda prohibit als usuaris utilitzar en els mòduls qualsevol tipus de producte inflamable, nociu, tòxic o
perillós.
Article 11
1. El cost dels desperfectes que es produeixin en els mòduls seran a càrrec dels seus usuaris.
2. Són a càrrec de l’usuari totes les modificacions que efectuï per tal d’adequar el mòdul a les seves
necessitats particulars. La negativa a pagar aquestes despeses comportarà l’ajornament de l’ús del
mòdul fins que es facin efectives. Per a realitzar algun tipus de reforma caldrà disposar de l’autorització
expressa i per escrit del titular del servei.
Article 12 Els usuaris només poden utilitzar les instal·lacions per dur a terme les activitats per les quals
els ha autoritzat expressament l’òrgan gestor del servei.
Article 13 Queda totalment prohibit als usuaris cedir a tercers la totalitat o una part dels espais que els
ha estat assignat.
Article 14 Els usuaris han de portar a terme les seves activitats evitant al màxim produir sorolls i
molèsties a les activitats de la resta d’empreses usuàries i dels altres serveis de l’edifici. Els usuaris estan
obligats a respectar totes les normes de seguretat i de prevenció dels riscos laborals establertes en la
legislació vigent.
Article 15 Els usuaris han de contractar una pòlissa de responsabilitat civil que els permeti respondre dels
possibles danys i perjudicis que puguin causar a terceres persones o a l’Ajuntament. Pel que fa als objectes
que es van entregar als usuaris en el moment de signar el conveni, queden coberts per l’assegurança de
l’Ajuntament.
Article 16 L’horari de recepció del viver d’empreses serà de dilluns a divendres de les 9 del matí a les 13
hores. Els usuaris podran accedir lliurement als espais en l’horari de treball habitual del titular del servei.
Fora d’aquest horari, els usuaris hauran de comunicar prèviament al titular del servei la seva entrada i
presència al centre, i hauran d’entrar desconnectant l’alarma (de la qual tindran un codi d’accés).
Article 17 Els usuaris d’aquest servei han de donar-se d’alta en el règim de la Seguretat Social i d’Hisenda
que els correspongui. El personal a càrrec d’aquestes empreses ha d’estar contractat correctament, donat
d’alta a la Seguretat Social i complir la legislació vigent en matèria de riscos laborals.
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Article 18 Cada empresa ha de notificar per escrit el personal que en forma part i les persones
autoritzades per entrar al centre fora de l’horari de recepció.
TÍTOL III
DELS USUARIS
Capítol I. De la condició d’usuari
Article 19 Són usuaris del Viver d’Empreses de Serveis de Torelló aquells a qui l’òrgan gestor del servei
autoritza, prèvia formalització del corresponent conveni.
Article 20 Per accedir a la condició d’usuari serà necessari la presentació d’un pla d’empresa, que haurà
de contenir com a mínim allò que s’estableix en l’annex III d’aquest reglament, juntament amb la sol·licitud
d’instal·lació al Viver d’Empreses de Serveis de Torelló d’acord amb el model de l’annex I. Si l’empresa ja
està creada aquesta sol·licitud haurà d’anar acompanyada també de:
- Certificat d’estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social.
- Certificat d’estar al corrent de les obligacions amb Hisenda.
- CIF o NIF de l’empresa.
- Alta a la Seguretat Social.
- Contracte de treball de les persones contractades per l’empresa, si s’escau.
Si es presenta la sol·licitud i encara no s’ha iniciat l'activitat, es disposarà d’1 mes des del moment
d’acceptació de la sol·licitud per a presentar la documentació que anteriorment s’assenyala.
Article 21 Els projectes empresarials que presentin aquelles persones físiques o jurídiques que vulguin ser
usuàries del viver d’empreses hauran de ser viables, econòmica, financera i tècnicament.
Article 22 Una vegada presentat el projecte i la sol·licitud, la unitat tècnica corresponent emetrà un
informe sobre l’adequació de cada projecte al Viver d’Empreses de Serveis de Torelló, atenent a criteris
empresarials i sobre els aspectes establerts a l’article 23 d’aquest reglament. Accediran a la condició d’usuari
els projectes que siguin aprovats per la Junta de Govern Local a proposta del regidor de Promoció
Econòmica, previ informe, preceptiu i no vinculant de la unitat tècnica corresponent. El termini del titular del
servei per resoldre la sol·licitud és d’1 mes des de la data de presentació de la sol·licitud per part de la
persona interessada. Si, transcorregut aquest mes no s’ha resolt, la sol·licitud es considerarà desestimada. La
signatura del conveni s’haurà de realitzar com a màxim dins dels 15 dies posteriors a la data d’autorització
de la Junta de Govern.
Article 23 Són aspectes a valorar per l’aprovació de les peticions presentades:
- Que siguin projectes d’empresa o empreses ja constituïdes amb menys d’1 any de vida.
- Projectes innovadors.
- Activitats relacionades amb la prestació de serveis a empreses o a persones.
- Activitat inclosa en els nous jaciments d’ocupació.
- Diversificació del teixit empresarial del territori.
- Pertinència a col·lectius desfavorits a l’àmbit laboral.
- Perspectives de creixement.
- Sostenibilitat ecològica i respecte mediambiental de l’activitat.
- Que siguin empreses d’economia social.
Article 24
1. Es perdrà la condició d’usuari per les causes següents:
a) La manca de pagament de les tarifes establertes durant un període igual o superior a 3 mesos.
b) L’incompliment de la normativa establerta en aquest Reglament quan constitueixi una infracció
greu.
2. La pèrdua de la condició d’usuari suposa la finalització de l’ús del servei públic i en conseqüència de les
seves prestacions.
3. L’Ajuntament impedirà l’accés als mòduls i als serveis comuns a aquelles empreses i entitats que hagin
perdut la condició d’usuaris. Els seus efectes personals així com els dels seus col·laboradors seran
retirats del mòdul en un termini màxim de quinze dies a comptar des del seu requeriment. Si no són
retirats l’Ajuntament estarà facultat per fer-ho i restaran sis mesos en dipòsit a disposició dels seus
propietaris. Transcorregut aquest darrer termini els béns seran alienats i el seu producte dipositat.
4. Els béns que s’havien cedit a l’usuari seran valorats per l’Ajuntament.
Capítol II. Drets i obligacions dels usuaris
Article 25 Els usuaris tenen dret:
a) A gaudir del servei d’acord amb les prescripcions d’aquest Reglament.
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b) A instar a l’Ajuntament, perquè compleixi les seves obligacions.
c) A sol·licitar assessorament.
d) A formular reclamacions i queixes pel servei.
Article 26 Els usuaris estan obligats a:
a) Complir les prescripcions del present Reglament i totes les normes i legislació que siguin aplicables
a les activitats que es desenvolupin amb motiu del projecte empresarial.
b) Iniciar el funcionament del projecte en el termini de 1 mes a comptar de la data de la firma del
conveni entre l’usuari i el titular del servei.
c) Legalitzar-se com empresa i complir llurs obligacions fiscals, laborals i les d’aplicació a la seva
activitat empresarial.
d) Exercir efectivament l’activitat durant la seva estada al Viver d’Empreses de Serveis de Torelló.
e) Abonar de manera directa al proveïdor del servei els consums particulars de telèfon, si escau.
f) Assistir a les reunions que convoqui el titular de l’Ajuntament per tractar assumptes d’interès, de
cooperació entre els diferents usuaris o d’informació continuada sobre temes concrets.
g) Facilitar al titular del servei tota la documentació que es consideri necessària a efectes estadístics,
de seguiment de l’activitat empresarial i de control sobre el compliment de les obligacions fiscals i
laborals i en matèria d’assegurances.
h) Assegurar qualsevol risc que es pogués derivar de la seva activitat professional i contractar una
assegurança de responsabilitat civil. En cap cas l’òrgan gestor es farà càrrec dels danys i perjudicis
provocats.
i) Vetllar per la seguretat de l’espai compartit i de les instal·lacions de l’edifici en general, fent-se
responsables del tancament dels accessos als espais on s’ubica el servei i a l’edifici en cas de
necessitats horàries que difereixin de l'horari laboral del servei que en cada moment es presti.
j) A abonar les tarifes del servei que s’estableixin en cada moment.
k) A abonar una fiança de 200 €, per garantir l’ús correcte de l’espai i material cedit. Aquesta fiança
s’entregarà en signar el conveni i es retornarà a la finalització del conveni, prèvia anàlisi del mateix
per part del titular del servei.
l) A presentar la memòria anual sobre l’activitat de l’empresa, acompanyada del balanç de situació
actualitzat, dintre la primera quinzena de l’últim mes abans que faci un any de la signatura del
conveni d’acord amb el contingut establert a l’annex IV d’aquest Reglament.
Capítol III. Facultats i obligacions del gestor del Servei
Article 27 L’Ajuntament de Torelló té les més amplies facultats per:
a) Accedir als espais compartits amb la finalitat de poder supervisar el compliment de les obligacions
que s’estableixen en aquest reglament.
b) En cas d’urgència o de força major, el personal del titular del servei podrà accedir als espais a fi
d’atendre reparacions o aplicar les mesures que siguin necessàries.
c) Fer constar les empreses instal·lades al Viver d’Empreses de Serveis de Torelló en algunes de les
publicacions i els materials de difusió i informació que la regidoria de Promoció Econòmica de
l’Ajuntament de Torelló porti a terme per qualsevol mitjà sens perjudici del que disposa la Llei
orgànica 15/1999 del 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
Article 28 Obligacions de l’Ajuntament de Torelló:
a) Mantenir el correcte funcionament de les instal·lacions i serveis a disposició dels usuaris.
b) Donar suport i assessorament en el procés de creació, desenvolupament i consolidació de
l’empresa.
c) Elaborar una memòria anual de l’activitat del viver.
Capítol IV. Obligacions comunes dels usuaris i el servei de promoció econòmica
Article 29 Afavorir la convivència entre tots i a respectar a totes les persones i instal·lacions així com les
activitats dels usuaris i el personal al servei de l’Ajuntament de Torelló i altres entitats o empreses que
s’ubiquin a l’edifici.
TÍTOL IV
DELEGACIÓ DE FUNCIONS
Capítol I. Funcions que l’Ajuntament de Torelló pot delegar
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Article 30 Les funcions que l’Ajuntament de Torelló pot delegar la seva gestió mitjançant un acord del Ple
de la corporació són les següents:
a) Establir les tarifes del servei i la seva gestió i recaptació.
b) Estudi i avaluació de la sol·licitud i del pla d’empresa.
c) Elaborar l’informe corresponent de la sol·licitud d’instal·lació i la sol·licitud de pròrroga que
realitzin les persones interessades.
d) Convocar reunions de seguiment i de funcionament amb els usuaris del servei.
e) Autoritzar a un/a usuari/a l’accés als espais de l’edifici fora de l’horari establert per aquest
reglament.
f) Incloure les empreses ubicades al Viver d’empreses en els materials d’informació i difusió que
s’emetin.
Article 31 Serà obligació del beneficiari de la delegació del servei la presentació de la memòria anual de
l’activitat del viver al mes de juny de l’any natural posterior.
TÍTOL V
FALTES I SANCIONS
Article 32
1. Qualsevol incompliment de les obligacions establertes en aquest Reglament constitueix una infracció
que pot ser objecte de sanció.
2. El procediment sancionador es regirà per allò previst en la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, reformada per la llei
4/1999, de 13 de gener i pel Decret 278/1993 de 9 de novembre pel qual es regula el procediment
administratiu sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat.
3. Les infraccions del present Reglament que es puguin cometre tenen el caràcter de lleus o greus.
Article 33 Tindran la consideració de faltes lleus:
a) Les accions o omissions que suposin qualsevol incompliment de les normes d’utilització dels espais
i/o les obligacions de l’usuari contingudes en el present Reglament, sempre que no afectin a la resta
d’usuaris del viver ni de la resta de serveis que s’ubiquen a l’edifici.
b) La manca d’higiene i salubritat en els espais.
c) L’absència injustificada de l’usuari a les reunions convocades l’Ajuntament de Torelló.
d) L’entrada al viver fora de l’horari establert en l’Article 16 del present reglament sense comunicació
prèvia al titular del servei.
e) Abandonar els espais sense desconnectar els equips informàtics, els llums i la resta d’aparells de
què disposin.
f) No donar compte al titular del servei de la incorporació d’un nou soci i/o col·laborador que
treballi en els espais de l’usuari.
g) El mal ús de les instal·lacions comunes.
h) La manca de respecte envers la resta d’usuaris i el personal de l’edifici.
Article 34 Tindran la consideració de faltes greus:
a) L’acumulació de dues faltes lleus en un mateix període de sis mesos.
b) L’ús dels espais per activitats diferents a l’autoritzada.
c) Cedir els espais a terceres persones.
d) El no tancament dels accessos al centre quan sigui de la seva responsabilitat.
e) Realitzar modificacions sense l’autorització expressa del titular del servei.
f) L’absència injustificada de l’usuari per un termini superior a un mes.
g) No haver formalitzat els contractes de les pòlisses d’assegurances obligatòries.
h) L’incompliment manifest de la legislació laboral i fiscal.
i) L’exercici de la seva activitat de manera que impedeixi el normal funcionament del Viver
d’Empreses de Serveis de Torelló.
j) La negativa a facilitar documentació relativa a l’activitat empresarial quan sigui requerida per
l’Ajuntament de Torelló.
Article 35 Per les faltes comeses pels usuaris s’imposaran les sancions que seguidament es relacionen,
tenint en compte les circumstàncies agreujants o atenuants existents o el grau de negligència o imprudència.
Les faltes lleus suposaran una comminació per escrit a l’usuari.
La sanció corresponent a una falta greu serà la pèrdua de la condició d’usuari.
Article 36 La pèrdua de la condició d’usuari per sanció suposa la finalització de l’ús del servei públic. El
titular del servei estarà facultat per impedir l’accés als espais i als serveis comuns dels que hagin perdut la
condició d’usuaris.

26

Article 37 La imposició de sancions no evita que el titular del servei pugui reclamar els danys i perjudicis
que l’infractor hagi pogut causar al servei, a la resta d’usuaris o a tercers.
Article 38 Les faltes que cometin els col·laboradors de l’usuari seran graduades i sancionades d’acord
amb el que estableix aquest títol. En tot cas, en serà sempre responsable l’usuari.
DISPOSICIONS FINALS
Primera.- La corporació resoldrà qualsevol dubte en la interpretació d’aquest Reglament, mitjançant acord
exprés de la Junta de Govern Local, contra la qual, en cas de discrepància, es podran interposar els recursos
corresponents davant els jutjats i tribunals corresponents al partit judicial de Torelló.
Segona.- Aquest Reglament, que consta de trenta-vuit articles, quatre annexes i dues disposicions finals, va
ser aprovat inicialment pel Ple de la Corporació el – de novembre de 2007 i definitivament el – de desembre
de 2007 i no entrarà en vigor fins que no s’hagi publicat íntegrament en el tauler d’anuncis de la corporació,
al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i l’anunci de referència del mateix al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya on s’indicarà el número de butlletí oficial de la província on ha estat publicat el text
íntegre i hagi transcorregut el termini de quinze dies hàbils previst a l’article 65.2 de la Llei 7/1985 de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local.
ANNEX I . INSTÀNCIA
Número sol·licitud
Data rebuda sol·licitud

Sol·licitud d’ubicació al Viver d’empreses de Torelló
Dades del/la sol·licitant
Nom i cognoms

NIF

Data de Naixement

Adreça

Codi Postal

Població
Dades empresa / projecte empresa
Nom oficial
Nom comercial

Comarca

CIF/NIF
Sector / activitat

Documentació que adjunto:
 Pla d’empresa
 NIF/CIF de l’empresa
 Alta a la seguretat Social
 Certificat d’estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social
 Certificat d’estar al corrent de les obligacions amb Hisenda
 Contractes de treball formalitzats per part de l’empresa, si s’escau
Declaro sota la meva responsabilitat que:
 Conec i m’obligo a complir el Reglament del servei.
 Les dades aportades són certes
Observacions:

Data constitució / alta
CCAE

27

Signatura
Lloc i data:

ANNEX II. CONVENI D’ACCÉS
Torelló, ........ de ........................................ de 20.....
Dades de les parts:
......................, regidor de Promoció Econòmica, actua en representació de l’Ajuntament de Torelló, segons el
Decret d’alcaldia de data ......................
......................, amb DNI número ......., actua en representació de l’empresa ....................
Objecte
El/La titular ........................... en nom propi o en nom de l’empresa .......................... podrà utilitzar el mòdul .....
del Viver d’empreses de serveis de Torelló per dur a terme una activitat de
...............................................................
Antecedents administratius
1. El Ple de l’Ajuntament de Torelló va aprovar en data ................... l’establiment del servei de Viver
d’empreses de serveis. El Viver d’empreses de serveis de Torelló és una iniciativa promoguda per tal
d’afavorir la creació i l’aparició d’empreses al territori, per tal de dinamitzar-lo i reforçar-lo tan social
com econòmicament. Aquest viver d’empreses es troba situat al carrer Enric Prat de la Riba 17 de
Torelló.
2. El dia ............... la persona esmentada en representació de l’empresa esmentada va sol·licitar la instal·lació
en un dels mòduls del viver d’empreses de serveis a l’Ajuntament de Torelló.
3. El dia ............, la Junta de Govern de l’Ajuntament va autoritzar l’ocupació del despatx mòdul ..... del Viver
d’empreses de serveis de Torelló, segons el que disposa l’article 22 del Reglament regulador del Viver
d’empreses de serveis de Torelló, sobre la utilització de les instal·lacions i el període d’autorització
d’ocupació dels despatxos.
Pactes
1. L’empresa .............. s’ubicarà en un espai completament adequat per a les empreses de serveis i disposarà
d’una sèrie de serveis que es recullen al Reglament de règim intern del Viver d’empreses de Torelló que
faran més àgil l’arrencada de l’empresa.
2. La contractació d’un telèfon per emetre trucades va a càrrec de l’usuari.
3. El període acordat és d'un any, prorrogable anualment fins a 3 anys, sempre que els tècnics del titular del
servei considerin que es reuneixen les condicions necessàries per a fer-ho. Per aquest motiu, s’haurà de
presentar anualment la memòria recollida en l’article 26 l) del Reglament de règim intern.
4. L’import corresponent al lloguer del mòdul ... és de ...... euros (IVA a part), d’acord amb els preus
establerts pel titular de la gestió del servei. L’empresa usuària té l’obligació de satisfer, juntament a la
primera quota, una fiança de 200 € tal i com recull el Reglament de règim intern del viver d’empreses de
serveis de Torelló.
5. Els costos derivats del consum d’electricitat, calefacció, neteja i l’assegurança dels objectes que el titular
del servei ha cedit a cada mòdul estan inclosos en el preu del lloguer.
6. No estan inclosos en el preu: fotocopiadora, telefax, i la línia telefònica que cada empresa es pugui
instal·lar al seu mòdul.
7. L’empresa usuària es compromet a complir la totalitat de les obligacions que estableix el Reglament de
règim intern del viver d’empreses i serveis de Torelló, el qual coneix i accepta íntegrament.
8. L’empresa contractant ha de contractar una assegurança de Responsabilitat Civil per respondre de
possibles danys que pugui causar a tercers.
9. Amb la signatura d’aquest contracte, l’empresa usuària autoritza la titular del servei a difondre les seves
dades comercials en determinades accions de difusió que es realitzin.
10. El mòdul número... fa ...m2 i en el moment del seu lliurament consta dels elements físics que es
relacionen al final d’aquest contracte.
Els signataris d’aquest contracte declaren que coneixen i es comprometen a complir i a acceptar allò que
estableix el Reglament de règim intern del viver d’empreses de Torelló.
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I, com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest contracte, la signem en dos exemplars.
El Regidor de Promoció Econòmica,

En representació de l’empresa,

ANNEX III. CONTINGUT DEL PLA D’EMPRESA:
Resum
En aquest apartat s’ha de resumir breument els aspectes més rellevants del projecte.
Emprenedors/es
En aquest apartat cal que s’inclogui el Currículum Vitae de les persones que formaran l’equip, així com les
motivacions que han donat lloc al seu projecte.
Anàlisi de l’entorn i del producte
En aquest apartat cal que es defineixi les necessitats dels clients als quals es dirigeix. Així mateix és
convenient que es descrigui les característiques distintives del producte o servei. Per últim caldrà que es
faci una anàlisi del mercat.
Pla de Màrqueting
És necessari analitzar totes les variables que influeixen a l’hora de comercialitzar el producte, és a dir, preu,
comercialització del producte, mitjans de distribució, promoció i logística, previsió de les vendes.
Pla de producció o d’operacions
L’objectiu d’aquest apartat és detallar tot el procés de producció del producte o de prestació del servei. Per
tant s’han de descriure els recursos materials necessaris (locals, instal·lacions, maquinària, eines, matèries
primeres), tecnologia, sistema de gestió la qualitat. Així com determinar el cost del producte / servei.
Pla d’organització
En aquest apartat s’ha de definir l’estructura organitzativa de l’empresa i la planificació dels recursos humans
necessaris per a l’empresa (llocs de treball, tasques a realitzar i definició de perfils, seguretat i higiene en el
treball).
Pla jurídic-fiscal
En aquesta àrea cal concretar la forma jurídica escollida per l’empresa, els tràmits administratius adients, els
impostos que gravaran l’activitat empresarial, així com les ajudes i subvencions públiques que es poden
sol·licitar.
Pla econòmic-financer
En aquest apartat cal detallar el pla d’inversions, el pla de finançament, la previsió de tresoreria i del compte
de resultats, balanç de resultats provisional, així com el càlcul del punt d’equilibri a partir del qual es generen
els beneficis.
Annexes
Aquí es pot incloure tota aquella informació rellevant que sigui important per a la comprensió del projecte
com pot ser el calendari d’execució, possibles riscos i problemes previstos, petició de finançament, mostres,
fotografies, plànols, books.
ANNEX IV. MEMÒRIA ANUAL DE L’ACTIVITAT
La memòria anual de l’activitat ha de contenir els següents aspectes mínims:
- Memòria explicativa de l’activitat
- Balanç de situació de l’empresa
- Compte de resultats
- Rati d’endeutament
SEGON.- APROVAR la delegació de les funcions establertes a l’article 2.1 i 2.3 del
Reglament del Servei Públic del Viver d’empreses de Serveis a l’empresa municipal
Gestiomat, s.l.
TERCER.- SOTMETRE a informació pública l’expedient instruït i els documents a què fan
referència els punts anteriors pel termini de 30 dies a comptar des de la darrera
publicació dels anuncis al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya i al tauler d’anuncis de la Corporació. Si passat el termini
d’exposició pública no s’han presentat al·legacions, l’acord inicial esdevindrà definitiu
sense la necessitat d’adoptar un nou acord exprés.
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Es procedeix a la votació de la urgència de la proposta, que s’aprova per unanimitat dels
membres de la Corporació.
URGÈNCIA

16.- ACORD D’ADJUDICACIÓ DE LES OBRES D’ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA PLANTA
SEGONA DE L’EDIFICI DE L’ANTIGA TORNERIA VIDAL PER A ESPAI D’ART:
Sra. Montse Ayats (ICV-CdG): Des d’Iniciativa Ciutadans del Ges, considerem que tal
com va manifestar l’alcalde a la Comissió d’hisenda quan parlàvem del préstec la
setmana passada, es puguin començar –si ho aprovem- les obres i que s’hi estigui a sobre
per tal que el nou curs escolar de l’escola d’arts plàstiques ja pugui començar allà.
Sr. Miquel Franch (PSC-PM): En el tema de poder començar el nou curs i també has fet el
comentari abans referint-te a la nova llar d’infants, no serà així, tinguem-ho clar! No serà
així i ja saps que no serà d’aquesta manera i voldria fer referència al que s’ha dit abans:
el projecte bàsic de la llar d’infants, aquesta setmana passada el departament
d’educació hi ha donat el vistiplau i ara l’ajuntament el que ha de fer és encarregar el
projecte executiu i això no es fa ni en un mes, ni en dos, ni en tres, i una obra d’aquestes
característiques, que està a l’entorn d’un milió tres-cents mil euros, aproximadament, no
es fa en tres mesos; una llar d’infants com la que volem fer a Torelló amb 82 noves places
públiques, no es corre ni es vola, es necessita un temps i cal fer-ho ben fet.
El departament d’educació ens dóna un termini fins a finals de 2009 i sabem
perfectament les dificultats que hi ha per licitar el projecte bàsic, després el projecte
executiu, després licitar les obres... en una licitació d’obres poden passar perfectament
tres o quatre mesos...
En el cas del segon pis del museu de la torneria, jo penso que el que hem de fer des de
l’ajuntament és intentar el més aviat millor poder licitar i adjudicar les obres del museu de
la torneria; penso que seria un error que funcionés el segon pis com a espai d’art i que no
funcionés el museu d ela torneria... així es va entendre en el seu moment i així es va
decidir i, per tant, jo penso que per molt que l’obra estigui pràcticament finalitzada,
penso que aquell espai s’ha d’ocupar com a museu i sala d’art i no és una opinió només
meva, sinó que és a nivell tècnic i lògica, per evitar que la gent passi per unes plantes
encara per acabar o en què encara es facin obres. Ara bé, el que hem de fer
l’ajuntament és adjudicar aquesta aprovació d’avui, perquè el departament de cultura
també posa uns terminis i si no féssim la licitació, si no justifiquem que l’hem fet i adjudicat
l’obra, fins i tot podríem perdre la subvenció; aquesta subvenció ens va venir a través del
pla de xoc d’acció cultural que hi vàrem entrar cinc municipis d’Osona i tots hem hagut
de córrer una mica per adjudicar les obres abans d’acabar l’any 2007.
Sra. Montse Ayats: El que passa és que la diferència important entre l’equip de govern i
l’oposició, és que l’equip de govern té molta més informació; ja sabem que
l’administració malauradament és lenta i entre mig encara a sobre surten imponderables
com problemes amb empreses, ... això no treu –em sembla- que es treballi per mirar
d’accelerar aquestes obres el màxim i a vegades si que en tenen culpa les altres
administracions, però també nosaltres hem de treballar per mirar d’accelerar –miracles ja
sé que no se’n poden fer- però d’alguna manera no anar arrossegant alguns projectes
que des del nostre grup considerem que són prioritaris per Torelló i es poden fer obres amb
una certa celeritat i fer-les bé, jo crec que no és incompatible.
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Part expositiva
Per resolució de l’alcaldia de 30 d’agost de 2007 es va aprovar el plec de clàusules
administratives particulars i de prescripcions tècniques que regiran la contractació,
mitjançant concurs públic per procediment obert, de les obres incloses en el projecte
bàsic i d’execució d’obres d’adequació interior de la planta segona de l’edifici de
l’antiga Torneria Vidal, per espai d’art destinat a la difusió, amb un pressupost d’execució
per contracte de 277.522,54 euros (IVA inclòs).
Vista la proposta de la Mesa de contractació de data 30 d’octubre de 2007 i l’informe de
la comissió tècnica de valoració de data 26 d’octubre de 2007.
Fonaments de dret
L’article 20.5 de les Bases d’execució del pressupost municipal senyala que és
competència del Ple l'autorització de despeses que superin els 12.000,00 €, prèvia
autorització del regidor corresponent i informe d'Intervenció.
La clàusula novena del Plec de clàusules administratives particulars, l’adjudicatari resta
obligat a constituir la garantia definitiva per un import equivalent al 4% de l’import total
d’adjudicació.
L’article 54.1 del TRLCAP l’adjudicatari s’obliga a formalitzar el contracte mitjançant
document administratiu en el termini de 30 dies naturals a comptar des del següent al de
la notificació de l’adjudicació.
De conformitat amb allò que es preveu l’article 54.3 del TRLCAP, la no formalització del
contracte en el termini establert, per causa imputable al contractista, serà causa de
resolució.
Per tant, d’acord amb l’exposició de motius i els fonaments de dret que li són d’aplicació,
a proposta de l’alcaldia, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels seus membres,
acorda:
PRIMER.- APROVAR la urgència d’incloure aquest acord en l’ordre del dia.
SEGON.- ADJUDICAR el contracte d’obres del “Projecte bàsic i d’execució d’obres
d’adequació interior de la planta segona de l’edifici de l’antiga Torneria Vidal per espai
d’art destinat a la difusió” a l’empresa CORPI, OBRES I PROMOCIONS, SL amb CIF B17570177 pel preu de DOS-CENTS SEIXANTA-UN MIL TRES-CENTS DINOU EUROS AMB SET
CÈNTIMS (261.319,07 euros) (IVA inclòs) i un termini d’execució de 4,5 mesos.
TERCER.- APROVAR la despesa amb càrrec a la partida 301-432-622.00.01 (projecte: 20062-301-11-1).
QUART.- CITAR a l’adjudicatari per tal que constitueixi la garantia definitiva corresponent
al 4% de l’import d’adjudicació.
CINQUÈ.- CITAR l'adjudicatari, perquè el dia i l'hora que se li indicarà concorri a formalitzar
el contracte administratiu corresponent.
SISÈ.- NOTIFICAR la present resolució a la societat Corpi Obres i Promocions, SL, a la resta
de licitadors que no han resultat adjudicataris del contracte, als Serveis Tècnics
Municipals, a la Intervenció municipal i a la Tresoreria municipal.

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
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El primer prec té a veure amb l’arxiu municipal: des d’Iniciativa Ciutadans del Ges estem
contents que finalment s’hagi pogut posar en funcionament el nou arxiu; val la pena
recordar que estem parlant d’un projecte que ha tardat deu anys a fer-se realitat; deu
ser d’aquells projectes que d’alguna manera hi havia bones intencions, però el que no hi
havia era una concreció del que volíem i com ho finançaríem i això ha fet que
s’allargués i perdurés en el temps; ens sembla, doncs, que hem de celebrar que
finalment aquest arxiu estigui obert i només ens agradaria fer un parell o tres de
puntualitzacions: ens sembla que la jornada de portes obertes es va fer dissabte i la
difusió del tríptic va ser una bona iniciativa per difondre l’arxiu, però que cal continuar
treballant amb accions específiques, perquè la gent del carrer, els que d’alguna
manera no són especialistes en el tema, coneguin què és, què s’hi fa i per ajudar també
a donar valor a la tasca que es fa des dels arxius i també, perquè la gent que disposi
d’arxius personals pugui plantejar-se la possibilitat de lliurar-los –si s’escau- a l’arxiu
municipal. D’altra banda, tal com ja vàrem plantejar el nostre grup en alguna de les
comissions d’urbanisme del mandat passat, seria bo –al nostre entendre i esperem que
així ho comparteixi qui ho hagi d’executar- que a l’entrada hi hagués una breu història
de l’edifici en la línia del que apareix al tríptic, perquè sempre d’una banda és bo
conèixer la història i perquè sinó, probablement, costa d’entendre què hi fa aquella
placa del “juzgado”.
Finalment, també esperem que com se’ns va comentar el mateix dia de la jornada de
portes obertes, que es pugui solucionar ben aviat el perill que suposen els espais buits
que hi ha entre les escales i la paret.
Respon el Sr. Miquel Franch (PSC-PM): Ho estudiarem. Mirarem si és possible poder-ho
fer.

B/2
El segon prec té a veure amb els transports: el transport públic de la comarca per
desplaçar-nos a Barcelona pateix força dèficits que s’arrosseguen des de fa temps;
darrerament, però, sabem que els problemes s’han accentuat i entre els transports que
utilitzem els torellonencs i les torellonenques per anar a Barcelona, hi ha el tren i també hi
ha l’empresa de bus; sobre el tren, ja n’hem parlat en reiterades ocasions en aquest ple,
sobre la necessitat de millorar i tot i que hi tornaríem a insistir, aquest no és el prec d’avui;
el prec d’avui és que des de fa algun temps, l’empresa que fa el transport d’autobús,
que té la concessió administrativa del transport al nostre municipi i que arriba fins a
Barcelona, ha començat a oferir un servei que podríem dir és poc eficient i de poca
qualitat, deixant, per exemple, algunes persones a terra, perquè no hi caben i actuant
amb poca celeritat per resoldre la creixent demanda del servei, tant de Vic a Barcelona
com a la inversa, que vol dir, també, que l’utilitzen usuaris de Torelló. És per això que el
prec seria que l’ajuntament intercedeixi, ja sigui a través del departament de Política
Territorial i Obres Públiques o adreçant-se directament a l’empresa, per tal que millori el
servei i compleixi el que planteja al seu web: oferir al públic usuari el millor servei al preu
més ajustat.
SR. JORDI CASALS (ERC-AM):
B/5
Primer de tot, no sé si l’ajuntament de Torelló pot fer-hi alguna cosa o no, però si ho pot
fer, em sumo al prec que ha fet la Montse en el tema del transport públic dels autobusos;
els usuaris ja s’han començat a organitzar i com a usuari també m’hi podria incloure i
últimament el servei és deficient, és a dir, que ens sumem una mica a l’afecte domino
que hi ha com a conseqüència del caos de rodalies de transport públic.
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Respon el Sr. Miquel Franch: Jo us demanaria, si us sembla correcte, parlar d’aquest tema
a fons i si agafem més informació, parlar-ne a la propera junta de govern i decidim
exactament a qui ens adrecem, què fem, o si hi ha un grup d’usuaris que també estan movent
tot això, posar-nos en contacte amb ells i, potser, amb altres ajuntaments, perquè aquesta
línia interurbana passa per diversos ajuntaments de la comarca i potser seria interessant que
si hem de fer alguna cosa ho féssim conjuntament. Et sembla correcte, fer-ho així, Montse
(Ayats)?

Sra. Montse Ayats: Ja em sembla bé parlar-ne a la Junta de Govern de dilluns vinent.

B/3
El tercer prec té a veure amb l’Associació Acció Cultural del País Valencià: com sabeu,
durant més de vint anys, Acció cultural del país Valencià ha garantit l’arribada de les
emissions de TV3 al país valencià; ara, però, el Partit Popular, que controla la Generalitat
Valenciana, ha incoat un expedient sancionador contra aquest organisme per permetre
aquestes emissions i aquesta entitat sense ànim de lucre s’enfronta a una ordre
administrativa de cessament de les emissions i a una sanció econòmica de 300.000
euros. Entenem que la normalització del català en el conjunt del seu àmbit lingüístic, la
llibertat d’expressió i la pluralitat informativa són motius més que suficients, perquè cap
ciutadà d’aquest país es quedi de braços plegats davant d’aquesta agressió. Des de
diferents àmbits i diferents personalitats s’ha fet una crida per col·laborar a pagar
aquestes despeses; també s’ha demanat –i així ens consta- la col·laboració dels
ajuntaments i és per això que des del nostre grup, des d’Iniciativa per Catalunya Verds
ciutadans del Ges, volem fer una proposta concreta en aquest sentit, que seria proposar
als disset regidors que conformem aquest consistori, que contribuïm econòmicament al
pagament d’aquesta multa, de forma individual, per voluntat pròpia i amb diners que
ens corresponent per la tasca que estem desenvolupant en aquest ajuntament;
proposem, doncs, que cada regidor o regidora que ho desitgi, faci donació del que
percebria per l’assistència en aquest ple com a mostra de solidaritat i de compromís
personal amb la defensa de la llengua catalana; si comptem que l’assistència al ple es
comptabilitza amb 110 euros –almenys per a l’oposició-, voldria dir que la nostra
proposta aniria en el sentit que es donés un 50% o entre el 50 i el 100% d’aquesta
aportació dels diferents regidors. El procediment podria ser tant simple com que la
persona que gestiona o que ens paga l’assistència a aquests plens, ens demani per
correu electrònic si volem d’alguna manera fer aquesta aportació, si volem destinar
aquests recursos i d’alguna manera es pogués fer l’ingrés al número de compte que
planteja acció cultural.
D’altra banda, des de la formació política que representem, d’alguna manera...
Sr. Miquel Franch: Demanaria certa brevetat, Montse, si és possible.

Sra. Montse Ayats: Ara hem d’anar ràpid?
Bé, en tot cas, acabo d’exposar el que tinc apuntat: és intenció d’aquesta formació
política i esperem que de totes les que tenen representació en aquest ple, fer una crida
al conjunt de la societat, associacions, entitats, ajuntaments, ..., perquè d’alguna
manera col·laborin en aquest afer.
Després ja decidirem com fer-ho... és una proposta del nostre grup i després ja decidirem
qui vulgui que ho faci i qui no...
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Sr. Miquel Franch: és proposta?
Sra. Montse Ayats: Si, és proposta.
Respon el Sr. Miquel Franch: En relació a aquest tema, he entès, i per això ho he demanat,
si era prec o proposta; jo et demanaria que si és una proposta, a l’apartat de precs i
preguntes em sembla que si hi comencem a introduir propostes -ja ho hem comentat més
d’una vegada- prèviament els grups municipals no ho han pogut estudiar i no han pogut
presentar una alternativa a la proposta i penso que és difícil.
Jo et demanaria, en referència a aquest tema, que presenteu una proposta i no cal esperar al
proper ple; en tot cas, a la propera Junta de Govern es facilita amb antelació a tots els grups
i puguem discutir si interessa o no la proposta que has fet, si és que els regidors hem
d’ajudar a pagar la multa a Acció cultural del País Valencià o hi ha una altra fórmula, un altre
sistema o mirar què s’ha de fer en aquest tema.
Si et sembla correcte, ho podríem fer així.

Sra. Montse Ayats: En tot cas, a la Junta de Govern em limitaré a portar la mateixa
exposició que he fet aquí i entenc que la qüestió és voluntària i si no tira endavant,
cadascú que ho faci i ja està.

B/4
I finalment, el quart prec, o la quarta proposta: hem vist que a l’espai web s’ha activat
un domini o com se n’hagi de dir, perquè les persones que ho vulguin puguin expressar la
seva opinió sobre el tema de la violència de gènere. Allà s’explica que durant un temps
en aquest ple, quan començàvem es feia un minut de silenci d’alguna manera per
recordar les víctimes de violència de gènere; en un moment determinat es va plantejar
aturar aquest minut de silenci i plantejar alternatives. L’alternativa que hi ha en aquests
moments és connectar-te al web i totes aquelles persones que ho desitgin, puguin
expressar la seva opinió sobre un tema tan punyent i tan llastimosament actual. Tenint en
compte que ahir era el dia 25 de novembre, des del grup d’Iniciativa Ciutadans del Ges,
ens sembla que hem d’anar més enllà; que l’objectiu de qualsevol acció d’aquest tipus
ha de ser conscienciar i també que la gent s’adoni de la magnitud del problema. Per
això proposem que es faci una intervenció en un espai públic, en un edifici o al lloc on
determini, amb la condició que hi passi força gent i que aquesta intervenció permeti
que visualment es pugui identificar amb rapidesa les persones que han mort com a
conseqüència de la violència de gènere; imaginem-nos per exemple, una intervenció
amb aigua que d’alguna manera, si és ple tingui un significat i si és buit en tingui un altre,
o una projecció audiovisual en un edifici molt emblemàtic, que en el moment que
s’activi, d0’alguna manera et recordi que està passant alguna cosa.
Entenem que aquest tipus d’intervenció no cal que el defineixi l’ajuntament; es podria
plantejar com un concurs d’idees per tal que diferents persones poguessin fer les
aportacions, o entitats, i és evident que l’ajuntament hauria de determinar alguns
condicionants, el pressupost que s’hi vol destinar i, evidentment, estem parlant d’alguna
cosa que sigui pràctic, fàcil d’activar i, sobretot, serveixi per conscienciar a tots plegats
d’aquesta problemàtica.
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Respon el Sr. Miquel Franch: En aquest cas, t’agrairia també que presentis la proposta a la
propera Junta de Govern, perquè els grups la puguem estudiar i mirarem si es veu correcte o
no.

SR. JORDI CASALS (ERC-AM):
B/5
Primer de tot, no sé si l’ajuntament de Torelló pot fer-hi alguna cosa o no, però si ho pot
fer, em sumo al prec que ha fet la Montse en el tema del transport públic dels autobusos;
els usuaris ja s’han començat a organitzar i com a usuari també m’hi podria incloure i
últimament el servei és deficient, és a dir, que ens sumem una mica a l’afecte domino
que hi ha com a conseqüència del caos de rodalies de transport públic.
Aquesta pregunta ha estat contestada juntament amb la “B/2” de la Sra. Ayats.

B/6
Voldria fer una pregunta a la regidora de cultura sobre el consell de cultura: s’ha
començat ja a treballar? S’ha parlat ja amb entitats? S’ha parlat amb els agents que hi
haurien d’estar implicats? i saber si ja es va una mica per perfilar el model que tindria
aquest consell, si serà com els que ja hi ha ara, el de benestar social i el de seguretat
ciutadana i mobilitat, que són puntuals i consultius i si s’aniria més enllà.
Respon la Sra. Flora Vilalta (PSC-PM): Pel que fa a tot aquest tema, en aquest moment
estem treballant amb dos objectius claríssims: un és el tema del pla d’Acció cultural de
Torelló; és un tema que ja es va iniciar el passat mandat i l’hem reemprès. En aquest moment,
la Diputació de Barcelona, arran de la diagnosi que s’havia fet amb una empresa, ha posat una
empresa al servei de la regidoria per començar a treballar en el Ple d’Acció cultural i, d’altra
banda, també des de la regidoria i conjuntament amb els tècnics, estem fent un nou
organigrama de funcionament de tot el que és la regidoria, amb el que es compta amb totes
les expressions artístiques que inclou; també estem perfilant totes i cada una de les entitats
i associacions que en aquests moments estan portant a terme accions relacionades amb
l’àmbit de la cultura de Torelló i també estem buscant una mica, quines són les persones que
en aquests moments exerceixen càrrecs dins de tot el que seria el món de la cultura i hem
creat un petit nucli en el qual hi estaria representada l’escola de música, l’escola d’arts
plàstiques, teatre Cirvianum, la biblioteca, tot el tema de normalització lingüística, i amb
aquestes persones hem iniciat uns primers contactes, conjuntament amb aquesta empresa
que ens ha posat a disposició la Diputació, per començar a treballar en el que és aquest Pla
d’Acció cultural.
Dins d’aquest pla d’acció cultural, en què hem de definir uns objectius a curt, mitjà i llarg
termini –perquè volem que sigui la cultura a Torelló- està previst entrevistes amb els actuals
regidors de l’equip de govern, amb regidors que estan a l’oposició –perquè puguin dir la seva- i
una de les coses que està previst és que es defineixi com ha de ser el futur consell de
cultura. Però primer hem seguit la metodologia que l’empresa que la Diputació ens ha posat a
disposició i que ens ha semblat molt correcta i, per tant, hi ha d’haver uns passos previs que
tot just han començat fa quinze dies.
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SR. LLUÍS BASSAS (CiU):
B/6
Jo voldria demanar a en Pere (Galobardes) si té algun calendari previst per a
l’aprovació dels pressupostos de 2008, per poder començar a treballar.
Respon el Sr. Pere Galobardes (PSC-PM): Hem iniciat ara l’elaboració més tècnica del
pressupost, tant en el capítol d’ingressos com en el de despeses generals i de seguida que
nosaltres puguem obtenir alguna dada més fefaent que ens permeti començar-ne a parlar, ens
adreçarem als grups per parlar del pressupost, però en aquests moments, molt al nostre
pesar, no tenim encara un estat suficient que ens permeti, a més de parlar-ne, concretar
dades ja amb xifres al costat més consolidades.

Sr. Miquel Franch: Jo m’atreviria a dir –hem parlat amb en Pere diverses vegades d’aquest
tema- que evidentment el mes de desembre serà impossible poder-los aprovar, és molt difícil
fer-ho i em sembla que haurem d’intentar el ple del gener poder fer la seva aprovació.

SR. PERE BARTÉS (CiU):
B/7
A la pujada del carrer Camprodon, hi ha uns contenidors de deixalles que deixen la
vorera tallada i la gent ha de passar per baix al carrer; no sé si seria possible continuar la
vorera pel darrere dels contenidors.
I a la mateixa vorera, un tros més amunt, hi ha esllavissades de roca que cobreixen
pràcticament tota la vorera.
Respon el Sr. David Forcada (PSC-PM): Hi ha una cosa que no he entès massa bé: dius que
els contenidors estan a sobre la vorera? Els del principi?

Sr. Pere Bartés: Fa una mica de queixal i queden ficats a dintre i la vorera queda tallada.

Sr. David Forcada: Allà sé que cauen pedres i periòdicament ho van netejant; dins del
possible, està bastant net, però sé que n’hi ha caigut més. De totes maneres, el tema dels
contenidors, allà la ubicació és una mica complicada i si que és cert que en aquella vorera hi ha
el pas alternatiu a la vorera del davant i per acabar-ho d’adequar tot, si que s’hauria de fer
una actuació de posar-hi una tanca o alguna cosa al mur per evitar que caiguin les pedres:
mentre, el que podem fer és anar-ho mantenint.

B/8
A la carretera de Conanglell, concretament al revolt de Can Cata, on hi ha la torneria
de Ca l’Ayats, la vorera que ve des de l’hotel Les Serrasses queda tallada on acaba la
casa; si algú ve per allà, ha de passar pel mig de la carretera, que és bastant perillosa.
Per part dels propietaris de Ca l’Ayats, varen cedir el tros de la punta d’aquell carrer, a
canvi que s’arrangés la vorera fins allà i volem saber com està aquest tema.
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Respon el Sr. David Forcada: Allò és de la Diputació i, per tant, el que es faci a la vorera és
competència de la Diputació. Si que estem intentant que s’arregli aquella zona, però en tot
cas, ha de fer-ho la Diputació.

Sr. Miquel Franch: Si que és cert que se n’ha parlat amb el Sr. Ayats, que és el propietari de
la fusteria torneria del revolt; em consta que no està feta la cessió de l’espai que ell es va
comprometre a cedir. Si que és veritat que es va acordar que es faria algun document i que
se signaria per ambdues parts, però no està fet i llavors s’haurà de parlar amb la Diputació,
com deia en David.

SR. JAUME VIVET (CiU):
B/9
Als quatre cantons hi havia un senyal que prohibia girar els camions cap al carrer Estudis;
aquest senyal, arran d’unes obres va desaparèixer. Es pensa en tornar-la a posar?
Alguna hora hi quedarà algun camió entravessat i hi ha problemes.
Respon el Sr. Pere Galobardes: És qüestió de repassar-ho i si hi era, s’hi ha de tornar a
posar.

B/10
Sobre la rotonda de la plaça de Sant Fortià: sabem que s’estan fent molts esforços i
proves, però costa molt que s’activi, però tot i així, hi ha hores en què queda bastant
aturada i els conductors que ja ens havíem acostumat en veure algú que vol travessar.
Al carrer Sant Miquel caldria fer-hi alguna cosa, perquè en uns punts cal aturar-se i en
altres no i ja que estem una mica acostumats a parar, caldria continuar educant al
conductor, més que al vianant; per exemple, arribes al carrer Sant Miquel i veus algú que
vol passar, atures el vehicle, però com que el semàfor està en verd, el del darrere et toca
la botzina i tot plegat crea una mica aquesta confusió.
Respon el Sr. Pere Galobardes: Durant tota aquesta setmana passada, i l’altra, un cop fetes
les últimes modificacions, tant tècnics d’obres i serveis com a nivell d’altres tècnics i també
regidors, ens hi hem passat unes quantes hores, uns quants dies i a diferents horaris i
entenem que en aquests moments hi hauria dos fets diferencials: un seria la rotonda en si,
que creiem que ha millorat significativament el pas, i l’altra és el tema del semàfor del carrer
Sant Miquel, que justament juga un procés a la inversa del que era habitual, perquè el que
pretén allà és ordenar en el sentit que quan passin persones no passin cotxes i al revés i no
com ara, que el que feia era aturar-se correctament en un pas de vianants, però que entorpia
el trànsit.
Lògicament és impossible que en dos dies, en un mes o en dos, tant vehicles com ciutadans,
s’acostumin a què els botons que ja hi eren funcionen i que es parin quan és vermell o que no
es parin.
Si que és cert que hi haurà unes hores puntes del dia que ni aquest ni cap altre sistema
resoldrà, perquè el volum de trànsit és molt superior al que la via pot assimilar i també és
cert que la prioritat nostra sempre és –i així ho hem manifestat repetidament en totes les
reunions- és la seguretat dels vianants que travessen els carrers i el seu pas.
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També cal dir que entenem que en aquests moments hi ha vies alternatives –i també ho hem
manifestat e altres moments- que permeten que si algú vol creuar Torelló, que és bàsicament
el problema, perquè el que si que és cert, és que una vegada superat el pas de vianants del
carrer Sant Miquel, el del capdavall, ja no hi ha retencions, al contrari, jo diria que al carrer
Sant Miquel dóna més gust passar-hi, perquè no hi ha tan trànsit continu de vehicles. Per
tant, entenem que qui vulgui creuar Torelló per aquella via, pot utilitzar les altres vies i no
fer retencions.
Entenem que a mig termini això pot ajudar els veïns que viuen allà, que en aquests moments
són els que més pateixen les retencions, que si aconseguim que es vagi buidant de vehicles que
no hagin de passar per allà necessàriament, acabin remetent.
Com diem, és crític, que nosaltres hem detectat a part dels migdies, és el divendres a la
tarda, bàsicament; la resta dels dies, retencions llargues no les hem sabut veure a cap hora,
si no és que sigui per fets puntuals.
De totes maneres, el que si que farem ara és passades les setmanes de més adaptació, com a
punt general posar suports a través de la policia a les hores punta, bàsicament al carrer Sant
Miquel, perquè ja hi ha molts ciutadans que han après que prement el botó poden creuar, però
també hi ha cotxes que s’aturen quan està en ambre i veuen un ciutadà disposat a creuar i
amb l’ajuda de la policia intentarem millorar aquest procés.

SRA. CRISTINA SALA (CiU):
B/11
Demanar si hi ha alguna previsió o calendari per cobrir la vacant que hi ha a la
secretaria.
Respon el Sr. Miquel Franch: No hi ha calendaris per cobrir una plaça d’habilitació nacional,
ni a secretaria ni d’altres. Des de l’ajuntament, saps perfectament –i n’he parlat amb algun
representant del teu grup- s’està treballant per poder cobrir aquesta plaça, però cal tenir
unes condicions i l’ajuntament s’està entrevistant amb diferents persones.

Sra. Cristina Sala: La pregunta era aquesta; he procurat formular-la suaument i la
manera suau de formular-la –és evident que no hi ha calendaris- era demanar per les
previsions i les gestions i com anaven aquestes gestions.

SRA. NÚRIA GÜELL (CiU):
B/12
Referent al pla de joventut, en el passat ple, el regidor de joventut ens informava que es
prorrogaria el pla actual durant tot el 2008. L’hem estat repassant; no sabem si d’aquest
pla es fa un seguiment i pensem que si s’ha de prorrogar hi ha alguns apartats que
s’haurien de revisar.
També va comentar que tindria una segona reunió dins d’aquest mes de novembre,
amb les tècniques de la Secretaria General de Joventut i agrairíem que ens informi de
com està el tema.
Respon el Sr. Marc Fontserè (PSC-PM): has comentat dues coses: la primera, la del pla
antic; és clar que hi ha coses que han canviat, perquè és un pla antic. La secretaria ens ha
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donat la possibilitat de prorrogar-lo i el que hem fet és prorrogar-lo i els esforços els hem
d’esmerçar en redactar el nou pla i no modificant el que ja està caducat.
I pel que em comentaves sobre com està el nou pla: ja hem comentat alguna vegada que la
intenció és fer-lo participativament amb les entitats i la gent jove. Avui hem tingut la
tercera reunió amb la secretaria general, que s’han desplaçat a Torelló; avui ja s’han acordat
els objectius tècnics d’aquest procés participatiu; intentaré recordar quins són: el primer és
l’elaboració del pla, de forma participativa; el segon és una creació d’espais de participació, és
a dir, si serà un consell o un altre tipus d’espai on els joves puguin participar; el tercer són
altres canals a part d’aquests espais de comunicació entre ajuntament i joves; i el quart
objectiu era millorar la transversalitat de les polítiques a l’ajuntament, és a dir, intentar
millorar la coordinació entre les diferents regidories. Això ho hem validat avui; la secretaria
ho ha acceptat, li ha semblat bé, i a partir d’aquí hem fixat uns calendaris, que serien
començar a definir el que s’ha de fer a durant del mes de desembre i a partir de l’any vinent
comencem el treball participatiu. Quan estigui definit exactament això ja us informarem. La
reunió s’ha fet avui i per això no us he pogut informar abans.

SR. MANEL ROMANS (CiU):
B/13
La setmana passada, arran de la jornada de portes obertes de l’arxiu municipal, vàrem
tenir l’oportunitat de parlar-ne amb alguns membres de l’ADET i ens varen manifestar el
seu malestar pel fet que el model d’arxiu que s’ha fet no és el que inicialment estava
previst. Quan a mitjan dels anys 80 la fundació Espona, gràcies a les gestions que varen
portar a terme l’ajuntament i l’ADET, va cedir l’edifici del Mas Prat, es va decidir que un
cop rehabilitat passaria a ser la seu de l’ADET. A la primavera de l’any 1986, en un ple
municipal i per unanimitat de tots els grups, es va decidir concedir el seu ús a l’ADET, per
un període de 30 anys. A proposta d’aquesta associació, fa 10 anys es va plantejar a
l’ajuntament que fos la seu, no només del seu arxiu, sinó que si ho creien oportú s’hi
podria ajuntar també l’arxiu municipal. També es va proposar –segons els membres de
l’ADET- que s’hauria de fer alguna mena de patronat o junta, per gestionar tots els fons
documentals dipositats i que l’arxiu hauria de ser, a més de municipal, històric.
Ara que ja ho tenim acabat, resulta que la gestió la porta únicament l’ajuntament i la
Junta de l’ADET, que és la que té legalment el dret d’ús de l’edifici, tansols té un petit
raconet que, segons diuen, pot ser la seva seu social.
No ens sembla just que una associació que ha vetllat durant tants anys per recopilar
documents i objectes de tota mena, la memòria històrica del nostre poble i que si no
hagués estat per la voluntat, l’altruisme i la generositat dels seus membres avui
probablement bona part d’aquest llegat s’hagués perdut.
Sabem també a través de l’ADET que hi ha programada una reunió per aquesta
setmana per tractar aquest tema, però voldríem demanar a l’equip de govern com s’ha
pogut arribar a aquesta situació; sempre hem cregut des d’aquest grup municipal, que
el teixit associatiu de Torelló és un actiu que no cal perdre de cap manera, i que perquè
això no passi, l’hem de cuidar i ajudar en tot el que calgui i mirar, no d’intervenir en les
seves tasques, sinó ajudar-los en tot el que necessitin, perquè seria molt difícil que
accions que ells porten a terme es poguessin fer amb tanta eficàcia des de
l’administració.
Respon el Sr. Miquel Franch (PSC-PM): Jo la veritat és que he quedat sorprès quan
plantejaves tot això, per diverses qüestions. De totes maneres cal dir que l’ADET ha
participat des d’un primer moment en el que ha estat l’avantprojecte i el projecte de l’arxiu i
hi va donar el vistiplau, perquè fos d’aquesta manera. La segona qüestió: fins i tot han
acompanyat els tècnics municipals en les visites d’obres i fins i tot s’ha acceptat algun
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suggeriment que han fet. A part d’això, amb l’ADET hi ha hagut moltes reunions i en cap
reunió m’han manifestat això que tu acabes de dir; suposo que alguns dels aspectes que has
comentat, és, perquè et deuen haver passat informació els de l’ADET i em sap greu que si
això que dius tu és així, hagi passat, però jo estic segur que no és així.
Jo penso que en aquest món el que s’ha de fer és donar la cara, si hi ha un problema i si n’hi
ha, el millor és trucar a l’ajuntament i parlar-ne, des del meu punt de vista, que entenc que és
la manera de solucionar les coses.
Jo penso que l’ADET té algun problema que crec que és solucionable i a l’ajuntament els hem
posat mitjans per solucionar-lo; per exemple, l’inventari, doncs no saben exactament quina
seria l’ocupació amb el que tenen: com a ajuntament hem dit que les responsables de l’arxiu
farien l’inventari corresponent i la seva catalogació. I un altre tema important, que és la
cessió que l’ADET ha de fer a l’ajuntament, de tots els documents que tenen i no és que ho
digui l’ajuntament, sinó que ho diu la Llei, la normativa sobre arxius municipals. I aquestes
coses, jo penso que l’ADET és una entitat suficientment important; hi ha persones al
capdavant de l’entitat que tenen temps, que tenen coneixements, com per què aquestes coses
es puguin fer i si hi ha algun problema, cal dir-ho, però a mi és la primera vegada que m’ha
arribat aquesta queixa i si que hi ha una cosa: penso que tothom ha d’intentar adaptar-se; 30
anys enrere no era com ara i vint anys enrere quan es va plantejar aquest acord, no ho has dit
(al sr. Romans), però també deia que l’ADET havia de pagar bastants diners per aquest arxiu i
això l’ADET mai ho ha plantejat a l’ajuntament, almenys a aquest equip de govern. I s’ha fet
l’arxiu tenint en compte els criteris de l’ADET; els seus espais els varen triar ells, ha de ser
la seu de l’ADET, ho saben i, per tant, ho poden utilitzar en el moment que ho vulguin.
De totes maneres, jo penso que si hi ha algun problema el que s’ha de fer és asseure’s, parlarne, com deia jo, donar la cara i mirar si aquests problemes són solucionables i si hi ha hagut
algun malentès per part d’uns o d’altres, o algú es pensava que l’arxiu seria d’una altra
manera... l’ajuntament ha hagut de fer l’arxiu seguint els criteris, tant de la Generalitat com
de la Diputació, i això l’ADEt fa anys que ho sap, anys, i té un projecte! I fa fer un seguit de
suggeriments que l’ajuntament va recollir.
No sé si hi ha altres coses, però m’ha sobtat, perquè no m’ho havien fet arribar en cap
moment, això!

Sr. Manel Romans: Bé, això van ser les coses que em varen dir a mi i jo senzillament des
d’aquí transmeto, fent una mica de portaveu o de la veu d’aquesta gent al ple. Que hi
ha algunes coses que potser no són certes? Ho desconec i tampoc conec tota la
història; suposo que vosaltres (a l’equip de govern) la coneixeu més.
En quant a la cessió dels documents, ells diuen que si, que els documents s’han de cedir,
però amb unes condicions. Ells es queixen molt fort que se’ls ha deixat una mica de
banda (per exemple, que no poden tenir ni una clau per entrar, quan hi ha gent que no
està a l’arxiu i la té). I jo no voldria dir res més; si ara teniu una reunió, ho heu de fer
alguna xerrada, que la cosa s’arregli i sigui pel bé del poble. No hi tenim cap interès
personal ni com a grup; senzillament era un suggeriment que se’ns va fer arribar i
nosaltres l’hem transmès.

Sra. Flora Vilalta: No entenc gaire que t’utilitzin de portaveu i menys quan el president de
l’ADET té demanada hora a l’alcalde; per tant, aquesta utilització de portaveu d’uns suposats
problemes no s’entén gaire. Quan l’alcalde tingui un moment, segons la seva agenda, se’ls
donarà dia i hora i es podrà parlar de tots aquests temes.
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Sr. Manel Romans: Això nosaltres ja ho sabíem; ja ho he dit, però només volia saber com
s’havia arribat a la situació que ens plantejaven i no el que passaria d’aquí endavant –
que suposo que ja ens ho diran-, sinó el motiu pel qual s’havia arribat a aquesta situació
en què l’ADET no tingués la representació que hauria de tenir a l’arxiu municipal.

Sr. Jordi Casals: voldria fer un comentari, no en l’apartat del passat vers el present, és a
dir com s’ha fet l’arxiu, sinó del present cap endavant, és a dir la gestió; jo recordo que
nosaltres vàrem presentar una moció en què posàvem a votació que el ple acordés que
es posés un model de gestió de l’arxiu, i em sembla que el grup del regidor Romans hi va
votar no favorablement i ara torna a treure el tema en aquesta via. Suposo que deuen
ser coses de la disciplina de partit.
Sr. Manel Romans: Ja ho suposava que sortiria això i tinc la resposta: tinc l’acta del ple al
davant i en cap moment sortia aquest tema; senzillament es parlava d’un model d’ús i
nosaltres vàrem dir que ens remetríem a una normativa ja existent, com va dir molt bé la
Montse Ayats, la Llei d’Arxius, però en cap moment es va concretar de què anava. El títol
diu “Moció del grup municipal d’Esquerra Republicana – Acord Municipal, per establir un
model de gestió de l’arxiu històric municipal”... MODEL DE GESTIÓ!, però no parlava de
com s’havia de fer l’arxiu.

C) INFORMACIONS:
SR. MARC FONTSERÈ (PSC-PM):
C/1
La setmana passada vàrem fer el tret de sortida del disseny del nou web de l’ajuntament
de Torelló. Aquest web ens el pagarà la Diputació, tant pel que és el 100% del cost de
realització, com dels costos anuals de manteniment i tècnics.
El que pretenem amb aquest web és a dir, els objectius que tenim, és que en els propers
3, 5 o 5 mesos hem d’aconseguir realitzar una eina que no sigui només per informar –
com la que tenim ara- sinó que sigui la porta d’entrada del ciutadà a l’ajuntament. És a
dir: farem que des del web no només informem, sinó que el ciutadà l’utilitzi per a la
realització dels seus tràmits.
També hem demanat a la diputació que volem que el web tingui els últims avenços i
que el seu disseny sigui el més accessible possible, és a dir: porti incorporat un mòdul de
tràmits, que l’accessibilitat faci que es trobi tot el més ràpid possible... que els mòduls
d’informació siguin tant estàtics com dinàmics, és a dir, que no només hagis d’entrar per
veure la informació, sinó que el mateix web et permeti rebre informacions al teu correu
electrònic o al teu mòbil; que el back office sigui el més fàcil possible de mantenir per als
tècnics municipals, per tal que puguin realitzar la seva feina, i que incorpori, si és possible
–això ens van comentar que era més complicat- un mòdul de participació ciutadana.
SR. DAVID FORCADA:
C/2
Dimecres passat vàrem rebre la visita del Director General d’Urbanisme; li vàrem
ensenyar diversos indrets del poble i li vàrem comentar una mica les actuacions que hi
havia previstes: concretament, vàrem trepitjar el Call de la Torrentera, que és un call que
està encallat de fa temps, tot i que fins ara ja hi havia qui ho promovia. També vàrem
anar al Castell I, li vàrem ensenyar el museu de la torneria, la fàbrica de Can Blanch i, a
part d’això, de comentar-li els projectes que hi ha sobre la taula, també vàrem parlar del
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Pla Territorial, del paper de Torelló dins de la comarca i, tot i que és una visita de cortesia
i, per tant, no surt cap fruit a l’acte, si que és important, perquè crec que no havia vingut
mai a visitar-nos i hem obert un diàleg i evidentment és bo que aquestes administracions
se’ns obrin, perquè qualsevol cosa que hi hagi endavant es pugui mantenir aquesta
regularitat de trobades i li puguem transmetre tot el que se’ns plantegi.
La sessió es clou a les nou i vint-i-tres minuts del vespre del mateix dia vint-i-sis de
novembre 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,

