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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT EN
PLE, CELEBRADA EL DIA 27 DE DESEMBRE DE 2007:
A Torelló, el dia vint-i-set de desembre de dos mil set, al saló d’actes de la Casa
Consistorial es reuneix la Corporació Municipal en sessió ordinària, sota la Presidència del
Sr. Miquel Franch i Ferrés, i hi concorren: Sra. Flora Vilalta i Sospedra, Sr. Pere Galobardes i
Molera, Sr. Marc Fontserè i Candell, Sr. David Forcada i Rifà, Sra. Montserrat Ayats i
Coromina, Sr. Pere Bartés i Montagut, 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.
Excusa la seva assistència: Sr. Lluís Bassas i Portús.
Oberta la sessió i declarada pública per la Presidència a les set del vespre, i un cop
comprovada per la Secretària l'existència del quòrum que cal, perquè pugui ser
iniciada, pren la paraula el Sr. Alcalde per demanar als assistents si hi ha alguna
al·legació per presentar a l’acta de la sessió anterior, ordinària del dia 26 de novembre
de 2007, que s’aprova per unanimitat dels assistents, sense modificacions.
A continuació, pren la paraula el Sr. Alcalde per iniciar els assumptes a tractar que
consten a l'ordre del dia:

ASSUMPTES: A) ACORDS A PROPOSTA DE LES REGIDORIES:
PROPOSTES AMB VOTACIÓ
1.- DONAR COMPTE DE L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 3 DE DESEMBRE
DE 2007, D’APROVACIÓ D’UN CONVENI AMB L’ENTITAT GENT GRAN EN MARXA:
L’article 3.1 del Reglament d’atorgament de subvencions i convenis de l’ajuntament,
disposa que es donarà compte al Ple de la signatura dels convenis que hagi aprovat la
Junta de Govern Local i, per tant, també els acords de modificació i/o anul·lació que
adopti aquest òrgan; i és per aquest motiu, que la Regidoria de benestar social, dóna
compte de l’acord adoptat en sessió ordinària de la Junta de Govern local del dia 3 de
desembre de 2007, que es transcriu a continuació:
“D’acord amb l’article 3.1 del Reglament de subvencions i convenis de l’Ajuntament de
Torelló correspon a la Junta de Govern Local l’aprovació dels convenis de col·laboració
que aquest Ajuntament pretengui signar amb entitats i/o persones del municipi, acord
del qual se n’haurà de donar compte al Ple.
Amb data 15 de maig de 2006, la Junta de Govern Local va aprovar la signatura d’un
conveni amb l’entitat Associació Gent Gran en Marxa, que contempla tots els aspectes
de la seva activitat relacionats amb la regidoria de benestar social.
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La regidoria d’esports també col·labora amb aquesta entitat, mitjançant una
subvenció valorable econòmicament corresponent a la cessió dels espais per a
l’activitat de gimnàs.
Per tal d’evitar la duplicitat de convenis amb una mateixa entitat, ambdues regidories
s’han posat d’acord per fer constar totes les col·laboracions en un sol document i, per
tant, a proposta de la regidora de benestar social i del regidor d’esports, la Junta de
Govern Local, per unanimitat dels assistents, acorda:
Primer.- DEIXAR SENSE EFECTE el conveni subscrit entre l’ajuntament de Torelló i
l’entitat ASSOCIACIÓ GENT GRAN EN MARXA, per acord de la Junta de Govern
Local de data 15 de maig de 2006.
Segon.- APROVAR la signatura d’un nou conveni entre l’Ajuntament de Torelló i
l’entitat ASSOCIACIÓ GENT GRAN EN MARXA, de col·laboració per a l’organització
de les activitats que s’hi fan constar i d’acord amb el text que es transcriu a
continuació:
CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE TORELLÓ I
L’ASSOCIACIÓ GENT GRAN EN MARXA
A l’Ajuntament de Torelló, el dia 3 de desembre de 2007
ES REUNEIXEN
D’una banda, el Sr. MIQUEL FRANCH I FERRES, Alcalde-President de l’Ajuntament de Torelló, i la
Sra. M. ÀNGELS CASALS I FONT regidora de Benestar Social de la mateixa corporació, I EL Sr.
FRANCESC JOSEP GARCÍA i RIVERA, regidor d’esports, que actuen en el seu nom i representació.
I de l’altra banda el Sr. PERE NARDI I GUAL, major d’edat, veí de Torelló i amb domicili al c.
Puigdecanet, 14, amb DNI núm. 36300109-Z. Actua com a president de l’Associació Gent Gran en Marxa,
domicili social Rda. Pollancredes, 23 de Torelló. NIF núm. G-61925996.
Assistits per la secretària Accidental de l’ajuntament de Torelló.
Ambdues parts a títol de preàmbul,
MANIFESTEN
Vista 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.
Vist que 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.
Vist que aquest Ajuntament està col·laborant amb l’Associació Gent Gran en Marxa, mitjançant la
formalització de sengles convenis, des de l’any 1993, per al desenvolupament de les activitats relacionades
amb la Gent Gran del municipi.
Atès que en l’article 10.2, apartats b), c), d), e), f), h) i i) del decret legislatiu 17/1994, de 16 de novembre,
pel qual s’aprova la refosa de les lleis 12/1983, de 14 de juliol, 26/1985, de 27 de desembre i 4/1994, de 20
d’abril, en matèria d’assistència i serveis socials, es consideren àrees d’actuació dels serveis socials l’atenció i
la promoció del benestar de la infància i de l’adolescència, de la vellesa, de les persones amb disminucions
físiques, psíquiques o sensorials, la prevenció de tota mena de drogodependències, la promoció d’actuacions
que permetin de prevenir i eliminar qualsevol discriminació, l’ajut en situacions d’emergència social, així com
també la previsió d’altres motivacions de necessitat i la lluita contra qualsevol mena de marginació social.
Atès que, segons les esmentades lleis, el Municipi per a la gestió dels seus interessos i en l’àmbit de les seves
competències pot promoure tota classe d’activitats i prestar quants serveis públics contribueixin a satisfer
les necessitats i aspiracions de la comunitat local, i concretament la prestació de serveis socials, de promoció
i de reinserció social.
Atès que els Serveis Socials es defineixen com un Sistema Públic de serveis socials que garanteixen aquelles
prestacions socials tendents a afavorir el ple i lliure desenvolupament de la persona dins la societat,
promoure la seva participació en la vida ciutadana i participar i/o col·laborar en la prevenció o l’eliminació
de les causes que condueixen a la seva marginació.
Atès que els Serveis Socials s’emmarquen dins d’una política de benestar social, la finalitat de la qual és de:
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• Garantir a tots els ciutadans l’exercici dels drets socials reconeguts.
• Garantir la igualtat de tots els ciutadans en l’exercici dels seus drets socials.
Vist que unes de les actuacions prioritàries del Departament de Benestar Social de l’Ajuntament de Torelló
és l’atenció de la gent gran del municipi, oferint els recursos que possibilitin l’augment de la qualitat de vida
d’aquest col·lectiu.
Atès que l’Associació Gent Gran en Marxa és una entitat del municipi que consta registrada al registre
municipal amb el número 2 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, està d’acord en col·laborar amb
l’Ajuntament de Torelló, per tal de contribuir en la prestació de serveis adreçats a la gent gran del municipi,
consideren oportú establir un Conveni d’acord amb les següents
PACTES
Primer.- L’Ajuntament de Torelló i l’Associació Gent Gran en Marxa estableixen un conveni de
col·laboració per tal de fomentar actuacions adreçades a la gent gran del municipi.
Segon.- L’Ajuntament de Torelló es compromet a:
A. Oferir, des del departament de benestar social, suport tècnic per establir actuacions
concretes.
B. Col·laborar econòmicament, des del Departament de Benestar Social, en el finançament de les activitats i
projectes propis de l’Associació de la Gent Gran, amb una quantitat de 7.290,99 euros per a l’any 2007.
Aquest import s’incrementarà anualment en la mateixa proporció en què s’incrementi l’IPC real a Catalunya
que surti publicat al mes de gener en referència al del mes de desembre de l'any anterior. El pagament de
l’aportació econòmica es farà de forma fraccionada, mensualment, a partir de la data de la seva aprovació
per part de l’òrgan de l’Ajuntament que correspongui i fins a 31 de desembre de 2007
C. Per tal que l’ajuntament pugui fer efectiu el pagament de la primera mensualitat de 2008, o dels anys
successius, serà necessari que l’Associació de la Gent Gran en Marxa 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.
Tercer.- L’Associació Gent Gran en Marxa es compromet a:
A. Col·laborar amb el Departament de Benestar Social de l’Ajuntament de Torelló en el programa
d’Atenció a la Gent Gran, participant en les comissions que es puguin crear per elaborar projectes
d’actuació per aquest col·lectiu.
B. Destinar la subvenció de l’Ajuntament de Torelló al finançament del cost econòmic que resulti del
funcionament de les següents activitats:
• Serveis i funcionaments propis del Casal de la Gent Gran
• Activitats socioculturals (ioga, gimnàstica, formació, tallers...)
• Altres activitats
C. Fer constar la col·laboració de l’Ajuntament de Torelló, mitjançant el logo o imatge Corporativa que l’ens
local li faciliti, en tota la documentació gràfica i/o escrita que s’editi per a les activitats subvencionades, així
com a tota la publicitat que se’n faci.
Quart,- subvencions no dineràries
Es consideren subvencions no dineràries, totes les autoritzacions sol·licitades per l’Entitat i atorgades per
l’Ajuntament per a l’ús de qualsevol servei o instal·lació esportiva municipal, quan representen una reducció
parcial o total respecte de l’import establert en la corresponent Ordenança per idèntic servei.
Cost econòmic de l’ús de les instal·lacions,
• Gimnàs gran del pavelló d’esports, 32 hores mensuals d’ús
• Gimnàs petit del pavelló d’esports, 8 hores mensuals d’ús
El cost econòmic de l’ús del gimnàs gran i del gimnàs petit del pavelló d’esports que fa servir l’entitat pel
desenvolupament de les seves activitats, ha estat xifrat en la quantitat de 10.856,96 € per any d’ús, segons
l’ordenança fiscal núm. 16 article 5 punt 1 apartat c.
Cinquè,- Ambdues entitats es comprometen a mantenir el nivell de coordinació i col·laboració necessària
per a vetllar pel benestar de la gent gran.
Sisè,- Es crearà una comissió paritària de seguiment del present conveni, integrada pels següents membres:
• Un/a representant de la Junta de l’Associació Gent Gran en Marxa
• Un/a tècnic/a del Casal de la Gent Gran
• La regidora o el regidor de Benestar Social de l’Ajuntament de Torelló
• Un/a tècnic/a de la regidora de Benestar Social
Seran funcions de la Comissió de Seguiment:
• Acordar els criteris i els aspectes de cooperació anual
• Seguiment i avaluació de les actuacions derivades del conveni i dictar les especificacions necessàries.
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La Comissió de Seguiment es reunirà com a mínim dues vegades durant l’any.
Setè,- El present conveni tindrà una vigència des de l’1 de gener de 2007 fins el 31 de desembre de 2008, i
es podrà prorrogar tàcitament per un màxim de dos períodes anuals més, si cap de les dues parts el
denuncia amb una antelació mínima de dos mesos a la seva data de finalització. En cas de pròrroga del
present conveni, ambdues parts podran introduir les modificacions que es considerin adients.
Vuitè,- Seran causes de resolució del conveni, a més de les clàusules generals aplicables, l’incompliment de
qualsevol dels pactes establerts, amb 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

La regidora de Benestar
Social
M. Àngels Casals i Font

El regidor d’esports
Francesc J. Rivera i García

Per l’Associació Gent Gran en Marxa:
El president
Pere Nardi i Gual
Davant meu,
La Secretària accidental
Julita la Haba Plans
Tercer.- DONAR COMPTE del present acord en la propera sessió que celebri el Ple
municipal.
Quart.- NOTIFICAR-HO a l’entitat interessada i a les regidories de benestar social i
d’esports.

PROPOSTES AMB VOTACIÓ
2.- APROVACIÓ D’UN CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE TORELLÓ I LA DIPUTACIÓ DE
BARCELONA PER A LA POSADA A DISPOSICIÓ DEL PROGRAMARI APLICACIÓ GESTIÓ DE
RECINTES ESCÈNICS (GRE):
A proposta de la regidoria de cultura i de la Comissió informativa de serveis a la persona,
el ple de l’ajuntament, per unanimitat dels assistents, acorda:
Primer.- APROVAR la signatura d’un conveni entre aquest Ajuntament i la Diputació de
Barcelona, per a la posada a disposició de l’ajuntament del programari – aplicació
anomenat “Gestió de Recintes Escènics (GRE)”, d’acord amb el text que es transcriu a
continuació:
Conveni de col·laboració
Entre la Diputació de Barcelona i l’ajuntament de Torelló
Per a la posada a disposició del programari-aplicació
GESTIÓ DE RECINTES ESCÈNICS (GRE)
I.
ENTITATS QUE INTERVENEN
D’una part, l’Il·lm. Sr. José Manuel González Labrador, president delegat de l’Àrea de Cultura de la
Diputació de Barcelona, en nom i representació d’aquesta, en virtut de les facultats que li són conferides,
assistit pel secretari delegat de la Corporació, el Sr. Jaume Miralles i Via.
De l’altre, l’Il.lm. Sr. Miquel Franch i Ferrés, alcalde de l’ajuntament de TORELLÓ, assistit per la Sra. Julita
La Haba i Plans, secretària accidental de l’ajuntament.
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II.
ANTECEDENTS
I. Que la Diputació de Barcelona, mitjançant el Servei de l’Oficina de Difusió, té com a objectiu la millora i el
reforçament de la gestió municipal de les polítiques de difusió escènica i municipal amb criteris de
professionalitat i qualitat.
II. Que l’Oficina de Difusió Artística assisteix des de l’any 1996 a les programacions professionals de difusió
artística a través del programa Circuit Municipal d’Espectacles.
III. Que l’Oficina de Difusió Artística ha consultat en els darrers cinc anys els gerents dels principals espais
escènics de la província de Barcelona sobre les necessitats de millora en la gestió dels equipaments
escènics i musicals.
IV. Per decret de la presidència de 30 d’abril de 1997, s’acordà la posta en marxa del servei telemàtic dins
l’entorn WEB de la Diputació de Barcelona. Dins d’aquest entorn web s’inclou informació dels diferents
programes que la Diputació de Barcelona treballa conjuntament amb els municipis de la província, i a la
vegada els responsables municipals poden gestionar directament determinats productes, com ara el padró
municipal o la programació cultural, per citar alguns exemples.
V. Entre els productes que es treballen conjuntament amb els municipis de la província hi ha les accions
d’informació i suport a les programacions professionals d’espectacles mitjançant la web Escenari i
l’Aplicació Difusió Artística Municipal de l’Oficina de Difusió Artística de la Diputació de Barcelona.
VI. Per millorar aquesta metodologia, la Diputació de Barcelona ha elaborat un nou programari per a la
gestió de recintes escènics i de les seves programacions, com un instrument que faciliti la gestió dels
equipaments escènics (teatres, auditoris i sales polivalents) i les activitats que s’hi recullen.
VII. Atès que és voluntat del Servei de l’Oficina Difusió Artística la posada a disposició als diferents ens
locals de la província, del nou programari per tal de facilitar la gestió d’escenaris i programacions i la
promoció de públics.
VIII. Atès que l’Ajuntament de TORELLÓ ha manifestat el seu interès en utilitzar el programari Gestió de
Recintes Escènics GRE elaborat per la Diputació de Barcelona.
IX. Atès que el Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, aprovat per Reial
Decret 781/1986, de 18 d’abril, en relació a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local, així com els articles 91 a 93 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, atorguen a les diputacions competències
d’assistència i cooperació als municipis, i, en general, de foment i administració dels interessos peculiars
de la província, essent una de les formes de cooperació, segons l’article 30.6.h) del Reial Decret
781/1986, la subscripció de convenis administratius.
Per tot l’exposat, les parts acorden voluntàriament formalitzar el present conveni en base als següents
PACTES
Primer.- És objecte d’aquest conveni la col·laboració entre la Diputació de Barcelona, a través de l’Oficina
de Difusió Artística de l’Àrea de Cultura, i l’ajuntament de TORELLÓ per a la posada a disposició i
utilització per part de l’ajuntament de TORELLÓ del programari de Gestió de Recintes Escènics GRE,
elaborat per la Diputació de Barcelona.
Segon.- Per dur a terme l’objecte d’aquest conveni, la Diputació de Barcelona, a través de l’Oficina de
Difusió Artística, posarà a disposició de l’ajuntament TORELLÓ el programari de Gestió de Recintes
Escènics GRE.
El programa de Gestió de Recintes Escènics estarà ubicat al servidor de Diputació de Barcelona i
l’ajuntament TORELLÓ, podrà accedir a través d’un accés telemàtic que s’habilitarà a l’efecte.
Tercer.- L’ajuntament de TORELLÓ utilitzarà l’esmentat programari per a gestionar l’activitat dels espais
escènics del municipi i les estratègies de promoció de públics, d’acord amb les instruccions i normes d’ús
elaborades per la Diputació de Barcelona i nomenarà un Administrador únic de les dades al municipi. En cas
que l’Ajuntament encomani la gestió del sistema a una altra entitat pública o privada aliena, sol·licitarà a la
Diputació de Barcelona, mitjançant un escrit firmat per l’Alcalde o persona en qui delegui, l’accés
corresponent, la qual cosa no implica que l’Ajuntament deixi de ser Responsable de les dades del municipi.
L’entitat es considerarà automàticament dins la xarxa d’usuaris del GRE al Circuit Municipal d’Espectacles, i
a tal efecte, gaudirà de tots els serveis que ofereix el programari.
Quart.- Donat que en el desenvolupament de les accions de gestió de l’activitat dels espais escènics i de
promoció de públics cap els espectacles i concerts, es produeix el tractament automatitzat de dades
personals, per aquestes actuacions cal complir amb els requeriments de la Llei Orgànica 15/99, de 13 de
desembre, de Protecció de dades de caràcter personal i especialment:
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1.
2.

L’ajuntament de TORELLÓ, serà el responsable del fitxer i Diputació de Barcelona l’encarregada del
tractament, i es comprometen a complir els requeriments normatius previstos a la Llei Orgànica 15/99,
de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (en endavant LOPD).
La Diputació de Barcelona farà el tractament de les dades d’acord amb les instruccions que tot seguit
es detallaran, quedant sota la seva exclusiva responsabilitat qualsevol ús no autoritzat en aquest conveni,
o en les instruccions expresses que li siguin comunicades per part de l’ajuntament o entitat a qui
l’ajuntament encomani la gestió de les dades. El tractament de les dades personals es durà a terme
d’acord amb les previsions següents:
2.1. Les dades facilitades, únicament seran utilitzades per a la tasca de gestió dels equipaments de
difusió artística (teatres, auditoris i sales polivalents) del municipi de TORELLÓ, les activitats que
s’hi desenvolupen i les estratègies de promoció de públics, així com qualsevol altra, expressament
autoritzada per l’ajuntament.
2.2. La Diputació de Barcelona, com a encarregada del tractament, adoptarà les mesures tècniques i
organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades, sistemes i equips que intervinguin
en el tractament de les dades de caràcter personal, així com el deure de secret atribuïble a totes
les persones que intervinguin en qualsevol de les fases del tractament, d’acord amb les previsions
establertes a l’art. 10 de la LOPD.
2.3. La Diputació de Barcelona, adoptarà les mesures de seguretat previstes en el Reglament de
mesures de seguretat, aprovat pel R.D. 994/1999, d’11 de juny.
En concret haurà de contemplar i implementar les mesures de seguretat del nivell Bàsic,
previstes en el Reglament de mesures de seguretat, aprovat pel RD 994/1999, les quals es
concreten, entre d’altres, en les següents:
2.3.1.
Elaborar el document de seguretat de nivell Bàsic, en el qual hi constaran les mesures de
seguretat i els procediments tècnicoadministratius que s'implementaran per garantir la
seguretat de les dades i els sistemes en què es continguin.
2.3.2.
Existència d’un procediment d’assignació, distribució i emmagatzematge de contrasenyes
que garanteixi la seva confidencialitat i integritat.
2.3.3.
Existència d’un registre d’usuaris amb les autoritzacions d’accés als sistemes d’informació i
amb indicació del nivell d’accés autoritzat.
2.3.4.
Justificació escrita per donar accés a fitxers i aplicacions que tractin dades de caràcter
personal.
2.3.5.
Identificació del tipus d’informació continguda en els suports informàtics, inventari dels
suports i emmagatzematge amb control d’accés.
2.3.6.
Autorització del responsable del fitxer per treure fora de les instal·lacions suports que
continguin dades de caràcter personal.
2.3.7.
Realització setmanal de còpies de seguretat dels fitxers que continguin dades de caràcter
personal. Les còpies, donat que les dades estan al servidor de Diputació de Barcelona,
serà l’encarregada de realitzar les còpies de seguretat.
2.3.8.
Registre d’incidències en el funcionament de les aplicacions que tractin dades de caràcter
personal (tipus d’incidència, data i hora en què s’ha produït, persona que la notifica,
persona que la registra, efectes derivats).
2.3.9.
Autorització escrita del responsable del fitxer per a la recuperació de dades a partir d’una
còpia de seguretat, quan aquesta no vingui motivada per una necessitat en el manteniment
de la plataforma de gestió.
2.4. La Diputació de Barcelona podrà contractar a una empresa per realitzar el manteniment del
programa vetllant pel compliment de la protecció i confidencialitat de les dades.
2.5. Previ el compliment de les mesures de seguretat que exigeixin les normes legals sobre el secret
estadístic, la Diputació de Barcelona podrà fer explotacions amb finalitats estadístiques de les
dades no personalitzades del programa de gestió de recintes escènics del municipi TORELLÓ
La Diputació de Barcelona podrà conservar un subconjunt de dades dissociades per a la realització
d’estudis o estadístiques. En qualsevol cas les dades objecte de tractament estaran
despersonalitzades i es garantirà la seva total confidencialitat.
2.6. La Diputació de Barcelona procedirà a retornar totes les dades de què disposi i que estiguin
vinculades a l’activitat objecte del programa de Gestió de Recintes Escènics, tant les
emmagatzemades en suports informàtics com les que es trobin en suport paper, un cop finalitzada
la vigència del programa.
2.7. Correspondrà a l’ajuntament com a responsable del fitxer, declarar per part de l’ajuntament i tenir
els fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal, degudament legalitzats i
registrats en el Registre de fitxers de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades i de l’Agència
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Catalana de Protecció de Dades, inscripció que s’haurà de produir preceptivament amb
anterioritat a l’execució del programa de Gestió de Recintes Escènics.
Cinquè.- L’ajuntament de TORELLÓ es compromet a fer constar que la Metodologia-programari del GRE
Gestió de Recintes Escènics és propietat de la Diputació de Barcelona quan en faci qualsevol ús amb
projecció externa.
Sisè.- La Diputació de Barcelona no autoritza a l’ajuntament a modificar o alterar de cap manera la
Metodologia-programari del GRE Gestió de Recintes Escènics ni a efectuar-hi qualsevol altra transformació,
sense el seu permís exprés per escrit.
Setè.- La gratuïtat de la present posada a disposició de la Metodologia-programari GRE es contrau a
aquesta i no vincula futures cessions.
Vuitè- El conveni serà vigent des de la seva formalització i per un període de quatre anys. Posteriorment, el
conveni es renovarà automàticament per períodes anuals, excepte en el cas que alguna de les dues parts
notifiqui a l’altra part, per escrit, la seva voluntat de no renovar-lo, amb un mínim de trenta dies abans de la
data de finalització del període en curs.
Novè.- El present conveni té caràcter administratiu, obliga a les entitats intervinents des de la seva signatura
sense suposar en cap cas la renúncia a les competències pròpies de cadascuna d’elles, i, en tot allò no previst
en el seu clausulat específic es regirà per:
a. Les normes comunes de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú;
b. La legislació i la reglamentació, comunes i vigents de règim local, i, específicament, en matèria
d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya;
c. El Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la llei de
propietat intel·lectual, i normativa concordant i de desenvolupament.
Desè.- El conveni s’extingirà o podrà deixar-se sense efectes per les causes següents:
a.
Per la realització del seu objecte o per l’expiració del seu termini de vigència sense abastar-lo
b.
Per mutu acord d’ambdues parts
c.
Per incompliment d’alguna de les seves clàusules
d.
Per denúncia d’alguna de les parts
e.
Les demés que legalment procedeixin
La part que pretengui resoldre el present contracte sobre la base d’un incompliment, haurà de posar-ho en
coneixement de l’altra part per escrit en el termini d’un mes indicant la causa de la resolució.
I en prova de conformitat i acceptació, ambdues parts signen el present conveni per duplicat, en el lloc i la
data indicats a l’encapçalament.
Per part de Diputació de Barcelona
President delegat de l’Àrea de Cultura
de la Diputació de Barcelona
José Manuel González Labrador

Per part de l’ajuntament de TORELLÓ
L’alcalde

El secretari delegat
Jaume Miralles i Via

La Secretària acctal.
Julita La Haba i Plans

Miquel Franch i Ferrés

Segon.- AUTORITZAR el Sr. Alcalde President per a la signatura de tota la documentació
necessària per a l’efectivitat del present acord.
Tercer.- NOTIFICAR-HO a les persones interessades.
3.- CREACIÓ DEL SERVEI PÚBLIC MUNICIPAL DE TRANSPORT ADAPTAT DE TORELLÓ.
Sra. Montse Ayats: Des d’Iniciativa ciutadans del Ges, estem satisfets que s’avanci en el
tema del transport adaptat; de totes maneres, fa molt temps que disposem del vehicle: si
no ho recordo malament, a finals de l’any passat es va destinar la partida corresponent,
s’han fet tots els passos i ens hauria agradat que aquest punt que tractem avui s’hagués
tractat abans, però en tot cas, estem d’acord –evidentment- que es creï i es tiri endavant
aquest servei. Només tenim un parell d’observacions, que ens agradaria que es tinguessin
en compte: d’una banda, quan es parla del servei, es parla del servei a Torelló, perquè
som l’ajuntament de Torelló, però pensem que val la pena estudiar –si no pot ser ara, de
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cara al futur- què passa quan hi ha algun ciutadà de Torelló que ha d’anar a un altre
municipi, perquè no hi ha places suficients aquí, i això sabem que pot passar, perquè
malauradament no disposarem de totes les places que ens agradaria poder disposar; i
d’altra banda, què passa quan hi ha persones que utilitzen alguns serveis d’assistència
privada. Ens agradaria a alguns dels grups que som aquí, que els serveis públics poguessin
donar cobertura a tothom, però lamentablement, encara que s’obrin les noves places
del centre de dia, serà difícil i, per tant, aquest servei que aprovem avui parla sempre del
transport de persones que tinguin una minusvalidesa o que siguin més grans de 65 anys,
amb una sèrie de dèficits, per portar-los al centre de dia o al casal de la gent gran i
nosaltres pensem això: què passarà si algú utilitza un servei privat, que en el nostre
municipi està passant?
Sr. Miquel Franch: Esperem que amb l’aprovació avui de la creació d’aquest servei, els
terminis d’exposició pública i també de presentació de propostes per poder decidir quina
és l’empresa o l’entitat que farà aquest transport públic, més o menys coincideixi amb la
posta en funcionament del nou centre de dia. Per tant, si que és cert que fa temps que
vàrem tancar un acord amb una entitat d’estalvis de la comarca, per tal que ens
subvencionés una part important d’aquest vehicle; si que és cert, que l’ajuntament va fer
un plec de condicions; si que és cert que a partir d’aquest plec de condicions es va
adjudicar, però difícilment s’hagués pogut posar en funcionament, encara que
l’haguéssim tingut abans, entre altres coses, perquè ens vàrem adonar –cosa que no s’ha
fet en altres ajuntaments, però nosaltres volem fer-ho bé-, que hem de crear aquest servei
públic i, per tant, s’ha de fer un nou concurs per tal que qui hi estigui interessat es presenti,
amb les condicions que posa l’ajuntament i a partir d’aquí es podrà adjudicar.
I en segon lloc, nosaltres el que fem en primer lloc és cobrir la demanda pública que
pugui haver-hi; ens sembla que no hi ha d’haver problemes pel que fa al centre de dia i
el casal de la gent gran. Aquest vehicle funcionarà –si no ho recordo malament- 8 hores
al dia i, per tant, creiem que hi haurà temps suficient. Fins ara, només es donava un servei,
el d’anada i amb una mitjana de 12-15 persones; aquest percentatge a partir d’ara serà
molt més alt; a més, hi haurà el transport d’anada i el de tornada i s’hi afegiran altres
serveis. En cap moment es descarta, per tant, que si hi ha altres serveis al municipi i es
poden cobrir, que es cobreixin. Ara bé, sortir fora del municipi, no, perquè cal utilitzar
altres mitjans i serveis existents.
Per tant, a la pregunta de si pot utilitzar-se en algun moment determinat per un servei
privat, com el del carrer Canigó, no és descartable, però primer ens sembla que hem de
cobrir la demanda pública i potser si fem un servei privat llavors caldrà estudiar quines
compensacions econòmiques hi hauria d’haver.
Vist que mitjançant per Decret de l’Alcaldia de data 26 de novembre de 2007 va aprovar
la creació de la Comissió d'estudi encarregada d'elaborar la Memòria justificativa de la
prestació del Servei públic municipal de transport adaptat de Torelló, a la qual
s’acompanya projecte de Reglament de l’esmentat servei.
Vist que la Comissió d'estudi es va constituir formalment en data 5 de desembre de 2007 i
una vegada finalitzats els treballs d'elaboració de la Memòria i el projecte de Reglament
de servei, l’han lliurat a la Corporació per a la tramitació corresponent.
Vista la Memòria justificativa i el projecte de Reglament, així com l'informe favorable
d'Intervenció i l'informe de Secretaria.
Vistos els articles 22.2.f) i 25.2.k) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases de Règim Local;
articles 52.2.g), 66.3.k) i 243 i següents 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; articles 158 i
següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals de Catalunya.
A proposta de la regidoria de benestar social i de la Comissió informativa de serveis a la
persona, el ple, per unanimitat dels assistents, acorda:
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Primer.- APROVAR INICIALMENT la Memòria justificativa de la prestació del servei públic
municipal de transport adaptat de Torelló, juntament amb el projecte de Reglament i la
documentació complementària annexa:

SERVEI TRANSPORT PÚBLIC ADAPTAT

REGLAMENT DEL SERVEI MUNICIPAL DE TRANSPORT COL.LECTIU ADAPTAT A
LES PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA
Article 1 . Objecte
És objecte d’aquest Reglament la regulació de la prestació del servei públic municipal de transport adaptat de
Torelló, entès com un servei social complementari de suport als serveis d’atenció a domicili per a persones
amb mobilitat reduïda i/o persones grans amb les seves capacitats de mobilitat i autonomia disminuïdes.
Article 2 . Àmbit d’aplicació
La prestació del servei de transport adaptat només es portarà a terme dins el municipi de Torelló.
Article 3. Marc normatiu
L'activitat de transport adaptat resta assumida i regulada per l’Ajuntament de Torelló, com a servei
propi, d'acord amb l'article 25.2.k), de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del Règim
Local; l'article 66.3.k) del Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril; els articles 158 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis de les entitats locals; els articles 11.b.2.5 del Decret
Legislatiu 17/1994, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de les Lleis reguladores
d'assistència i serveis socials; les prescripcions relatives al transport adaptat contingudes en la Llei
39/2006, de 14 de desembre de l'Autonomia personal i atenció a la persones en situació de dependència
i la seva normativa de desplegament; la Llei catalana 12/1987, de 28 de maig, de regulació del transport
de viatgers per carretera mitjançant vehicles de motor; i la Llei estatal 16/1987, de 30 de juliol,
d'ordenació dels transports terrestres.
Article 4. Objectiu
L'objectiu del transport adaptat regulat per aquest reglament és facilitar a les persones usuàries l’accés al
Centre de Dia de la residència Cals Avis, el Casal de la Gent Gran o el Centre d’Atenció Primària.
Article 5. Usuaris
1. Persones amb certificat de disminució igual o superior al 65 per cent i amb mobilitat reduïda.
2. Persones de 65 anys o més, amb manca d'autonomia personal i amb necessitat de transport.
Article 6. Accés al servei. Requisits
1. Només podran ser usuàries les persones empadronades en el Municipi.
2. Les persones amb discapacitat hauran de tenir el certificat de disminució, amb barem de mobilitat
reduïda o de necessitat d'ajuda de tercera persona, emès pel Departament d’Acció Social i
Ciutadania de la Generalitat de Catalunya.
3. Les persones de 65 anys o més hauran d'acreditar la seva necessitat de transport mitjançant informe
mèdic.
Article 7. Gestió del servei
El servei de transport adaptat a les persones amb mobilitat reduïda es gestionarà mitjançant qualsevol de
les formes de gestió, directa o indirecta, establertes en la normativa reguladora de la gestió dels serveis
públics.
Article 8. Finançament del servei
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En tant no es desenvolupin ajuts públics a persones amb dependència, el cost del servei municipal de
transport col.lectiu adaptat a les persones amb mobilitat reduïda serà a càrrec de l’ajuntament de Torelló.
Article 9. Forma de prestació del servei
1. El servei de transport adaptat a les persones amb mobilitat reduïda es prestarà els dies feiners (de
dilluns a divendres) , en horari coordinat amb els d'entrada i sortida dels respectius centres
assistencials.
2. El servei s'oferirà en la modalitat de “porta a porta” concertat prèviament.
3. El dret al servei de transport adaptat s'atorga, amb una durada màxima de dos anys, a títol
estrictament individual. No es concedirà, en cap cas, en concepte de grup.
Article 10. Drets de les persones usuàries
a) Dret a rebre la prestació en les condicions establertes o convingudes i durant tot el període fixat, tret
dels supòsits de força major.
b) Dret a transportar objectes i paquets, sempre que no suposin molèsties o perills per als altres usuaris.
c) Dret a rebre informació sobre el servei amb antelació suficient, en especial la relativa a les seves
modificacions i retards.
d) Dret a formular les reclamacions que estimin convenients en relació a la prestació del servei.
e) Dret a la intimitat i a la no-divulgació de les dades personals que figurin en els seus expedients.
f) Dret a no ser discriminats en el tractament per raó de naixença, ètnia, sexe, religió, opinió, malaltia o
qualsevol altra condició o circumstància personal, familiar o social.
g) Dret a l’accés al servei en condicions d’igualtat, tenint en compte el seu estat de necessitat.
h) Dret a la tutela de les autoritats públiques per tal de garantir el gaudiment dels drets establerts.
i) Qualsevol altre que derivi de la condició d'usuari d'un servei de transport públic.
Article 11. Deures de les persones usuàries
a) Fer ús del servei. La no presentació de l'usuari en el punt de recollida, sense avís previ o justificació
posterior, per tres vegades consecutives o cinc en el termini d'un mes, es podrà considerar
renúncia del servei per part de l'usuari.
b) Facilitar la prestació del servei, especialment pel que fa al compliment de les indicacions que
formulin els empleats de l'entitat gestora.
c) Observar un comportament correcte i respectuós amb la resta d'usuaris i amb els empleats de
l'entitat gestora.
d) Reunir les condicions mínimes necessàries de sanitat, salubritat i higiene per tal d'evitar qualsevol
risc o incomoditat a la resta d'usuaris.
e) Evitar qualsevol acció que pugui implicar deteriorament o maltractament dels vehicles o
instal·lacions de l'entitat gestora. Els usuaris faran saber al conductor del vehicle qualsevol anomalia
o desperfecte que hagin observat.
f) Comunicar les dades personals necessàries per a la prestació del servei.
g) Signar el document d'acceptació de les condicions d'ús i característiques del servei de transport
adaptat a les persones amb mobilitat reduïda.
h) Resta prohibit als usuaris del servei:
1. Distreure al conductor durant la marxa del vehicle.
2. Entrar o sortir del vehicle abans que aquest estigui completament aturat.
3. Obrir les portes del vehicle en marxa.
i) Qualsevol altre que derivi de la condició d'usuari d'un servei de transport públic.
Article 12. Sol·licitud d'accés al servei
Els interessats podran sol·licitar en qualsevol moment la prestació del servei de transport adaptat,
sempre que compleixin les condicions d'accés previstes a l'article 6 i aportin la documentació requerida
als efectes d'acreditar-les.
Article 13. Concessió. Òrgan competent i termini
L’acte que resolgui el procediment de concessió del servei serà sempre motivat i haurà de produir-se en
el termini màxim d’un mes des de la data de la sol·licitud en el Registre General de la Corporació.
La resolució de la sol·licitud correspon a l'Alcalde, previ informe dels Serveis Socials municipals.
L’acte de concessió exhaureix la via administrativa i es notificarà individualment als interessats.
Les persones usuàries hauran d'acceptar el servei concedit i les condicions de la prestació, en el termini
de quinze dies des de la notificació de la concessió. La manca d'acceptació dins d'aquest termini equival a
la renúncia del servei per part de l'usuari.
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Article 14. Sol·licitud de modificació del servei
L'anul·lació del servei de recollida s'haurà de comunicar a l'entitat gestora amb una antelació mínima d'una
hora. Si l'anul·lació es produeix en un termini inferior a aquest, es considerarà com a no presentació de
l'usuari als efectes de l'article 11.a) d'aquest Reglament.
Article 15. Control de l’Ajuntament
L’Ajuntament pot comprovar en tot moment la utilització adequada del servei de transport adaptat per part
de la persona beneficiaria.
Article 16. Prohibició d'accés al servei
Qualsevol empleat de l'entitat prestatària del servei podrà prohibir l'entrada als vehicles als viatgers que
incompleixin les obligacions previstes en aquest Reglament. En aquest cas, haurà de donar compte
immediat de la presumpta infracció comesa, als efectes, si s'escau, d'incoar el corresponent expedient
sancionador i de confirmar, en el seu cas, la mesura cautelar de prohibició provisional d'accés al servei.
Article 17. Revocació
L’Ajuntament pot revocar el dret d’ús del servei de forma anticipada, per raó d’incompliment de qualsevol
de les obligacions que corresponen a l’usuari establertes en aquest reglament.
L’acte de revocació anirà precedit per un tràmit d’audiència, per un termini de deu dies, durant el qual el
beneficiari/a podrà al·legar i presentar els documents i les justificacions que consideri pertinents.
Article 18. Revisió
La resolució de l’atorgament del servei de transport adaptat pot ser modificada per l’Ajuntament, amb la
concessió prèvia d’un termini d’audiència de deu dies al beneficiari, en el supòsit que es produeixi un canvi
de la situació que va motivar l’atorgament del dret a utilitzar el servei.
Article 19. Renúncia al servei
L'usuari pot renunciar en qualsevol moment al Servei de transport adaptat, sense altra formalitat que
notificar de forma escrita la seva decisió als Serveis Socials de l'Ajuntament amb una antelació mínima de
quinze dies.
Tant si la renúncia resulta de la voluntat expressa de l'usuari, com si és apreciada pels Serveis municipals per
la manca de compliment dels deures d'aquell, serà acordada per resolució d'Alcaldia, previ informe de
Serveis Socials
Article 20. Règim sancionador. Normativa aplicable
Als usuaris del Servei de transport adaptat a les persones amb mobilitat reduïda els serà d'aplicació el
règim d'infraccions i sancions previst en aquest Reglament, en la Llei catalana 12/1987, de 28 de maig, de
regulació del transport de viatgers per carretera mitjançant vehicles de motor, i en la Llei estatal
16/1987, de 30 de juliol, d'ordenació dels transports terrestres.
Article 21. Faltes greus
Tindrà la consideració de falta greu:
a) L'incompliment dels deures previstos en aquest Reglament que representi perill per a la seguretat
del vehicle, dels seus passatgers o dels empleats de l'entitat gestora del servei,
b) La comissió de tres faltes lleus en el període d'un any.
Les faltes greus podran comportar l'exclusió definitiva del servei.
Article 22. Procediment sancionador
amb les previsions del Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador d'aplicació
als àmbits de competència de la Generalitat.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL. Presentació d’escrits
Qualsevol escrit que els sol·licitants o els beneficiaris hagin de presentar en virtut d’aquestes bases, el
podran presentar directament al Registre General de l’Ajuntament, o per qualsevol dels mitjans que permet
la Llei RJ-PAC 30/1992, de 26 de novembre.
Segon.- CONSIDERAR com forma de gestió del servei públic la concessió.
Tercer.- SOTMETRE la Memòria i el projecte, així com la documentació complementària, a
informació pública per un termini de trenta dies, mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de
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la Província i en el tauló d'edictes d'aquest Ajuntament, a l'efecte de què pels particulars i
Entitats, es puguin formular les observacions que estimin pertinents.
4.- AUTORITZACIÓ AL PATRONAT
L’ORGANITZACIÓ D’UN CURS:

MUNICIPAL

DEL

TEATRE

CIRVIANUM

PER

A

Sr. Jordi Casals: Nosaltres voldríem saber si aquest curs, que sembla que és fruit d’una
demanda actual, si es treballa per tal que es pugui consolidar i esdevingui un curs
estructural en la política de cultura en l’àmbit de teatre i després potser, si és possible,
hauríem de treballar en si es pot assumir algun tipus de bonificacions en aquest
pagament.
Sra. Flora Vilalta: el curs és fruit d’una demanda que hi ha hagut; la idea és poder-ho
consolidar, evidentment; no és l’únic curs que s’està fent en aquests moments, però si que
fins a 14 anys seria l’únic.
Pel que fa a les bonificacions que parlaves, que sigui la pròpia interventora la que et
respongui.
Sra. Carme Urgell: Això, com és normal, és una taxa i, per tant, com ja es va parlar –
suposo- a la comissió informativa, s’hauria d’haver inclòs a l’ordenança fiscal; el que
passa és que com que es creia que era un tema puntual, en el cas que es consolidi
s’hauria d’incloure a l’ordenança, establir les bonificacions que es creguin oportunes, en
funció de l’edat, del nivell social de les famílies inscrites, del que la regidoria cregués que
es podria bonificar en aquest sentit.
Vista la proposta del Patronat Municipal del teatre Cirvianum i la regidoria de joventut i
infància de l’ajuntament de Torelló, per a la realització d’un curs de teatre per a infants,
en motiu de la demanda i interès que han expressat diverses persones, a proposta de la
comissió informativa de serveis a la persona, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels
assistents, acorda:
Primer.- AUTORITZAR al Patronat Municipal del teatre Cirvianum l’organització d’un CURS
D’INICIACIÓ AL TEATRE per a nens i nenes de fins a 14 anys, amb la col·laboració de la
regidoria d’infància de l’Ajuntament de Torelló, com a prova, amb la intenció més
endavant de, si funciona bé i segueix l’interès de possibles alumnes, establir aquest servei
de manera estable a partir de la propera temporada/curs. La durada de l’esmentat curs
seria de 40 hores amb inici el dia 21 de gener de 2008 i es realitzaria sempre i quan hi
hagués un mínim de 6 persones inscrites i fins un màxim de 15. La realització del curs aniria
a càrrec de la Sra. MONTSERRAT RODRÍGUEZ CLUSELLA, llicenciada en art dramàtic i amb
llarga experiència en la realització de cursos d’iniciació al teatre per a l’edat de
referència. El cost de l’esmentat curs, incloses les despeses de difusió i l’assegurança dels
participants seria de 1.850,00 €, que s’han de consignar en el pressupost del Patronat per
a l’exercici de 2008
Segon.- ESTABLIR la taxa per a aquest curs en concret en l’import de 50 € per persona
(assegurança inclosa), fet que suposaria un ingrés màxim de 750,00 €, la resta hauria
d’ésser assumit pel Patronat del teatre Cirvianum. Taxa que hauran de satisfer els
participants mitjançant ingrés al c.c. facilitat pel mateix Patronat en el moment de
realitzar la inscripció.
Tercer.- NOTIFICAR el present acord al Patronat Municipal del Teatre Cirvianum, al
departament de joventut i infància, al departament de secretaria, al departament
d’intervenció i al departament de tresoreria de l’Ajuntament.
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5.- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 16/2007, DINS DEL PRESSUPOST DE
L’AJUNTAMENT DE TORELLÓ:
Vista la resolució de l’Alcaldia de data 12 de desembre de 2007, pel qual s’inicia
l’expedient per a l’aprovació de la modificació de crèdits mitjançant transferències de
crèdit.
Vist que per poder atendre les despeses que es detallen a continuació, per a les quals la
consignació és insuficient en el pressupost ordinari actual, s’ha de tramitar l’expedient de
modificació de crèdit per mitjà de transferències de crèdit amb subjecció a les
disposicions vigents.
Examinats els crèdits de l'esmentat pressupost que es poden reduir sense pertorbació del
servei, es proposa la modificació de crèdit mitjançant:
Consignació de despeses amb crèdits en baixa
Partida inicial

Consignació
inicial

Nom

101-451-227.00.09 Servei de neteja
biblioteca mpal.

de

Proposta
de baixa

Consignació
definitiva

la

22.826,90 €

2.000,00 €

20.826,90 €

103-464-223.00.00 Missatgeria. Joventut i infància

1.502,08 €

1.302,08 €

200,00 €

355.306,00 €

1.500,00 €

353.806,00 €

805.000,00 € 29.063,29 €

775.936,71 €

corrents
108-422-489.00.00 Transferències
institucions d’educació

d’una
108-422-622.00.00 Construcció
d’infants municipal

a

llar

204-533-226.02.00 Publicitat i propaganda. Medi
ambient

2.000,00 €

2.000,00 €

0,00 €

corrents
a
204-533-489.00.00 Transferències
institucions de medi ambient

786,00 €

786,00 €

0,00 €

corrents
a
204-721-489.00.00 Transferències
institucions
de
promoció
econòmica

2.000,00 €

432,12 €

1.567,88 €

corrents.
204-751-467.00.00 Transferències
Consorci paisatges del Ter

8.100,00 €

802,05 €

7.297,50 €

204-751-467.00.02 Transferències
Consorci Alba –Ter

corrents.

5.828,03 €

1.938,95 €

3.889,08 €

207-463-410.00.01 Aportació al Patronat de la
Ràdio Municipal de Torelló

128.331,76 €

2.000,00 €

126.331,76 €

11.978,37 €

1.000,00 €

10.978,37 €

208-121-213.00.01 Manteniment

de
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fotocopiadores. Règim intern
208-121-221.03.03 Subministrament de gas de
calefacció
d’edificis
municipals. Règim intern

7.394,38 €

750,00 €

6.644,38 €

208-121-221.04.00 Vestuari de personal règim
intern

300,00 €

150,00 €

150,00 €

208-121-222.03.00 Comunicacions via fax. Règim
intern

675,00 €

100,00 €

575,00 €

d’edificis
208-432-212.00.00 Manteniment
municipals de règim intern

13.071,32 €

3.000,00 €

10.071,32 €

209-222-226.02.00 Publicitat i propaganda de
seguretat ciutadana

3.684,03 €

1.000,00 €

2.684,03 €

a

12.533,69 €

518,17 €

12.015,52 €

306-435-610.00.00 Adequació de jardins i parcs
municipals

21.000,00 €

3.259,69 €

17.740,31 €

306-443-611.00.00 Millores al Cementiri Municipal

18.000,00 €

6.000,00 €

12.000,00 €

306-443-227.06.00 Manteniment
Municipal

Cementiri

14.840,64 €

677,29 €

14.163,35 €

306-511-213.02.04 Manteniment de maquinària i
utillatge. Brigada d’obres

1.262,70 €

900,00 €

362,70 €

306-511-214.00.01 Manteniment de
Brigada d’obres

vehicles.

2.833,00 €

400,00 €

2.433,00 €

de
la
306-511-215.02.02 Manteniment
senyalització vertical i semàfors

4.976,00 €

1.541,19 €

3.434,81 €

306-511-221.04.00 Vestuari del personal de la
brigada d’obres

4.497,72 €

653,31 €

3.844,41 €

500,00 €

331,60 €

168,40 €

306-511-227.00.00 Neteja del riu Ges

24.000,00 €

5.053,84 €

18.946,16 €

semafòrica,
306-511-601.00.01 Senyalització
geogràfica i mobilitat

33.218,62 € 11.792,22 €

21.426,40 €

corrents
306-434-489.00.00 Transferències
institucions d’obres i serveis

del

i
306-511-226.02.00 Publicitat
d’obres i serveis

propaganda

Total baixes de crèdits: ...................................................

78.951,80 €
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Consignació de despeses amb crèdits en alta
Partida inicial

Consignació
inicial

Nom

Proposta
d’alta

Consignació
definitiva

101-451-226.02.00

Publicitat i propaganda de
cultura

11.409,40 €

2.000,00 €

130409,40 €

103-464-221.00.00

Subministrament d’electricitat
al Club Infantil

1.567,13 €

9.261,20 €

10.828,33 €

106-313-624.00.00

Vehicle de transport adaptat

0,00 €

4.790,38 €

4.790,38 €

108-422-222.00.00

Comunicacions
d’educació

4.049,44 €

1.500,00 €

5.549,44 €

208-121-220.00.00

Material fungible
Règim intern

d’oficina.

11.900,00 €

300,00 €

12.200,00 €

208-121-222.00.00

Comunicacions
de règim intern

telefòniques

25.734,03 €

3.000,00 €

28.734,03 €

208-121-222.01.00

Comunicacions postals. Règim
intern

10.000,00 €

1.100,00 €

11.100,00 €

208-121-226.02.00

Publicitat
i
Règim intern

5.600,00 €

600,00 €

6.200,00 €

209-222-214.00.01

Manteniment del vehicle
seguretat ciutadana

de

5.000,00 €

1.000,00 €

6.000,00 €

306-441-633.00.00

Millora
de
la
d’abastament d’aigua

xarxa

172.826,53 €

16.455,14 €

189.281,67 €

306-443-221.01.00

Cànon
aigua
Cementiri mpal.

potable.

271,69 €

200,00 €

471,69 €

306-511-210.00.01

Manteniment
de
senyalització horitzontal

66.820,99 €

9.875,40 €

76.696,39 €

306-511-601.00.00

Infraestructures de la població

82.781,38 €

24.272,91 €

107.054,29 €

306-511-611.00.00

Pla d’accessibilitat i millora
d’espais urbans

130.000,00 €

4.596,77 €

134.596,77 €

telefòniques

propaganda.

la

Totals altes de crèdits: ......................................................

78.951,80€

Vistos els informes de secretaria i intervenció.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa d’Hisenda.
Vist que les transferències proposades afecten diferents grups de funció i no afecten els
crèdits ampliables, ni els crèdits extraordinaris atorgats en l’exercici.
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Vist que les partides que es proposa minorar no han estat incrementades mitjançant
suplements o altres transferències. Tampoc procedeixen de crèdits incorporats com a
conseqüència de romanents no compromesos procedents de pressupostos tancats, ni
han estat objecte de cap minoració, resultat de transferències anteriors.
Vist que no hi ha cap compromís de despesa que impedeixi la modificació de les
partides que es proposa minorar.
Vist que es compleix l’article 180 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i l’article 41 del Reial decret 500/1990, a
proposta de l’alcaldia, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, acorda:
Primer.- APROVAR l’expedient de modificació de crèdit núm. 16/2007 per mitjà de
transferències de crèdit, que s'exposarà al públic durant el termini reglamentari de
quinze dies hàbils, mitjançant un edicte al tauler d'anuncis i al Butlletí Oficial de la
Província.
Segon.- En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm i es transferiran els
crèdits de les partides que s'han indicat.
6.- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 17/2007, DINS DEL
PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT DE TORELLÓ:
Vist que per resolució de l’Alcaldia de data 12 de desembre de 2007, s’inicia l’expedient
per a l’aprovació de la modificació de crèdit mitjançant la generació de crèdits per
ingressos no tributaris.
Vist que per atendre les despeses necessàries que es detallen a continuació, que no es
poden ajornar fins al següent exercici, s’ha de tramitar l’expedient de generació de
crèdit a finançar per mitjà de compromisos ferms d’aportació.
Vist que la modalitat de la modificació de crèdit és conseqüència del finançament per
compromisos ferms d’aportació.
Vist que els nous ingressos no tributaris afectats a una finalitat, que requereix el
reconeixement del dret o l’existència formal del compromís ferm d’aportació son:
Número

Partida

Nom

Previsió

1

451.01

Transferències corrents Consell català de
l’Esport

3.100,00 €

2

461.00

Transferències corrents de la Diputació de
Barcelona

14.879,00 €

Totals majors i/o nous ingressos: ................................................

17.979,00 €

Vist que les despeses a finançar amb els nous ingressos son:
Número

Partida

Nom

Consignació
Proposta
Consignació
inicial
d’increment
definitiva
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2

1-2

102-452-212.01.01

102-452-489.00.00

Manteniment
esportives

instal·lacions

Transferències corrents
institucions esportives

Totals despeses a finançar: ..............................................

a

49.969,59 €

2.879,00 €

52.848,59 €

22.759,94 €

15.100,00 €

37.859,94 €

17.979,00 €

Vistos els informes de secretaria i d'intervenció.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa d’Hisenda.
Vist l'article 181 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i l’article 43 del RD 500/90, poden generar
crèdit en els estats de despeses dels pressupostos, en la forma que reglamentàriament
s'estableixi, els ingressos de naturalesa no tributària derivats de compromisos ferms
d'aportació de persones jurídiques per finançar, juntament amb l'entitat local, despeses
que per la seva naturalesa estiguin compreses en els seus objectius, a proposta de
l’alcaldia, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, acorda:
Primer.- APROVAR l’expedient de modificació de crèdit número 17/2007, mitjançant la
generació de crèdit finançat amb nous ingressos no tributaris, del pressupost vigent, per
un import de 17.979,00 €, segons es determina a l’apartat d’antecedents, i disposar que
es tramiti d'acord amb les bases d'execució del pressupost.
Segon.- EXPOSAR-LO al públic durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils,
mitjançant un edicte al tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de la Província.
Tercer.- En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm i es generaran els
crèdits de les partides que s’han indicat.
7.- ASSABENTAT DE LA DOCUMENTACIÓ PRESENTADA PER SPORT ASSISTANCE 2000 S.L.
RESPECTE LA CONTRACTACIÓ DE L’EMPRESA CONSTRUCTORA.
Sr. Lluís Sabatés: En el ple anterior vàrem aprovar el pressupost total per import de
3.696.000 euros i el pressupost veiem que puja a 3.892.000 €. Aquesta diferència, a càrrec
de qui va?
Sra. Carme Urgell: A càrrec del concessionari.
Sr. Lluís Sabatés: Fer notar que, no crec que sigui l’únic criteri, però un dels criteris per a
l’elecció de l’empresa ha estat el preu; suposo que hi ha un control de qualitat d’aquesta
obra, perquè veig que hi ha molta diferència entre els pressupostos presentats.
Exposició
El Ple de l’ajuntament, en sessió ordinària celebrada el dia 26 de febrer de 2007, va
aprovar el plec de clàusules tècniques i econòmico-administratives que hauran de regir
l’adjudicació de la concessió administrativa del servei municipal de piscina coberta de
Torelló.
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El Ple de l’ajuntament, en sessió ordinària celebrada el dia 26 de març de 2007, va
aprovar la modificació del plec de clàusules tècniques i econòmico-administratives que
hauran de regir l’adjudicació de la concessió administrativa del servei municipal de
piscina coberta de Torelló.
El Ple de l’ajuntament, en sessió celebrada el dia 23 de juliol de 2007, va aprovar
l’adjudicació de la concessió administrativa del servei a Sport Assistance 2000 S.L.
En la clàusula 3.3 Contractació de les obres, de l’esmentat plec es relacionen, entre
d’altres, les següents condicions:
3.3.1 La classificació del contractista principal serà com mínim, Grup C, Subgrup 2,
Categoria f.
El concessionari requerirà del constructor, la relació de manques, precisions o aclariments
que necessiti per la correcta comprensió del projecte o la suficiència de la
documentació aportada per poder realitzar les obres.
3.3.2 El concessionari haurà d’aportar a l’Ajuntament les ofertes sol·licitades per a la
contractació de l’obra amb un mínim de tres, informació respecte les condicions de
publicitat i concurrència adoptades en la licitació, així com la memòria justificativa de
l’elecció.
En data 26 de novembre de 2007, Sport Assistance 2000 S.L., concessionari del servei,
presenta a Registre general una declaració, donant resposta a les condicions exposades,
i que de forma resumida diu:
Que el concessionari ha demanat pressupost per a la construcció de l’establert en el
projecte executiu aprovat, a les empreses: Construccions Ferrer, Excover, Coemco,
Proinosa, Tarraco, Emcofa, i Projectes i estudis La Vall.
Que les empreses que varen presentar pressupost i el seus imports són:
Tarraco
4.247.519,49 + IVA = 4.927.122,61 euros
Proinosa
3.390.000,00 + IVA = 3.932.400,00 euros
La Vall 3.374.621,00 + IVA = 3.914.560,36 euros
Emcofa
3.355.864,00 + IVA = 3.892.802,24 euros
Que tenint en compte que totes les ofertes rebudes oferien la construcció “claus en mà”,
s’ha considerat l’element preu com criteri determinant a l’hora de decidir l’adjudicació
de l’obra.
Que l’empresa Sport Assistance 2000, S.L., ha decidit contractar les obres de construcció
de la piscina coberta a l’empresa Emcofa,S.A.
Que l’empresa Emcofa S.A. acredita de forma més que suficient la classificació mínima
(grup C, subgrup 2, categoria f), que preveu el contracte de concessió en el punt 3.3
Que una vegada revisada la documentació del projecte executiu de la piscina coberta
aprovat per l’Ajuntament de Torelló, l’empresa Emcofa S.A. ha manifestat que aquesta
documentació és suficient par a l’execució de l’obra.
Proposta
A proposta de l’Alcaldia i de la Comissió informativa d’administració i hisenda, el Ple de
l’ajuntament, per unanimitat dels assistents, acorda:
Primer.- DONAR-SE PER ASSABENTAT de la declaració presentada pel Concessionari, en el
sentit que l’empresa principal contractada per a la construcció de la piscina coberta és
Emcofa S.A., per l’import de pressupost de 3.892.802,24 euros, IVA inclòs, la qual
acompleix amb la classificació exigida en el plec. També que Emcofa S.A ha manifestat
que la documentació del projecte és suficient per a la documentació de l’obra. Així com
que el criteri determinant per l’adjudicació ha estat el menor import econòmic del
pressupost acceptat, respecte dels presentats per les empreses La Vall, Proinosa, i
Tarraco, que també han presentat oferta.
Segon.- NOTIFICAR el present acord, al Concessionari del servei, i al Consell Català de
L’Esport.
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8.- APROVAR LA LIQUIDACIÓ DEFINITIVA DE L’OBRA INCLOSA EN EL PROJECTE
D’URBANITZACIÓ DEL SECTOR RESIDENCIAL “LA CAÇADA”:
Sra. Cristina Sala: Estem d’acord en la proposta, però aprofitant que aprovem això i per
no preguntar-ho en l’apartat de precs i preguntes, recordar-li al regidor que el problema
en el carrer Camprodon, encara no s’ha pogut solventar.
El Ple de l’Ajuntament va aprovar, en data 25 de febrer de 2002, com a obra municipal
ordinària, el Projecte d’urbanització del sector residencial “La Caçada”, redactat per
l’arquitecte municipal, Sr. Melcior Manubens i Hom, i amb un pressupost d’execució per
contracta d’1.385.580,94 €.
Els articles 28 a 37 i 58 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, disposen que els ajuntaments poden
establir i exigir contribucions especials com a conseqüència de la realització d’obres
públiques, sempre que el subjecte passiu obtingui un benefici o augment de valor dels
seus béns.
En data 25 de juny de 2002 va acordar-se aprovar provisionalment la imposició i
ordenació de contribucions especials i la liquidació provisional de cadascun dels
subjectes passius, als quals va ser notificada individualment.
Un cop executades totes les obres, el cost real és d’1.348.043,17 €, i correspon repercutir
en concepte de contribucions especials l’import d’1.213.238,85 €.
Vist que l’article 33.4 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals, disposa que, un cop finalitzades les obres,
s’indicaran els subjectes passius, la base i les quotes individuals definitives, es giraran les
liquidacions que siguin procedents i es compensaran com a lliurament a compte els
pagaments anticipats que s’hagin efectuat, a proposta de l’Alcalde i de la comissió
informativa d’administració i hisenda, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels
assistents, acorda:
Primer.- APROVAR la liquidació definitiva de l’obra inclosa en el projecte d’urbanització
del sector residencial “La Caçada” per import d’1.348.043,17 €, que s’han de repartir de
la manera següent:
a) Contribucions especials: 1.213.238,85 €
b) Ajuntament: 134.804,32 €
Segon.- APROVAR la liquidació individual definitiva, de conformitat amb la relació que
consta a continuació i notificar-la als subjectes passius amb el corresponent peu de
recursos:
IMPORT
QUOTA
8.734,69
9.656,05

UTM
NOM
9758001-0001 BALMES RICART JOAN
9758002-0001 PÉREZ GARRIDO ANTONIO
VILADECANS VILASECA
9758003-0001 JOAN
9758004-0001 OLIVES GUIU FERNANDO
ARIMANY SOBRERROCA
9758005-0001 JOSE
9758006-0001 TRENS BIELSA JOSEP MARIA
9758007-0001 PORTÚS ARIMANY JOAN
9758501-0001 SIDERA BASCO PEDRO Y SP

OBJECTE TRIBUTARI
AV. POMPEU FABRA
C. OLOT

NÚM
24
4

C. CAMPANERIA
C. CAMPANERIA

7
5

18.114,88
12.961,11

AV. POMPEU FABRA
AV. POMPEU FABRA
AV. POMPEU FABRA
C. CAMPANERIA

2.886,77
14.517,73
29.964,30
17.316,04

9758502-0001 PUJOL COMA JOSEP

C. SANT QUIRZE

9758502-0002 JUVANTENY DANÉS ELVIRA

C. SANT QUIRZE

20
18
16
10
7, 1er.1a.
5,
escala

9.454,32
15.730,73

20

9758503-0001 BORONAT JUFRE MIQUEL
CAMPRODON ROVIRA
9758504-0001 ANTONIO
CAMPRODON ROVIRA
9758505-0001 ANTONIO

C. SANT QUIRZE

1-1a.
3

C. SANT QUIRZE

1

21.478,04

C. CAMPANERIA

20.387,50

9758506-0001 FUSTE POUS ANTONI

C. CAMPANERIA

9758506-0002 JAIME CALVET PASQUAL
PORTÚS NOGUERA
9758507-0001 MONTSERRAT
9857008-0001 PROTORELLÓ SL
TECNICAS FINANCIERAS
9857003-0001 APLICADAS SA
9857002-0001 TEIXIDO ARENAS JORDI
9857501-0001 YESPES SALARICH JUAN
9857502-0001 SABATES PLANS JOSEP
9857503-0001 GÜELL CASANOVA LLUÍS
9857504-0001 FONT FABREGÓ JOSEP
9857505-0001 CAMPOS MERINO JESÚS
9857506-0001 TOR BASCO RAMON Y SP
9857507-0001 CASELLAS I TEIXIDOR JOSEP
CARRASCO BARRANCO
9857508-0001 NICOLAS
9859001-0001 PRIETO AYOS JESÚS
9859002-0001 GINEBRA PADRÓS LLUÍS
9859003-0001
CARRASCO PARES CARLOS
9859004-0001
9859005-0001 VIÑETA VILA ALBERTO
BASSAGAÑA CODINA M.
9859011-0001 CARME
9859007-0001 CASTELLS BAQUE RAMON M.
9956701-0001 SALA CRUELLS JOAQUIN
9956702-0001 VILA JUTGLAR EUDALD
9956703-0001
9956704-0001 LLADÓ I CODINA JAUME
9956706-0001
9956705-0001 VILARRASA PUJOL FERRAN
9959002-0001 CODINA VILA JACINT
CAMPRODON ROVIRA
9959003-0001 ANTONIO
9959004-0001 MOLAS I SERRAT PERE
9959005-0001 YESPES BANDERAS EDUARD
9959006-0001 ARQUES VILA RAMON
9959007-0001 TEIXIDO ARENAS JORDI
PALLAROLS SERRALLONGA
9959008-0001 JORDI
9959009-0001 RAMON ROSAS ALBERT

C. CAMPANERIA

2
8, esc.1
bx.1a.
8, esc.
1
bx.2a.

C. CAMPANERIA
C. SANT QUIRZE

6
4

11.570,03
85.493,02

C. SANT QUIRZE
C. SANT QUIRZE
C. OLOT
C. DE LA CAÇADA
C. DE LA CAÇADA
C. DE LA CAÇADA
C. DE LA CAÇADA
C. GARROTXA
C. GARROTXA

2
6
14
7
5
3
1
2
4

20.910,32
20.538,74
19.547,12
18.254,11
11.352,40
10.771,56
19.673,36
20.127,31
9.336,47

C. GARROTXA
AV. POMPEU FABRA
C. CAMPANERIA

8
36
19

10.501,32
10.629,75
19.373,81

C. CAMPANERIA

15-17

12.126,97

C. CAMPANERIA

13

10.311,50

C. CAMPANERIA
AV. POMPEU FABRA
C. OLOT
C. OLOT

11
26
18
20

10.787,89
25.304,48
51.962,81
14.583,85

C. OLOT

22-2428

33.688,72

C. OLOT
C. CAMPANERIA

26
sn

18.360,13
19.446,78

C. GARROTXA
C. SANT QUIRZE
C. SANT QUIRZE
C. OLOT
C. CAMPANERIA

9
11
9
7
12

53.849,33
10.514,86
11.139,30
16.860,90
17.740,38

C. CAMPANERIA
C. CAMPANERIA

14
18
sn,
esc.1
bx.1a.
8, esc.

14.948,39
27.524,85

9959010-0001 DOT TRAVESET JOSE
9959010-0002 SÁNCHEZ SERRADELL JOSE

C. SANT QUIRZE
C. SANT QUIRZE

15.255,50

9.549,25
10.956,42

10.932,28
17.132,47
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MARIA
9959011-0001 HINOJO CORRAL ANTONIO
CARRASCO BARRANCO
9959012-0001 NICOLAS
CAMPRODON ROVIRA
9959013-0001 ANTONIO
9959014-0001 CURRIUS GUMI JOSEFINA
9959015-0001 CASTELLS CASELLAS XAVIER I
9959016-0001 ESP.
9756001-0001 AJUNTAMENT DE TORELLÓ
AJUNTAMENT DE TORELLÓ
Zona verda
TOTAL.....................................

C. SANT QUIRZE

1
bx.2a.
sn

11.577,10

C. GARROTXA

13

11.534,74

C. GARROTXA
C. GARROTXA

11
9

12.407,19
19.673,19

C. SANT QUIRZE

13-15

24.659,48

C. CAMPRODON
C. OLOT

sn
sn

185.533,82
65.594,79
1.213.238,85

Tercer.- NOTIFICAR el present acord al departament d’Intervenció de l’Ajuntament per tal
que en realitzi la anotació comptable corresponent.
9.- APROVAR BAIXES DE DESPESES:
D’acord amb els documents negatius de despesa que han presentat les regidories
corresponents, a proposta del Regidor d’Hisenda i Planificació econòmica i de la
Comissió Informativa d’Administració i Hisenda, el Ple de l’ajuntament, per unanimitat dels
assistents, acorda:
Primer.- APROVAR LA BAIXA DE les despeses que es relacionen a continuació, pels
conceptes i imports que igualment s’indiquen:
Núm.

Import Destinatari

1

0,01 €

2

0,02 €

3

1,95 €

4
5

167,36 €
0,01 €

6

1,77 €

7

479,99 €

8

164,00 €

Núm. de despesa
Regidoria: CULTURA
Doublet Ibèrica, SA
220060017296
Regidoria: EDUCACIÓ
Construccions Ferrer, S.A.
220060017297
Regidoria: PROMOCIÓ ECONÒMICA
Construccions Serradell, SA
2200600000001
Regidoria: SEGURETAT CIUTADANA
Josep Basco Fotògraf
220060018431
Motor Ges – 2 SL
220060018432
Regidoria: OBRES I SERVEIS
Construccions i promocions 220060017299
Miquel Molist, SL
Sorea, SA
220060009624
Regidoria: URBANISME I ACTIVITATS
220060015937

Partida
101-451-625.00.00
108-422-632.00.01
204-422-632.00.00
209-222-632.00.00
209-222-624.00.00
301-432-601.00.07
306-441-611.00.00
301-432-601.00.02

Segon.- NOTIFICAR aquests acords a les persones interessades.
10.- APROVACIÓ DE DESPESES:
Sra. Montse Ayats: Entre les despeses que s’han esmentat n’hi ha una de 72.000 euros que
corresponen als honoraris del projecte, direcció tècnica, etc, per a la construcció de la
llar d’infants de la zona de La Cabanya; ens agradaria que se’ns digui quan està prevista
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la reunió amb tots els grups: ens vàrem reunir a mitjans de juliol i vàrem quedar que passat
l’estiu ens tornaríem a trobar; vàrem veure un avant projecte i vàrem formular alguns
dubtes i observacions i ens agradaria que se’ns indiqui quan està prevista la propera
reunió.
I una altra cosa, és que pel que fa als jocs infantils que s’ubicaran a la cabanya, esperem
que es tingui en compte un prec que hem fet en reiterades ocasions per tal que es tingui
en compte la necessitat de diversificar els tipus de jocs i adreçats a diferents edats, pe tal
que en el conjunt de Torelló tinguem una oferta més diversificada que la que teníem fins
fa un temps.
Sr. Miquel Franch: En quant a la primera pregunta, la reunió que vàrem fer amb
l’arquitecte, es va fer, perquè ens va entregar el projecte bàsic; els diferents grups
municipals el vàrem poder veure i donar-hi la nostra opinió. No recordo que es
plantegessin grans canvis; aquest projecte finalment es va acabar de redactar i es va
entregar al departament d’educació. Aquest tipus d’equipament, fins que el
departament d’educació no el supervisa i hi dóna el vistiplau, no es pot fer el tret de
sortida per al projecte constructiu. El departament d’educació només hi ha fet una petita
observació: col·locar una porta que separa l’entrada amb els menjadors, és a dir,
canviar-la de lloc. A partir d’aquí es va quedar amb l’arquitecte que faria el projecte
constructiu i creiem que aproximadament en tres mesos el podem tenir damunt de la
taula i a partir d’aquí procedirem a tot el procés de licitació i adjudicació de les obres,
però el projecte no ha variat; de totes maneres, quan tinguem el projecte constructiu
podem donar-hi una altra vegada un cop d’ull.
Sra. Montse Ayats: Va ser el compromís que es va acordar al final de la reunió, de tornarnos a convocar a tots els grups.
Sr. Miquel Franch: No hi ha hagut cap canvi i quan ens entreguin el projecte constructiu,
ens podem tornar a asseure.
I pel que fa als jocs, aquest és el criteri que se segueix i es farà també en aquest nou parc
urbà: diversitat en el tipus de joc que s’hi posarà.
D’acord amb els documents de despesa que han presentat les regidories corresponents,
a proposta del Regidor d’Hisenda i Planificació econòmica i de la Comissió Informativa
d’Administració i Hisenda, el Ple de l’ajuntament, per unanimitat dels assistents, acorda:
Primer.- APROVAR les despeses que es relacionen a continuació, pels conceptes i imports
que igualment s’indiquen:
Núm.
1

2

Import Destinatari

Concepte
Regidoria: ESPORTS
15.100,00 € Fundació Festival Subvenció per l’organització del
de cinema de Festival de 2007
muntanya
Regidoria: BENESTAR SOCIAL
4.840,38 € Autosuministros
Diferència entre l’import adjudicat
Vic, SA
amb un IVA del 4% i l’import real del
vehicle de transport adaptat amb IVA
del 16%

Partida
102-452-489.00.00

106-313-624.00.00
106-313-624.00.00
(2006/2007)
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3

4

5

6
7
8
9

10
11
12
13

20.107,00 € Consorci de serveis Subvenció per portar a terme el
socials del consell programa Icària de 2007
Comarcal
d’Osona
Regidoria: EDUCACIÓ
72.126,12 € SAU
taller Honoraris del projecte, direcció
d’arquitectura, SL
tècnica i facultativa i altres honoraris
per a la construcció de la llar d’infants
de la zona de La Cabanya
Regidoria: URBANISME I ACTIVITATS
16.202,93 € CORPI,
obres
i Treballs complementaris d’il·luminació
promocions, SL
específica de la sala d’exposicions de
la planta segona del museu de la
torneria
Regidoria: OBRES I SERVEIS
6.760,00 € SOREA, SA
Per les arquetes de la presa de
mostres segons normativa de la
qualitat de l’aigua
9.695,14 € SOREA, SA
Per
les
millores
a
la
xarxa
d’abastament d’aigua
19.633,00 € NAM-Osona, SA
Per la pavimentació amb supressió de
barreres arquitectòniques al Call de
Cal Escarré
12.222,69 € CODISA, SL
Per les obres de construcció de reixa
interceptora al passatge sense nom
que fa cantonada amb el c.
Collsacabra i arranjament de tots els
embornals del carrer Collsacabra i
Puigdassalit
45.755,50 € Fundició
Dúctil Pel subministrament d’un equipament
Benito, SL
de skate, 1ª fase, al parc urbà La
Cabanya
24.272,91 € Juegos Kompan, Pel subministrament de jocs infantils
SA
per al parc urbà La Cabanya
4.596,77 € NAM-Osona, SL
Pel
complement
d’obres
d’accessibilitat al Call de Cal Escarré
14.995,32 € Serralleria
Rubio, Per millores al mercat municipal
SAL

106-313-467.00.00

108-422-622.00.00

301-432-622.00.01

306-441-633.00.00
306-441-633.00.00
306-511-611.00.00
306-511-611.00.02

306-511-601.00.00
306-511-601.00.00
306-511-611.00.00
306-622-632.00.00

Segon.- NOTIFICAR aquests acords a les persones interessades.
Sra. Julita La Haba: Abans de procedir a tractar el tema, cal votar si el consistori està
d’acord en incloure-la a l’ordre del dia. Teniu el text de la primera urgència.
Se sotmet a votació del consistori la urgència de la proposta, i s’acorda per unanimitat
dels 16 membres assistents incloure-la a l’ordre del dia.
11.- MODIFICACIÓ DEL TIPUS D’INTERÈS D’UN PRÉSTEC AMB EL BANC BILBAO BISCAIA
ARGENTARIA:
Vist que en el Ple de l’Ajuntament del dia 26 de novembre de 2007 es va aprovar la
concertació d’un préstec a llarg termini per import de 648.000,00 € per finançar una part
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de les inversions 2006/2007 a un tipus d’interès fix del 4,55% amb el Banc Bilbao Biscaia
Argentaria.
Vist que el preu del préstec esmentat a mercats és a dia d’avui del 4,73%, a proposta del
regidor d’hisenda i planificació econòmica, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels
assistents, acorda:
Primer.- APROVAR la urgència de la proposta.
Segon.- MODIFICAR el tipus d’interès fix del préstec de 648.000,00 € que en el Ple de
l’Ajuntament de 26 de novembre de 2007 es va aprovar concertar amb el Banc Bilbao
Biscaia Argentaria, essent el nou tipus el 4,73%, deixant la resta de condicions tal com es
va acordar en l’esmentat Ple.
Tercer.- FACULTAR al Sr. Pere Galobardes i Molera, Tinent d’Alcaldia d’aquest Ajuntament,
per signar tota la documentació que es derivi del present acord.
Quart.- NOTIFICAR el present acord a les persones interessades.
Se sotmet a votació del consistori la urgència de la proposta, i s’acorda per unanimitat
dels 16 membres assistents incloure-la a l’ordre del dia.
12.- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚMERO 18/2007, DINS DEL
PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT:
Vista la Resolució de l’Alcaldia de data 27 de desembre de 2007, per la qual s’inicia
l’expedient per a l’aprovació de la modificació de crèdits mitjançant transferències de
crèdit.
Vist que per poder atendre les despeses que es detallen a continuació, per a les quals la
consignació en el pressupost ordinari actual és insuficient, cal tramitar l’expedient de
modificació de crèdit per mitjà de transferències de crèdit amb subjecció a les
disposicions vigents.
Examinats els crèdits de l'esmentat pressupost que es poden reduir sense pertorbació del
servei, es proposa la modificació de crèdit mitjançant:
Consignació de despeses amb crèdits en baixa
Partida inicial

Consignació
inicial

Nom

Proposta
de baixa

Consignació
definitiva

206-111-100.00.00

Retribucions
electes

dels

càrrecs

91.386,28 €

2.257,10 €

89.129,18 €

206-121-130.00.00

Retribucions
laboral
fix
general

del
personal
d’administració

72.173,90 €

3.200,79 €

68.973,11 €

206-222-231.01.00

Locomoció del personal de
seguretat ciutadana

3.500,00 €

724,13 €

2.775,87 €

Total baixes de crèdits: ...................................................
Consignació de despeses amb crèdits en alta

6.182,02 €
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Partida inicial

Consignació
inicial

Nom

Proposta
d’alta

Consignació
definitiva

206-111-233.00.00

Indemnitzacions
per
assistència a òrgans col·legiats

23.981,91 €

2.257,10 €

26.239,01 €

206-121-226.03.00

Assessoria laboral

10.007,01€

1.000,00 €

11.007,01 €

206-121-233.01.00

Indemnitzacions per assistència
a la comissió informativa del
personal
d’administració
general

1.316,04 €

71,90 €

1.387,94 €

206-314-231.00.00

Locomoció
dels
Personal extern

tribunals.

534,05 €

116,85 €

650,90 €

206-314-233.00.00

Indemnitzacions per assistència
a tribunals. Personal extern

431,80 €

276,89 €

708,69 €

206-422-131.00.00

Retribucions
del
personal
laboral temporal d’educació

1.605,27 €

1.930,62 €

3.535,89 €

206-432-231.01.00

Locomoció
d’urbanisme

personal

809,63 €

138,07 €

947,70 €

206-435-151.00.00

Gratificacions del personal de
parcs i jardins

340,68 €

270,17 €

610,85 €

206-451-233.01.00

Indemnitzacions per assistència
a la comissió informativa del
personal de cultura

438,68 €

36,72 €

475,40 €

206-611-231.01.00

Locomoció del personal de
serveis econòmics

647,70 €

83,70 €

731,40 €

del

Totals altes de crèdits: ......................................................

6.182,02€

Vistos els informes de secretaria i intervenció.
Vist que les transferències proposades afecten diferents grups de funció i no afecten els
crèdits ampliables, ni els crèdits extraordinaris atorgats en l’exercici.
Vist que les partides que es proposa minorar no han estat incrementades mitjançant
suplements o altres transferències. Tampoc procedeixen de crèdits incorporats com a
conseqüència de romanents no compromesos procedents de pressupostos tancats, ni
han estat objecte de cap minoració, com a conseqüència de transferències anteriors.
Vist que no hi ha cap compromís de despesa que impedeixi la modificació de les
partides que es proposa minorar.
Vist que es compleixen l’article 180 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i l’article 41 del
Reial decret 500/1990, a proposta de l’alcaldia, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat
dels assistents, acorda:
Primer.- APROVAR la urgència de la proposta.
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Segon.- APROVAR la modificació de crèdit núm. 18/2007 per mitjà de transferències de
crèdit, que s'exposarà al públic durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils,
mitjançant un edicte al tauler d'anuncis i al Butlletí Oficial de la Província.
Tercer.- En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm i es transferiran els crèdits
de les partides que s'han indicat.
Sra. Julita La Haba: Hi ha un tercer punt, del quan no en teniu documentació i que fa
referència a la subvenció que el Servei d’Ocupació de Catalunya ha donat a
l’ajuntament de Torelló per fer els Tallers d’ocupació. Aquesta informació ens ha arribat
tot just avui i no hem tingut temps material de calcular cada una de les partides com
s’aplica la subvenció. La subvenció és per fer dos tallers d’ocupació i l’import total de la
subvenció és de 202.047,52 €. Aquests tallers d’ocupació han de començar
necessàriament demà, o en cas contrari es perdrà la subvenció.
Sra. Montse Ayats: Per part del nostre grup no hi ha inconvenient; de fet, ja es va exposar
a la Comissió d’hisenda que podria passar i entenem que la urgència ve donada per
aquest fet que comentaves (a la Sra. La Haba) ara al final i, per tant, ens sembla molt bé
que tirem endavant això.
Sr. Jordi Casals: Nosaltres diem el mateix; ja es va comentar a la Comissió informativa i per
la urgència, tenint en compte que ha estat d’avui per demà, endavant.
Sra. Cristina Sala: Exactament el mateix que els altres grups.
Se sotmet a votació del consistori la urgència de la proposta, i s’acorda per unanimitat
dels 16 membres assistents incloure-la a l’ordre del dia.
13.- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚMERO 19/2007, DINS DEL
PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT DE TORELLÓ:
Vist que per Resolució de l’Alcaldia de data 27 de desembre de 2007, s’inicia d’urgència
l’expedient per a l’aprovació de la modificació de crèdit mitjançant generació de
crèdits per ingressos no tributaris.
Vist que per atendre les despeses necessàries que es detallen a continuació, que no
poden ser ajornades fins a l’exercici següent, cal tramitar l’expedient de generació de
crèdit a finançar per mitjà d’aportacions o compromisos ferms d’aportació.
Vist que la modalitat de la modificació de crèdit és conseqüència del finançament per
aportacions o compromisos ferms d’aportació.
Vist que els nous ingressos no tributaris afectats a una finalitat, que requereixen el
reconeixement del dret o existència formal del compromís ferm d’aportació.

Número

Partida

Nom

1

455.00

Transferències
corrents.
Generalitat de Catalunya

Previsió
1.385,17 €
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Totals nous ingressos: ......................................................................

1.385,17 €

Vist que les despeses a finançar amb majors i/o nous ingressos son:
Número
1

1

Partida

Nom

Consignaci
Proposta
Consignació
ó inicial
d’increment
definitiva

206-323131.00.02

Retribucions
Taller
Gesnatura

aprenents
Ocupació

204-314160.00.00

Seguretat social personal
promoció econòmica

0,00 €

686,67 €

686,67 €

14.210,57 €

698,50 €

14.909,07 €

Totals despeses a finançar: ..................................................... 1.385,17 €

Vistos els informes de secretaria i d’intervenció.
Vist que degut a la urgència no s’ha pogut convocar a la Comissió Informativa
d’Hisenda.
Vist l'article 181 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i l’article 43 del RD 500/90, poden generar
crèdit en els estats de despeses dels pressupostos, en la forma que reglamentàriament
s'estableixi, els ingressos de naturalesa no tributària derivats de compromisos ferms
d'aportació de persones físiques o jurídiques per finançar, juntament amb l'entitat local o
amb alguns dels seus organismes autònoms, despeses que per la seva naturalesa estiguin
compreses en els seus objectius, l’Alcalde proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels
acords que segueixen:
Primer.- APROVAR la urgència de la proposta.
Segon.- APROVAR l’expedient de modificació de crèdit número 19/2007 mitjançant la
generació de crèdit finançat amb majors i/o nous ingressos no tributaris, del pressupost
vigent per un import de 1.385,17 €, segons es determina a l’apartat d’antecedents, i que
es tramiti d'acord amb les bases d'execució del pressupost.
Tercer.- EXPOSAR-LO al públic durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils,
mitjançant un edicte al tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de la Província.
Quart.- En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm i es generaran els
crèdits de les partides que s’han indicat.

B) PRECS I PREGUNTES:

28

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. MONTSERRAT AYATS:
B/1
Sembla que el concurs per a l’adjudicació de les obres d’ampliació i millora del CEIP Vall
del Ges va quedar desert i voldríem saber quines actuacions s’han fet i quines previsions
hi ha.
Sr. Miquel Franch: Quan una licitació queda sense adjudicar, el procediment normal que les
administracions públiques solen fer, és negociar directament amb un constructor; se sol
apujar un percentatge el pressupost de sortida i es negocia directament.
Creiem que el procediment serà aquest, però és GISA el responsable de fer aquesta
tramitació.
Sra. Montse Ayats: per tant, això no ha de fer canviar els terminis que inicialment estaven
previstos?
Sr. Miquel Franch: Normalment si que ho fa canviar: no és el mateix licitar i uns dies més
tard signar el contracte, que haver de fer un nou procediment, perquè no s’ha adjudicat a la
primera.
B/2
Demanar que durant el mes de gener o el febrer, a tot estirar, es convoqui la comissió de
noms, per tractar, entre d’altres –si n’hi ha d’altres- la petició que va fer l’assemblea de
joves de la Vall del Ges i que ens ha fet arribar a tots els grups representats al consistori,
demanant que es canviï el nom del passatge Espanya; de fet, és un tema que ja s’havia
tractat a la darrera reunió de la comissió de noms i que va quedar pendent d’una
consulta que s’havia de fer amb els veïns.
Res més i bon any per a tothom.
SR. JORDI CASALS:
B/5
En referència al passatge Espanya, crec recordar que en la comissió de noms de carrers,
només de comentar que es faria una consulta als veïns, que són pocs, també calia saber
si comportava un cost en quant a escriptures, etc.
Sr. Miquel Franch: No és la primera vegada que es demana que es modifiqui el passatge
d’Espanya; hi va haver una sol·licitud i si no recordo malament, en la comissió de noms de
carrers es va comentar el que ha dit abans en Jordi: què representaria canviar-ho, afectaria
pocs veïns, però la decisió l’ha de prendre la comissió de noms de carrers.
Si representa un cost? Jo diria que no pas gaire... seria un problema per als veïns, perquè han
de fer el canvi d’adreça en tots els documents oficials que tenen i per a ells si que comporta
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un problema, però és el mateix cas que quan cal renumerar un carrer i a Torelló ja s’ha fet
més d’una vegada.
Per tant, em sembla que la propera reunió de la comissió de noms de carrers, el més lògic
seria que es convoqui quan hi hagi altres temes per tractar.

Sr. Jordi Casals: La Comissió de noms de carrers, no sé quan és millor que es convoqui,
però nosaltres si que entenem que, ja ho vàrem deixar obert en l’anterior reunió i ena
quest mandat hem d’encarar si es fa el canvi d’una vegada davant de les diferents
peticions que hi ha.
Sra. Montse Ayats: El que passa és que quan esmentaves (al Sr. Franch) la comissió de
noms, es reuneix en funció de si hi ha noves urbanitzacions i, per tant, crec que seria bon
no parlar de mandats, sinó que el tema es resolgui en un termini més o menys breu,
perquè sinó, una mica és anar-ho arrossegant i entenc que hauríem de comprometre’ns
a resoldre aquest tema durant el primer trimestre de 2008.
Sr. Miquel Franch: Penso que quan oficialment entri aquesta nova petició, juntament amb
l’altra que ja consta, és el moment de decidir quan ens reunim; només es tracta de canviar el
nom d’un carrer i penso que no és pas tan difícil, però és realment complex i ja ho heu viscut
tots els que sou aquí, és que l’última vegada es varen haver de donar noms nous a més de 60
vies públiques i va comportar les seves dificultats, perquè s’havia de parlar i discutir bastant.
Si no hi ha previst des d’urbanisme que calgui acordar nom per noves vies públiques, penso
que una vegada entri la sol·licitud, es convoca la comissió corresponent i es decideix què s’ha
de fer.
SR. ALBERT SOLDEVILA:
B/3
Havent passat aquesta experiència de les glaçades dels últims dies, en què hi va haver
un dia que hi va haver molts carrers glaçats a Torelló, ens agradaria saber si hi ha
dispositius previstos per donar resposta a glaçades semblants o possibles nevades, ja que
hi va haver alguns carrers en què va caure gent.
Sr. Miquel Franch: Si que hi ha un dispositiu previst a Torelló, per carrers glaçats i per neu;
és al departament d’obres i serveis, bastant actualitzat i jo diria que molt ben fet; si és del
teu interès te’n farem arribar una còpia. Explicar tot el dispositiu ara és bastant complex,
però per situar-te, tota la brigada municipal i els serveis que l’ajuntament té externalitzats,
es dediquen tots ells a aquests temes, a més d’altres empreses externes expressament
contractades.
En el cas dels carrers glaçats, és cert que n’hi va haver molts a Torelló i et puc dir que la
brigada d’obres va sortir i va escampar diferents productes per desglaçar, però segur que no
varen arribar a tot arreu, sempre queden lloc on pot haver-hi dificultats i també sé que es
varen atendre trucades de veïns a l’ajuntament, comunicant llocs on no s’havia passat i s’hi va
anar.
També es va haver d’avisar un veí o veïna, que havia fregat i va tirar l’aigua al carrer... coses
que passen!
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SR. JORDI CASALS:
B/4
Voldríem preguntar sobre el reglament dels annexos del teatre Cirvianum, que va
quedar pendent d’aprovació, perquè es varen fer unes observacions, es passarà en el
proper patronat que es faci per parlar dels pressupostos? Es podrà aprovar aviat?
Sra. Flora Vilalta: El reglament ja el teníem a punt, però faltava l’informe jurídic i el
d’intervenció. Tan aviat com els tinguem, el passaré al patronat i posteriorment a l’aprovació
del ple de l’ajuntament.

B/5
En referència al passatge Espanya, crec recordar que en la comissió de noms de carrers,
només de comentar que es faria una consulta als veïns, que són pocs, també calia saber
si comportava un cost en quant a escriptures, etc.

B/6
Pel que fa a la modificació del servei d’urgències de la Comarca, en què es vol canviar i
centralitzar-ho tot en un sol punt a la ciutat de Vic, davant de les manifestacions que ha
fet l’equip de govern als mitjans de comunicació, creiem que hem de donar-li suport
davant d’aquest plantejament, ja que suposaria perdre les urgències per Torelló, o per la
Vall i fins i tot per al Bisaura; amb aquesta idea de l’àrea, en què vol exercir d’alguna
manera la capitalitat des de la generositat, això seria una pèrdua i nosaltres donem
suport per qualsevol actuació que calgui fer per defensar que Torelló no perdi aquestes
urgències.
SRA. CRISTINA SALA:
B/7
Nosaltres, l’única observació que volíem fer, també era, des del grup municipal de
convergència i Unió, manifestar el suport a l’equip de govern i especialment a l’alcalde,
per les gestions que ha fet en el tema de les urgències; també ens sembla, igual que al
grup d’Esquerra Republicana, que no podem perdre les urgències o que, almenys, hem
de fer tot el que sigui possible i com a grup també ens posem a disposició de l’equip de
govern si amb els altres grups podem fer algun tipus de força més.
I desitjar bon any i que els Reis de l’Orient us portin coses a tots.
Sr. Miquel Franch: L’equip de govern agraïm aquest suport i aquesta situació –diguem-neincondicional dels grups polítics de l’ajuntament, recolzant el que hem plantejat des de
Torelló. Jo si que us voldria demanar una cosa, als grups polítics que sou aquí, (Iniciativa no
està representada al Govern Territorial de la Salut, però hi ha l’alcalde de Vic, que és de
Convergència i Unió, i l’alcalde de Manlleu, que és d’Esquerra Republicana); ells varen votar a
favor que se centralitzi les urgències a Vic. Per tant, jo si que us demanaria si des dels
vostres nivells de partit, que si podeu fer reflexionar aquesta postura, tant de l’alcalde de
Vic com del de Manlleu, penso que ens ajudaria. La veritat és que la decisió està presa i que
entrarà en funcionament a partir del mes de març, però des d’aquí, amb la M. Àngels Casals
continuarem insistint; teníem una altra reunió del govern Territorial de la Salut el dia 20,
però va quedar anul·lada; no sabem els motius, però a última hora ens varen dir que no hi havia
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quòrum suficient i nosaltres seguirem en aquesta línia de poder mantenir el servei a Torelló;
la veritat és que vàrem fer una proposta a l’últim moment, perquè ja estava tot “donat i
beneït”, en el sentit que es divideixi la comarca d’Osona en dues zones, una –des del nostre
punt de vista- que s’atenguin les urgències a Vic i que englobi Manlleu i tota Osona sud, i una
altra que s’ampliï el CAP de Torelló i que Torelló sigui un altre punt d’urgències i que s’atengui
a tota la població de la Vall del Ges i el Bisaura. Ens varen dir que no; a nosaltres ens costa
moltíssim entendre-ho, perquè no han tocat el servei d’urgències del Lluçanès –està
exactament igual- i, per tant, aquesta segona proposta que vàrem fer és molt similar a la
situació que es dóna al Lluçanès, fins i tot amb més població aquí.
Un exemple: aquests dos dies de festa, a Torelló, hi ha hagut 100 urgències en 24 hores; no
us sabria desgranar si entre aquestes n’hi havia 10 molt urgents o no, però el que és cert, és
que en 24 hores, 100 persones s’han adreçat al CAP de Torelló; ni la M. Àngels ni jo no
entenem que quan plantegem que no ens quadren els números pel que fa al sistema d’urgències
de Torelló, els números no lliguen.
Nosaltres seguirem insistint i si vosaltres podeu fer alguna cosa a nivell dels vostres partits,
seria fantàstic, perquè si Vic i Manlleu diguessin que no hi estan d’acord, inclús només un dels
dos, segur que no tiraria endavant... per cert! Aquesta última proposta per tal que els punts
d’urgències siguin Vic i Torelló, es va rebutjar totalment per part de l’alcalde de Manlleu,
perquè li semblava que a nivell de sanitat no es pot fer localisme i a nosaltres ens sembla que
precisament cal fer localisme, en temes sanitaris, perquè la sanitat és important tenir-la a la
vora. Però són punts de vista, totalment respectables.

Sra. Cristina Sala: Per part nostra ens comprometem els dos partits de la federació, a
pressionar tan com puguem a l’alcalde de Vic i jo voldria recalcar que en aquest cas
tant tu (al Sr. Franch) com la M. Àngels (Casals) heu primat per sobre de tot, el poble i
suposo que ha de ser difícil, perquè en aquest cas el joc del partit és diferent i us heu
hagut d’enfrontar i penso que l’esforç és doble i val la pena insistir en què el mèrit és més
ampli encara.
Per tant, el compromís nostre i una altra vegada l’agraïment.
Sr. Jordi Casals: Cada poble és un món i ja que ens anem passant “patates calentes”,
em sembla que la “patata calenta” més grossa la teniu vosaltres (al PSC-PM) amb la
consellera, però bé, nosaltres, per la nostra part, també farem el que podrem.
I bon any!

Sr. Miquel Franch: Jo no dic res més sobre aquest tema, perquè diria coses més grosses i
val més deixar-ho.

C) INFORMACIONS:
SR. FRANCESC RIVERA:
C/1
Ja haureu llegit aquests últims dies a la premsa local: d’una banda, el saló temàtic de
bàsquet, que se celebrarà els dies 28 i 29 de desembre al pavelló municipal d’esports i,
paral·lelament al saló, el torneig de bàsquet Vila de Torelló, en categoria infantil, femení i
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masculí, que enguany arriba a la seva cinquena edició. El torneig se celebrarà els dies 29
i 30.
C/2
Informar que l’entitat Club de bitlles catalanes som i serem del Ges, el passat dimecres,
dia 19, va rebre de la Federació catalana de bitlles i bowling, la confirmació de
l’atorgament de l’organització del campionat de Catalunya de clubs. En el seu dia, em
vaig reunir amb els representants de l’entitat, el president, Sr. Gerard Cuní i el sr. Esteve
Roura, secretari, per estudiar si era possible coordinar esforços amb la regidoria d’esports,
per a la presentació de la candidatura de Torelló; des de l’entitat, puc dir que estan molt
contents i orgullosos pel fet que la federació els doni un Campionat de Catalunya
d’aquestes característiques, i també he de dir que m’han fet arribar la seva gratitud per
la col·laboració del nostre ajuntament, a través de la regidoria d’esports, amb la
complicitat a l’hora de presentar la candidatura de Torelló. He de dir que no ha estat
gens fàcil, en primer lloc, perquè solament fa dues temporades que l’entitat disputa lliga
oficial i, per tant, és relativament nova i per la importància d’altres poblacions que varen
presentar la seva candidatura, com Cambrils, Lloret de Mar i Calella, aquesta última serà
la seu del campionat individual.
Permeteu-me alcalde, regidores i regidors, que us doni les gràcies en nom de l’entitat
Club Bitlles catalanes som i serem del Ges, per la implicació i col·laboració de
l’ajuntament de Torelló en el campionat de Catalunya de bitlles catalanes, que se
celebrarà el proper 15 de juny de 2008 a Torelló.
C/3
Aprofitar l’ocasió per desitjar unes bones festes i una bona entrada d’any i uns bons Reis,
a tots els presidents, membres de juntes, col·laboradores, col·laboradors de les entitats
esportives de Torelló i del nostre teixit associatiu.
SR. MARC FONTSERÈ:
C/4
Ha sortit a la premsa, en diverses publicacions, incluses digitals, el tema del consorci de la
TDT, informant que els ajuntaments han renunciat al canal públic; cal informar que els
ajuntaments no renunciem al canal públic, perquè els ajuntaments no tenim un canal
públic, sinó que és un consorci que es va formar i el consorci no ha renunciat a res,
perquè encara no se n’ha parlat. Per tant, les informacions no eren correctes.
Com està ara? Es va constituir de nou el consorci; Torelló té una vicepresidència i es va
encarregar a la presidència que faci un estudi de com s’hauria de gestionar, perquè
l’estudi que es va presentar no ens agradava, ni el pressupost, ni el sistema de gestió. I
així està el tema.
C/5
Informar del que ja ha avançat la Julita en relació al tercer punt d’urgència: demà
comencen els dos tallers d’ocupació; el primer és el de jardineria, que és el que ja
s’estava fent fins ara, i la novetat d’aquest any és que el departament de treball a donar
a Torelló un mòdul més, que es dedicarà a la millora de les zones riberenques del poble,
del riu Ges i del riu Ter, i manteniment i millora. Això és molt important, no només
mediambientalment parlant, sinó també perquè tindrem 8 persones més a Torelló amb
problemes d’inserció, que els podrem donar feina durant un any, tornar-los a
implementar els hàbits de treball i, si podem, que quan acabin el taller es puguin inserir
més fàcilment. I també cal dir que és molt important que en un moment de davallada
dels fons socials europeus, a Torelló ens els augmentin amb el doble dels que teníem fins
ara.
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SRA. FLORA VILALTA:
C/6
Recordar-vos que el proper dia 30, 3 patges Reials que envien SSMM els Reis, vindran a
recollir les cartes dels nens i les nenes de Torelló, als jardins de Can Parrella, al matí, i que
el dia 5, com ja és habitual, arribaran els Reis de l’Orient a les 7 de la tarda, a l’estació, i
ens agradaria que com més gent millor ens vingui a acompanyar a rebre’ls.
Bon any!
SR. MIQUEL FRANCH:
C/7
No tinc cap informació nova, però em voldria referir a dos temes, que em sembla que
són importants: el fet que dissabte passat fos a Torelló el Secretari del Departament de
Governació i Administració Pública; malauradament el Conseller, l’Hble. Sr. Puigcercós,
no hi va poder ser per causes d’un petit problema familiar. El fet de la primera pedra del
casal de la gent gran va ser molt significatiu; penso que ha estat un tema llarg, laboriós,
... ha estat molt complex arribar a la situació actual i possiblement estarem uns 18-20
mesos en obres i esperem que després d’aquest temps es pugui posar en funcionament
aquest nou casal; s’ha dit que les inversions són bastant més de 2 milions d’euros,
perquè una cosa és l’obra civil –que és el que s’ha adjudicat en aquests moments- i
posteriorment s’adjudicarà tot el que és el mobiliari i equipament d’aquest casal.
I també hi ha el tema del centre de dia, que ens diuen que si no hi ha cap problema, en
dos o tres mesos ja es podria posar en funcionament. Mentre, s’està treballant des del
propi departament de benestar social de l’ajuntament, conjuntament amb la residència
Cals Avis, tot el criteri d’admissions i fitxes per poder fer la selecció de les persones que
tinguin més necessitat social –no econòmica-.
I si no hi ha res de nou, d’aquí a uns 3 mesos, se’ns entregarà el projecte constructiu dels
24 habitatges dotacionals, que aniran al costat de la Carrera i, per tant, un nou
equipament per a la gent gran bastant important i confiem que des del departament
d’habitatge abans de mitjans de l’any vinent, ja hauran licitat aquesta obra.
Res més, només felicitar a tots els torellonencs i torellonenques; a tota la gent present
aquí; desitjar-vos que passeu aquests dies el millor possible i que ens consta que tothom
s’ha portat molt bé aquest any i, per tant, els Reis han de dur obsequis fantàstics.
Jo no faig de Rei; senzillament voldria entregar una felicitació i un obsequi a tots els
membres del Consistori, que com sabeu cada any fem i desitjar-vos que tingueu uns
bons dies.
Ara hi ha el concert de Nadal i és per aquest motiu que hem avançat l’horari del ple, per
tal que puguem assistir-hi.
La sessió es clou a les nou i onze minuts del vespre del mateix dia vint-i-nou de maig 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.
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Vist i plau,
L’ALCALDE,

EL SECRETARI INTERÍ,

