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2.2.1.1. ALCALDIA
2.2.1.1.1. Moció de l'Alcaldia per instar el Govern a rectificar els pressupostos per garantir
la continuïtat dels serveis d'inserció laboral a l'empresa ordinària i dels Centres Especials
de Treball.
2.2.1.2. HISENDA
2.2.1.2.1. Desestimar el recurs de reposició, presentat pel Sr. Alfred Puig i Castells en
representació de l'empresa Adencam Solar, S.L., contra l'acord del plenari municipal de
data 30 de gener de 2012, pel qual es denega la petició de declaració de les obres
incloses en la llicència urbanística núm. 243/2010, d'especial interès
2.2.1.2.2. Declarar l'obra d'arranjament dels banys geriàtrics i terrasses de la Residència
Fundació d'Ancians Sant Feliu de Torelló (Cals Avis), d'especial interès o utilitat municipal
2.2.1.2.3. Aprovar l'expedient de modificació de pressupost núm. 10/2012, per
transferències de crèdits de partides que s'estimen deduïbles
2.2.1.2.4. Declarar els crèdits de dues partides del pressupost de despeses vigent del
Patronat Municipal del Teatre Cirvianum, com a no disponibles
2.2.1.2.5. Aprovació definitiva ordenança fiscal nº 14
2.2.1.3. SECRETARIA
2.2.1.3.1. Aprovació inicial Ordenança de convivència ciutadana a l'espai públic.
2.2.1.3.2. Creació i modificació de fitxers de dades de caràcter personal
2.2.1.4. GRUP MUNICIPAL DE PxC
2.2.1.4.1. Moció de PxC sol·licitant la creació d'un registre de maltractadors d'animals
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emeses per les entitats financeres
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2.3.1.1.1. Aprovació inicial projecte Fase II Can Parrella
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3.1.1. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L'ALCALDIA
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3.1.3.2. Donar compte de la liquidació del pressupost del Patronat de la Ràdio Municipal
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6. INFORMACIONS
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2. PROPOSTES
2.1. COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS A LES PERSONES
2.1.1. DICTÀMENS
2.1.1.1. BENESTAR SOCIAL
2.1.1.1.1. Modificació contracte gestió servei públic transport adaptat
ACORD:

RELACIÓ DE FETS:
1.- Per acord del Ple municipal, en sessió ordinària de data 29 de setembre de 2008 es
va elevar a definitiva l’adjudicació provisional del contracte de gestió del servei públic de
transport adaptat al municipi de Torelló, modalitat “porta a porta”, mitjançant concessió
administrativa a l’empresa Autocars Ravigo, S.L.
2.- De conformitat amb el plec de clàusules administratives particulars que regulen
aquesta contractació, el contracte de gestió del servei públic de transport adaptat es va
formalitzar per un termini de 4 anys.
3.- Atès que es va signar el contracte el dia 30 de setembre de 2008, la vigència del
contracte finalitza el dia 30 de setembre de 2012.
4.- La clàusula cinquena del plec de clàusules administratives particulars preveu la
possibilitat de prorrogar el contracte de gestió del servei públic de transport adaptat al
municipi de Torelló, per un 1 any complert, fins a totalitzar un màxim de cinc anys de
durada del contracte, pròrroga inclosa.
5.- Vist l’informe de la coordinadora de l’àrea de Serveis a les persones de data 1 de juny
de 2012 que proposa prorrogar el contracte de gestió del servei públic de transport
adaptat al municipi de Torelló per un any, per tal de poder atendre a les persones amb
mobilitat reduïda i/o persones grans amb les seves capacitats de mobilitat i autonomia
disminuïdes.
FONAMENTS DE DRET:
Primer.- L’article 219 del Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat pel
Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, regula la modificació del contracte.
Segon.- La clàusula cinquena del plec de clàusules administratives particulars preveu la
possibilitat de prorrogar el contracte per 1 any, fins a totalitzar un màxim de cinc anys de
durada del contracte.
Tercer.- De conformitat amb allò establert a la Disposició Addicional Segona del Text
refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011
de 14 de novembre, l’òrgan competent per aprovar la pròrroga d’aquest contracte de
gestió de serveis públics és el Ple municipal.
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És per tot això que, a proposta de Secretaria, i vist el dictamen de la Comissió
Informativa de serveis a les persones, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda:
PRIMER.- APROVAR la modificació del contracte entre l’Ajuntament de Torelló i Autocars
Ravigo, S.L. per la prestació del contracte de gestió del servei públic de transport adaptat
al municipi de Torelló, modalitat “porta a porta”, el sentit de prorrogar el contracte en 1
any més, des del dia 30/09/2012 fins al dia 30/09/2013.
SEGON.- FORMALITZAR la modificació del contracte en document administratiu.
TERCER.NOTIFICAR
la present resolució a l’adjudicatari, als departaments
d’Intervenció, Secretaria i Benestar Social pel seu coneixement i efectes oportuns.
INTERVENCIONS:
SRA. ROSER MAS:
Hi estem absolutament d’acord; només volíem fer notar que ens sembla que és un servei
fonamental per al nostre municipi, donada l’orografia i la geografia d’aquest nostre
municipi, que és un poble molt allargassat i que no és gaire pla, que les distàncies per
arribar a determinats serveis, sobretot els que estan adequats per a les persones grans,
queden molt en una part del municipi, fet que fa imprescindible aquest transport.

SR. JOSEP M. SOLDEVILA:
El nostre grup, està a favor d'aprovar aquesta pròrroga per un any, però essent conscient,
que s'ha d'intentar per tots els mitjans prorrogar-la, per molts més anys, mentre ens sigui
possible. Més que tot, perquè és un tema bastant pelut, és un tema que no podem oblidar
en els pressupostos de cada any; és un col·lectiu que realment ho necessita.
SR. MARC FONTSERÈ:
Nosaltres també estem d’acord en la pròrroga, però voldríem fer una pregunta: com
valorem aquests quatre anys? I si s’ha prorrogat, entenem que estem contents de com
han anat aquests quatre anys. I llavors, començar a tenir compte, també –suposo que ja
ho teniu present- que com que s’haurà de fer un concurs l’any vinent, que es tingui en
compte als pressupostos, que no ens equivoquéssim.
SR. JAUME VIVET:
Les preguntes ja les respondrem i us les farem arribar.
El tema del balanç d’aquests quatre anys, ja et farem arribar com ha anat.
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels 17 membres de la Corporació.
2.2. COMISSIÓ INFORMATIVA D’ADMINISTRACIÓ,
RECURSOS HUMANS, RÈGIM INTERIOR I SEGURETAT

ECONOMIA

I

HISENDA,

2.2.1. DICTÀMENS
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2.2.1.1. ALCALDIA
2.2.1.1.1. Moció de l'Alcaldia per instar el Govern a rectificar els pressupostos per
garantir la continuïtat dels serveis d'inserció laboral a l'empresa ordinària i dels
Centres Especials de Treball.
ACORD:
El Projecte de Llei de Pressupostos de l’Estat per al 2012 contempla una disminució de la
partida per a Polítiques Actives d’Ocupació per a les comunitats autònomes en un import
del 56,92%. A Catalunya representa més de 252 milions d’€. En una situació de crisi
global, aquest Ajuntament considera prioritari promoure accions de protecció per als
col·lectius més vulnerables, entre les quals es troben les persones amb discapacitat o
trastorn mental amb especials dificultats d’inserció al mercat de treball.
Per aquesta raó, aquest Ajuntament insta al Govern de la Generalitat a:
1. Aprovar urgentment un Pla de polítiques actives per a les persones amb
discapacitat, que contempli un model global que asseguri la continuïtat dels
serveis d’inserció laboral a l'empresa ordinària, amb eines com el treball amb
suport, i dels Centres especials de Treball.
2. Aprovar de manera consensuada amb totes les organitzacions del sector, un Pla
estratègic per als CET que, a partir de la singularitat i especificitat d’aquests
centres a Catalunya, contempli mesures per a la seva sostenibilitat,
reestructuració i revitalització amb l’objectiu de garantir la seva viabilitat financera
i la seva competitivitat econòmica mitjançant l’impuls de línies viables de negoci,
formació i inversió. Alhora, aquest Pla, també haurà de contemplar un model
integral que inclogui les quanties de les subvencions en funció dels graus de
discapacitat, característiques empresarials dels centres i localització territorial
d’aquests.
3. Mantenir els ajuts als Centres especials de treball d’iniciativa social, assegurant la
subvenció del cost salarial corresponent al lloc de treball de fins el 75 % del salari
mínim interprofessional per als treballadors amb discapacitat amb especials
dificultats.
4. Garantir que a la subvenció del cost salarial corresponent al lloc de treball de fins
el 75% del salari mínim interprofessional es puguin acollir els centres especials de
treball que creïn nous llocs de treball ocupats per persones amb discapacitat amb
especials dificultats.
5. Garantir els serveis d’inserció a l’empresa ordinària per a persones amb
discapacitat amb especials dificultats.
6. Incidir al nou Govern de l’Estat per tal d’aconseguir que les aportacions d’ambdós
governs per assolir els punts 2 i 3 d’aquesta moció en cap cas siguin inferiors a
les de l’any 2011.
És per tot això que, a proposta d’Alcaldia, i vist el dictamen de la Comissió Informativa
d'administració, economia i hisenda, recursos humans, règim intern i seguretat, el Ple de
l’Ajuntament, per unanimitat, acorda:
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Així mateix, aquest Ajuntament es compromet a:
1. Requerir per escrit, a través d’una carta, a la Ministra d’Ocupació i Seguretat
Social, Fàtima Báñez, que el Govern Estatal aporti els recursos econòmics
suficients per a donar compliment a allò que dicta la normativa en concepte de
subvencions.
2. Potenciar clàusules socials en la contractació pública d’aquest mateix Ajuntament
que permetin una discriminació positiva en la compra de serveis i productes que
produeix el Tercer Sector i de manera especial els Centres Especials de Treball
d’iniciativa social. En el termini de tres mesos farà pública una quota de reserva
en aquest concepte.

3. Establir un sistema de seguiment que permeti conèixer els contractes realitzats a
partir de les clàusules socials i de manera especial els contractes reservats als
Centres Especials de Treball.
INTERVENCIONS:
SR. JAUME VIVET:
Aquesta moció va adreçada en el sentit que aquest centre també pateixen una retallada
important i jo voldria fer esment, en relació a aquesta moció, que primer en va presentar
una Plataforma; ja ho vam parlar i discutir amb ells; van presentar una moció, en concret,
el dia 29 de maig i des de l’alcaldia en vam rebre una altra dos dies després; la carta està
signada el dia 30 de maig i ens demanaven des del Patronat de Sant Tomàs que la
presentéssim des d’alcaldia, juntament amb la Xarxa d’Entitats d’Inserció Sociolaboral
d’Osona; ho vaig fer arribar a en Josep M. (Soldevila) i li vaig dir que per anar bé i si fos
possible, hauríem d’intentar passar-ne només una. Ell em va dir que ells l’havien
presentat primer i que no la retirarien; jo vaig dir que era absurd, que insistia i que no em
costarà gens en un ple reconèixer que ells n’han presentat una i que han arribat a un
acord; ell em diu que ho presentem com a grup polític; li responc que com a grup polític
no és Convergència i Unió que la presenta, si no que és aquesta entitat “Xarxa d’Entitats
de la Inserció sociolaboral” i bé, definitivament no es va arribar a cap acord.
Tot això ho explico una mica per demostrar que us escoltem (adreçant-se als regidors de
PxC), que no sou víctimes de cap mena de menyspreu i que per la nostra part hem
intentat arribar a un acord; no ha estat possible i en presentem dues i després ja
comentarem en el moment de votar la segona, els motius pels quals hi donem o no hi
donem suport.
Dit això, el sentit de la moció és el que aquest tipus d’empresa pensem que fan una
funció d’inserció laboral molt important, que si deixen de rebre aquestes ajudes patiran
bastant. El sentit de la moció és una mica el que es diu en aquests tres punts: fer arribar
les queixes i establir sistemes, perquè això no es perdi.

SRA. ROSER MAS:
Nosaltres, evidentment, que hi donarem suport; des d’Iniciativa ho tenim claríssim. Ens
sap greu que haguem de fer notar, aquest és un dels molts exemples d’uns governs, tant
el de Catalunya com el de l’Estat Espanyol obsessionats només en retallar i només
retallar i incapaços de prioritzar realment i de posar en escala de valors el que és
“retallable” i el que no ho és. També ens agrada molt comprovar que el que s’ha recollit
en el punt dos, vetllarem, perquè sigui això i no es quedi només en bones intencions, que
hi ha un compromís real de potenciar clàusules socials en la contractació pública que
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permetin una discriminació positiva en la compra de serveis i productes que produeix el
tercer sector i especialment aquests centres especials de treball, d’iniciativa social.
En el termini de tres mesos, dèieu, que faríeu pública una quota de reserva en aquest
concepte: ens agradarà poder-ho veure, poder-ho seguir i poder-ho compartir amb
vosaltres i donar-vos tot el suport necessari per tal que tot això pugui tirar endavant.

SR. JOSEP M. SOLDEVILA:
Evidentment nosaltres també l’aprovarem, pel que ja ha esmentat el senyor alcalde.
Tenia preparada una exposició, però com que veig que comencem a entendre’ns una
mica i a dir les coses com són, ho deixaré per a una altra vegada en cas que sigui
necessari.

SR. PERE GALOBARDES:
Jo, la veritat és que m’alegro que no discutim papers ni frases, perquè al final nosaltres
també hauríem pogut presentar aquesta moció, inclús el mes anterior, o una de semblant,
però no ens sembla que això sigui el camí correcte en el segle XXI i en la situació que
estem vivint. Aquesta moció no faria falta si CiU no hagués donat suport al PP perquè
precisament es produís aquesta moció i ara presentem una moció des d’un equip de
govern de CiU, per corregir el que CiU ha provocat que es fes (amb Esquerra); per tant,
és una mica il·lògic tot plegat.
Fa uns plens, vam demanar a la regidora, el ple passat, que ens informés i ens va dir que
ens informaria de seguida; ha passat un mes; suposo que tots tenim molta feina, però no
hem sabut res; si se’ns hagués informat no diríem res, però no ens han informat
absolutament de res, per tant, dubtem realment de la voluntat, no de l’escrit, de la
voluntat que hi pugui haver darrere per entomar aquest fet. Moltes d’aquestes persones,
actualment no tenen tutors familiar o estan en mans de persones que ara tenen en perill
el seu lloc de treball; molts tenen per tutora a persones majors de 75 o 80 anys i, per tant,
no és un tema frívol de mocions amunt o avall; no es tracta de presentar mocions, perquè
precisament, a Sant Tomàs estic segur que no li hauria agradat presentar aquesta moció;
és un cant de desesperació. Dir-vos que això ja està afectant el servei; us podríem
explicar exemples que ara no venen al cas, de persones que han estat desateses en
moments puntuals i no pas per voluntat, per tant, subscrivim la moció, perquè no pot ser
d’altra manera, però us encomanem i en això seguirem, per veure aquest equip de
govern, realment què fa per a aquest sector; què suplirà! Què suplirem de la manca de
diners provinents de l’Estat o de la Generalitat sobre això? Què suplirem?

SR. JAUME VIVET:
En referència al que vau demanar al ple passat, sé que la regidora ho porta per
respondre-us en aquest ple; ja que la pregunta es va fer en un ple, vam creure que
l’havíem de respondre aquí.
Una part és aquesta. I d’altra banda, repeteixo que és una moció que no ve de
Convergència i Unió; ve de la Xarxa d’Entitats d’Inserció Sociolaboral. Nosaltres la
presentem amb molt de gust. No perquè governi Convergència i Unió vol dir que hi
estiguem d’acord absolutament en tot, això també és cert! I nosaltres fem la feina que
podem fer des d’un ajuntament; no tenim la màquina per fer diners i substituir el que
deixa d’arribar-nos d’altres administracions.

VOTACIÓ:
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La proposta s’aprova per unanimitat dels 17 membres de la Corporació.
2.2.1.2. HISENDA
2.2.1.2.1. Desestimar el recurs de reposició, presentat pel Sr. Alfred Puig i Castells
en representació de l'empresa Adencam Solar, S.L., contra l'acord del plenari
municipal de data 30 de gener de 2012, pel qual es denega la petició de declaració
de les obres incloses en la llicència urbanística núm. 243/2010, d'especial interès
ACORD:

RELACIÓ DE FETS
1.Per decret de l’Alcaldia de data 30 de setembre de 2.010 es va acordar concedir a
favor de l’empresa Adencam Solar, S.L., llicència d’obres per la instal·lació solar
fotovoltaica de 550 Kw a la coberta d’una nau industrial situada en el Carrer del Ter núm.
165, atorgant-se un termini de 12 mesos per a l’execució de les obres. L’objecte de la
llicència és la construcció d’una instal·lació solar fotovoltaica fixa de 550 Kw nominals, de
connexió a la xarxa elèctrica.
2.En data de 16 de març de 2011, el Sr. Alfred Puig i Castells, en representació de
l’empresa Adencam Solar, S.L., va sol·licitar una bonificació de l’Impost sobre
construccions, instal·lacions i obres, segons expedient de llicència urbanística núm.
243/2010, al·legant que és una font de generació d’energia neta i sostenible, crea llocs de
treball, és una font de generació d’ingressos pel Municipi i que, per tant, el projecte està
inclòs en el supòsit establert en l’article 103, apartat 2. a) del Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals. Petició que va ser denegada pel Ple de l’Ajuntament de data 30 de gener de
2012, per no estar inclosa en els supòsits establerts en la legislació vigent.
3.- En data de 7 de març de 2012, el Sr. Alfred Puig i Castells, en representació de
l’empresa Adencam Solar, S.L., va presentar recurs de reposició, de conformitat amb els
articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, contra l’acord adoptat pel
Ple de l’Ajuntament de Torelló de data 30 de gener de 2012, respecte a la denegació de
bonificació de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres, corresponent a
l’expedient de llicència urbanística 243/2010, en base als raonaments següents:
1. La instal·lació que es planteja es fonamenta amb la incorporació d’un sistema
d’aprofitament energètic de l’energia solar. S’aprofitarà una font d’energia
renovable i local que permetrà contribuir amb l’autoabastiment energètic del
municipi i amb la reducció de la dependència energètica exterior.
2. S’aporta un benefici social al municipi ja que la planta en funcionament generarà
una producció anual estimada de 602227 kwh. Aquesta energia s’injectarà a la
xarxa elèctrica que la distribuirà a nivell local en els diferents punts de consum. La
quantitat produïda equival al consum anual de 150 famílies, el que
aproximadament representa l’abastiment elèctric de 436 persones de la població
de Torelló.
3. A més, gràcies a la nova planta, hi haurà un estalvi d’emissions contaminants a
l’atmosfera equivalent a 276,9 Tn de CO2 i un estalvi de 51,8 TEP (Tones
Equivalents de Petroli).
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4. Durant la construcció de la planta solat fotovoltaica es crearà ocupació.
Realitzaran la instal·lació muntadors d’estructures i panells fotovoltaics, i també
instal·ladors elèctrics especialitzats en baixa tensió que en conjunt sumaran en
total 15 treballadors.
5. En el moment que la planta ho requereixi es necessitaran dos instal·ladors
especialitzats per dur a terme les tasques de manteniment preventiu, correctiu i
operatiu de la instal·lació.
FONAMENTS DE DRET
1.- Article 103.2 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel
Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, en el que s’estableixen aquelles
bonificacions de caràcter potestatiu que, mitjançant la corresponent ordenança fiscal, es
poden concedir sobre la quota de l’impost sobre construccions instal·lacions i obres.
Entre aquestes bonificacions es recullen, a l’apartat 2.a), les següents:
“2.a) Una bonificación de hasta el 95 por ciento a favor de las construcciones,
instalaciones u obras que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal
por
incurrir circunstancias sociales, culturales, histórico artísticas o de fomento del empleo
que justifiquen tal declaración. Corresponderà dicha declaración al Pleno de la
Corporación y se acordarà, previa solicitud del sujeto pasivo, por voto favorable de la
mayoria simple de sus miembros.”
2.- La instal·lació d’una planta solar fotovoltaica en un edifici particular per la connexió a
la xarxa elèctrica no es pot entendre com una obra d’especial interès o utilitat municipal
per no concórrer circumstàncies socials, culturals, historicoartístiques o de foment de
l’ocupació i, per tant, no li és d’aplicació l’article 103.2a) del Reial decret legislatiu 2/2.004,
de 5 de març.
3.- L’article 103.2 a) del Decret Legislatiu 2/2004 pel que s’aprova la Llei reguladora de
les Hisendes Locals preveu que per atorgar les bonificacions per especial interès o utilitat
municipal correspon al plenari municipal.
És per tot això que, a proposta d’Economia i Hisenda, i vist el dictamen de la Comissió
Informativa d'administració, economia i hisenda, recursos humans, règim intern i
seguretat, el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta del nombre legal de membres de
la Corporació, acorda:

Primer.- DESESTIMAR el recurs de reposició interposat pel Sr. Alfred Puig i Castells, en
representació de l’empresa Adencam Solar, S.L., contra l’acord del plenari municipal
adoptat en sessió celebrada en data de 30 de gener de 2012, pel qual es denegava la
sol·licitud de declaració de les obres i instal·lacions d’una instal·lació solar fotovoltaica de
550 Kw a la coberta d’una nau industrial situada en el Carrer del Ter núm. 165, d’especial
interès, donat que en el recurs esmentat no s’ha aportat cap nou raonament que no
estigués inclòs en la sol·licitud de bonificació que va servir per prendre l’acord de
denegació inicial.
Segon.- RATIFICAR l’acord adoptat en la sessió plenària celebrada en data de 30 de
gener de 2012 i denegar la petició de declaració de les obres i instal·lacions, sol·licitada
per l’empresa Adencam Solar, S.L., en relació a la llicència d’obres concedida per decret
de l’alcaldia de data 30 de setembre de 2.011 per una instal·lació solar fotovoltaica de
550 Kw a la coberta d’una nau industrial situada en el Carrer del Ter núm. 165, d’especial
interès, en base als fonaments de dret exposats.
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Tercer.- NOTIFICAR la present resolució a les persones interessades i a l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
INTERVENCIONS:

SR. JOSEP M. SOLDEVILA:
El nostre vot serà d'abstenció, perquè considerem que necessitaríem més informació, és
un tema, atractiu, en el qual el poble gaudiria de més avantatges que inconvenients. No
sé si s'ha valorat amb exactitud. I això ho dic perquè en els temps actuals, haurem
d'intentar ser més flexibles en les nostres decisions. Ens interessa per sobre de tot el bé
comú. I hauríem de revisar algunes de les nostres lleis, perquè s'adeqüin als temps
actuals.

VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per majoria absoluta del nombre legal de membres de la
Corporació, atenent al resultat que es detalla a continuació:
o Vots favorables: 14, dels regidors i regidores dels grups municipals de CiU, del
PSC-PM, de JpT-ERC-AM i d’ICV-EUiA-E
o Vots desfavorables: 0
o Abstencions: 3, dels regidors del grup municipal de PxC.
2.2.1.2.2. Declarar l'obra d'arranjament dels banys geriàtrics i terrasses de la
Residència Fundació d'Ancians Sant Feliu de Torelló (Cals Avis), d'especial interès
o utilitat municipal
ACORD:
Per resolució de l’Alcaldia de data 4 de juny de 2012, es va concedir, a la Fundació
d’Ancians Sant Feliu de Torelló, la llicència urbanística segons expedient 315/2012, per
l’arranjament dels banys geriàtrics i terrasses de la Residència situada a la Pujada de
Rocaprevera de Torelló
En l’article 6.1 de l’Ordenança fiscal núm. 8 d’aquest Ajuntament, reguladora de l’impost
sobre construccions, instal·lacions i obres, es diu textualment:
“Es concedirà una bonificació de fins el 95 per cent de la quota de l’impost a favor de les
construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades d’especial interès o utilitat
municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, històriques artístiques o de foment
de l’ocupació que ho justifiquin. Aquesta declaració correspondrà al Ple de la Corporació i
s’acordarà, prèvia sol·licitud del subjecte passiu, per vot favorable de la majoria simple dels
seus membres.”
Es considera que aquesta obra és d’especial interès per concórrer en
circumstancies socials.

ella,

Vistos els informes que consten a l’expedient.
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És per tot això que, a proposta d’Economia i Hisenda, i vist el dictamen de la Comissió
Informativa d'administració, economia i hisenda, recursos humans, règim intern i
seguretat, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda:
Primer.- DECLARAR les obres d’arranjament dels banys de la Residència de la
Fundació d’Ancians de Sant Feliu de Torelló, incloses a la llicència urbanística segons
expedient 315/2012, com a obra d’especial interès o utilitat municipal.
Segon.- CONCEDIR a l’empara del que disposa l’article 6.1 de l’Ordenança fiscal núm. 8
reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, una bonificació del 95
per cent de la quota de l’impost municipal esmentat a la Fundació d’Ancians de Sant Feliu
de Torelló, per les obres incloses en la llicència municipal núm. 315/2012.
Tercer.- NOTIFICAR el present acord a la Fundació d’Ancians de Sant Feliu de Torelló, a
l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, i als departaments
d’urbanisme i intervenció d’aquest Ajuntament.
INTERVENCIONS:
SR. JOSEP M. SOLDEVILA:
Aquí el nostre vot serà a favor; creiem que aquesta bonificació s'adapta a la llei i al sentit
comú.
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels 17 membres de la Corporació.
2.2.1.2.3. Aprovar l'expedient de modificació de pressupost núm. 10/2012, per
transferències de crèdits de partides que s'estimen deduïbles

ACORD:
ANTECEDENTS
1. Pel Decret de l’Alcaldia de data 11 de juny de 2012 s’inicia l’expedient per a l’aprovació
de la modificació de crèdits mitjançant transferències de crèdit.
2. 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.
3. S'han examinat els crèdits de l'esmentat pressupost que es poden reduir sense
pertorbació del servei, i s’ha proposat la modificació de crèdit mitjançant:
Consignació de despeses amb crèdits en baixa
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Partida inicial

Nom

Consignació
inicial

502-0113100001

Caixa Catalunya, 12.372,17 €
interessos préstec
Inversions 2009

Proposta
baixa

de Consignació
definitiva

3,42 €

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

12.368,75 €

3,42 €

Consignació de despeses amb crèdits en alta
Partida inicial

Nom

Consignació
inicial

502-9314530000

Transferències
2.282,67 €
corrents a l’Institut
Català del Sòl

Proposta d’alta Consignació
definitiva
3,42 €

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

2.286,09 €

3,42 €

FONAMENTS DE DRET
1. Les transferències proposades afecten diferents capítols i no afecten els crèdits
ampliables ni els crèdits extraordinaris atorgats en l’exercici.
2. Les partides que es proposa no procedeixen de crèdits incorporats com a conseqüència
de romanents no compromesos procedents de pressupostos tancats, ni han estat objecte
de cap minoració com a resultat de transferències anteriors.
3. No hi ha cap compromís de despesa que impedeixi la modificació de les partides que es
proposa minorar.
4. 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.
5. La secretaria i la intervenció han emès els seus informes.
És per tot això que, a proposta d’Economia i Hisenda, i vist el dictamen de la Comissió
Informativa d'administració, economia i hisenda, recursos humans, règim intern i
seguretat, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda:
Primer.- APROVAR la modificació de crèdit núm. 10/2012, per mitjà de transferències
de crèdit.
Segon.- EXPOSAR al públic el present acord pel termini de quinze dies, mitjançant la
publicació del corresponent edicte en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. En
cas de no presentar-se reclamacions l’acord serà ferm i es transferiran els crèdits de les
partides proposats.

VOTACIÓ:
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La proposta s’aprova per unanimitat dels 17 membres de la Corporació.
2.2.1.2.4. Declarar els crèdits de dues partides del pressupost de despeses vigent
del Patronat Municipal del Teatre Cirvianum, com a no disponibles
ACORD:

ANTECEDENTS
Per resolució de la Presidència del Patronat Municipal del Teatre Cirvianum de data 15 de
juny de 2012, es va aprovar la no disponibilitat de dos crèdits de les partides 101-335226.09.01 per import de 8.985,08 € i 101-335-226.09.00 per import de 7.000,00 €
FONAMENTS DE DRET
1.
Article 33 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el
Capítol I del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 29 de desembre, reguladora de les Hisendes
Locals, en matèria de pressupostos, estableix que la declaració de no disponibilitat de
crèdits, així com la seva reposició a disponible, correspon al Ple de la corporació.
2. Article 18è. de les Bases d’Execució del pressupost vigent, que estableix quins crèdits
podran ésser declarats com a no disponibles i l’òrgan competent per fer-ho.
És per tot això que, a proposta d’/d'Economia i Hisenda, i vist el dictamen de la Comissió
Informativa d'administració, economia i hisenda, recursos humans, règim intern i
seguretat, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda:
Primer.- DECLARAR com a crèdits no disponibles del pressupost vigent del Patronat
Municipal del Teatre Cirvianum, els següents:
Partida
101-335-226.09.01
101-335-226.09.00

Denominació
Actes musicals, teatrals i cinema. Festus
Actes musicals, teatrals i cinema

Import
8.985,08 €
7.000,00 €

Segon.- NOTIFICAR el present acord a la intervenció del Patronat per tal que la
comptabilitzi.
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels 17 membres de la Corporació.
2.2.1.2.5. Aprovació definitiva de l’ordenança fiscal núm. 14
ACORD:
En data 2 de maig de 2012 es va aprovar inicialment la modificació de l’ordenança fiscal
núm. 14, Taxa per la prestació del servei públic per la recollida d’animals de companyia

13

extraviats, abandonats i maltractats, per adaptar-se a les necessitats casuístiques no
incloses en les tarifes anteriorment aprovades.
Que es va aprovar inicialment la Tarifa 12 amb la redacció següent:






Els més vellets o adults que ja porten un temps considerable al refugi i no tenen
sortida.
Els malalts o amb dolences cròniques que necessiten atencions especials.
Els que presenten algun problema de comportament.
Els que físicament siguin molt i molt lletjos.
El veterinari responsable serà qui determinarà, sota el seu criteri, si està inclòs en
aquesta tarifa i ho explicarà en la memòria de gestió.

Que ja en l’aprovació inicial es va demanar es modifiqués la redacció del punt 1 d’aquesta
tarifa i en el Ple del passat mes de maig, a proposta d’una Iniciativa es va proposar una
nova redacció.
Que l’Acord està en exposició pública i per tant és susceptible de modificació

És per tot això que, vist el dictamen de la Comissió Informativa d'administració, economia
i hisenda, recursos humans, règim intern i seguretat, el Ple de l’Ajuntament, per
unanimitat, acorda:

PRIMER.- Aprovar definitivament les modificacions de la Taxa per la prestació del servei
públic per la recollida d’animals de companyia extraviats, abandonats o maltractats,
ordenança fiscal núm. 14, d’acord al següent detall:
TARIFA 12: Adopcions a tarifa zero o similar:




Els que degut a les seves condicions físiques presentin més dificultat per la seva
adopció.
Els malalts o amb dolences cròniques que necessiten atencions especials.
Els que presenten algun problema de comportament.
o El veterinari responsable serà qui determinarà, sota el seu criteri, si està
inclòs en aquesta tarifa i ho explicarà en la memòria de gestió.

TARIFA 13: Esterilització gat mascle considerat colònia de gats: Tarifa 130.25€
Són animals que no passen el pla adopció i es retornen al lloc d’origen amb un marcatge
a l’orella, després d’haver passat control veterinari.
TARIFA 14: Esterilització gata femella considerat colònia de gats: Tarifa 167.84€
Són animals que no passen el pla adopció i es retornen al lloc d’origen amb un marcatge
a l’orella, després d’haver passat control veterinari.
TARIFA 15: En el cas de SEROLOGIA FELV-FIV positiva en el tractament de
colònies de gats: Tarifa 75,29€
TARIFA 16: Recollida de fures: Inclou: Recollida, visita veterinària, vacuna i
residència 20 dies: Tarifa 192.60 €
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Modificació tarifa 9: Adopcions fures
6. Fura mascle: Revacunació moquillo+ vacuna ràbia, esterilització i xip:
Tarifa 130.36 euros
7. Fura femella: Esterilització i xip: Revacunació moquillo+ vacuna ràbia,
esterilització i xip: Tarifa 143.95€
SEGON.- L’aprovació de les modificacions seran d’aplicació el dia següent a la seva
publicació definitiva.

INTERVENCIONS:
SRA. ROSER MAS:
Agrair la sensibilitat especial.
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels 17 membres de la Corporació.
2.2.1.3. SECRETARIA
2.2.1.3.1. Aprovació inicial Ordenança de convivència ciutadana a l'espai públic.
ACORD:
RELACIÓ DE FETS:
L’objectiu principal d’aquesta Ordenança és l’establiment d’un clima de civisme, de
convivència social i de respecte mutu que fomenti la millora en la qualitat de vida, les
relacions solidàries, tolerants i respectuoses amb la diversitat de ciutadans i ciutadanes
que formen la comunitat veïnal de Torelló. Així mateix, aquesta Ordenança estableix els
mecanismes per corregir i, si escau, sancionar les actituds incíviques, negligents i
irresponsables que deterioren la qualitat de vida. Aquesta Ordenança pretén també
regular les normes de convivència i les relacions cíviques en la utilització, tant dels
espais, com dels béns i serveis de domini públic, en el benentès que cal que les persones
ajustin la seva conducta quotidiana a les normes de convivència de les que s’han dotat
lliurement per tal que la ciutat sigui més humana, amable i habitable.
FONAMENTS DE DRET
-Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
-Decret Legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal i del règim
local de Catalunya
-Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals.
-Llei 11/2.009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les
activitats recreatives.
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-Decret 112/2.010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el reglament d’espectacles públics i
activitats recreatives.
-Ordre INT/358/2.011, de 19 de desembre, per la qual es regulen els horaris dels
establiments oberts al públic, dels espectacles públics i de les activitats recreatives
sotmesos a la Llei 11/2.009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles
públics i de les activitats recreatives i al seu Reglament.
-Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica.
-Decret 176/2.009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 16/2002,
de 28 de juny de protecció contra la contaminació acústica i se n’adopten els annexos.
-Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la llei de
protecció dels animals.
-Llei Orgànica 1/1992, de 21 de febrer, sobre Protecció de la Seguretat Ciutadana.
Vist l’informe de secretaria que obra a l’expedient.
És per tot això que, a proposta d’/de Secretaria, i vist el dictamen de la Comissió
Informativa d'administració, economia i hisenda, recursos humans, règim intern i
seguretat, el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta del nombre legal de membres de
la Corporació, acorda:
Primer.- Aprovar inicialment l’Ordenança de convivència ciutadana a l’espai públic.
Segon.- Exposar al públic durant 30 dies a través d’edictes que s’inseriran al BOP, al
DOGC, a un dels mitjans de comunicació escrita diària i al tauler d’edictes de l’ajuntament
per tal que qualsevol persona presenti les al·legacions i reclamacions que consideri
pertinents. En cas que no es presentin al.legacions contra l’acord d’aprovació inicial,
l’ordenança quedarà definitivament aprovada i es farà constar els efectes de l’aprovació
per decret de l’Alcaldia.
Tercer.- Un cop aprovada definitivament l’Ordenança es procedirà a la seva publicació
íntegra al BOP i alhora anunciar al DOGC la referència del BOP en el qual s’hagi publicat
íntegrament el text i no entraran en vigor fins que s’hagin procedit a la seva publicació
íntegra i hagi transcorregut el termini de 15 dies des de la notificació de l’aprovació
definitiva del Reglament a l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya.
INTERVENCIONS:
SR. JORDI CASALS:
Avui aprovem inicialment l’ordenança de civisme, com es coneix popularment, i que té el
nom d’ordenança de convivència ciutadana a l’espai públic; és una ordenança molt
àmplia, com heu pogut veure; té a l’entorn de 140 articles i regulem temes de conducta,
com pot ser l’actitud, el respecte,.. Temes d’higiene i dignitat de les persones, espais i
instal·lacions, la via pública, dret a la informació i la participació, medi ambient i sorolls –
que aquí també estem pendents d’una ordenança pròpia- el tema de les antenes
parabòliques, la roba estesa i les terrasses. Hem volgut en els diferents casos, adaptar la
realitat de Torelló, és a dir que essent una ordenança tan àmplia no grinyoli o que grinyoli
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el més mínim amb la realitat de Torelló i es pugui aplicar amb tota la seva normalitat.
També algunes necessitats que s’han detectat i que realment hi ha una demanda social
que es pugui donar solucions, com pot ser un tema que segurament és una llàstima que
s’hagi de regular per solucionar-lo, com pot ser el tema dels excrements de gossos i
també els consums a la via pública. Sense aquesta ordenança en aquests àmbits no es
podia actuar i a partir d’ara si que podrem actuar.
En l’apartat de les infraccions, hi ha tres nivells d’infracció: lleu, greu i molt greu. La lleu té
una penalització inferior a 750 €; les greus de 750 a 1.500 € i les molt greus, de 1.500 € a
3.000 €. Per valorar en cada supòsit el nivell d’aquesta infracció de lleu, greu o molt greu,
tindrem en compte el que és la reiteració, la transcendència social i la intencionalitat de la
mala actuació i en període de voluntària, amb l’acceptació del qui hagi fet infracció
d’aquesta ordenança, també hi haurà bonificació del 50% en el pagament de les lleus i en
les greus i molt greus, la bonificació és inferior i s’aplicarà del 25%.
Aquesta ordenança es va presentar al Consell de seguretat ciutadana i mobilitat, on hi ha
entitats i també hi són els grups polítics i s’ha treballat a l’Ajuntament d’una manera
transversal amb les àrees de ciutadania i seguretat, de serveis a la persona i de territori,
amb un treball a nivell tècnic i polític.
SRA. ROSER MAS:
Com vam comentar al regidor en el seu moment, nosaltres no ho veiem massa clar, això.
En primer lloc voldríem parlar d’actituds, perquè no entenem de cap de les maneres
l’actitud de l’equip de govern, que en un tema com aquest, que hauria de ser àmpliament
consensuat, no s’hagi fet. Entenem que l’aprovació d’una ordenança d’aquest tipus hauria
de ser un exemple del que es predica i, per tant, hauria d’haver procurat el consens amb
la resta dels grups polítics i amb entitats i col·lectius pels quals aquesta ordenança té
implicacions importants. No ha estat així; la proposta d’ordenança es va lliurar als
membres del consell de seguretat ciutadana en els quals el nostre grup té un
representant, el dia 11 de juny, 24 hores abans de la reunió del consell. Com pretenia
l’equip de govern que hi hagués un bon treballa a nivell de grup, si no hi havia ni temps
de convocar-lo? Aquest és un dels temes que havíem parlat en el seu moment amb el
regidor.
A la reunió de treball del nostre grup, després de les comissions informatives del dilluns
passat, dia 18, i després d’analitzar a fons el document, es va proposar demanar al
regidor deixar l’aprovació de l’ordenança per al ple del mes vinent i poder-ne parlar amb
calma i incorporar unes millores i discutir uns punts que nosaltres no vèiem amb el mateix
criteri que l’equip de govern. La resposta del Sr. Jordi Casals, el regidor, va ser que
considerava que ja hi havia hagut temps suficient! No podem entendre de cap de les
maneres la seva actitud, perquè només cal consultar les actes dels plens, per comprovar
com ell mateix s’havia queixat quan era a l’oposició, que no hi havia temps material per
estudiar i analitzar bé els documents, que és el que ens ha passat ara a nosaltres.
Es veu que, és clar! Les coses canvien depenent de la posició que ocupes! I a nosaltres,
això també ens sap greu. Les coses pensem que no es fan així. Nosaltres ho vam dir
amb temps suficient que no ho vèiem clar i que pensàvem que s’havia de treballar d’una
altra manera, però be...
Després de parlar de les actituds que no ens han agradat, voldria parlar de l’ordenança
en si: d’entrada, no compartim de cap manera el que s’anuncia al preàmbul: des del
nostre punt de vista el clima de civisme, la convivència i el respecte, no s’estableixen, ni
s’aconsegueixen només aprovant ordenances; tot això es guanya amb el treball diari,
abordant els problemes, fomentant el diàleg, evitant que es trenqui la cohesió social,...
entenem que és d’una altra manera. En tot cas, aquesta ordenança o una ordenança,
seria un instrument que pot servir per a sancionar determinades actituds, però si esperem
que el fet d’aprovar-la farà que tots siguem més cívics estem ben arreglats i equivocats,

17

probablement; d’altra banda, només cal llegir el conjunt de l’ordenança per comprovar
que es posa molt més èmfasi en determinats comportaments que no es consideren cívics
o correctes, sovint partint de tòpics i perjudicis... penso que n’hi ha molts que no estan tan
arrelats a la pròpia realitat de Torelló, com deia el regidor, que no pas fent propostes de
millora per a la cohesió o la convivència.
Com pot ser, també, que vulguem aprovar una ordenança i sovint no posem a l’abast les
eines per a resoldre allò que volem sancionar o impulsar?; només ho fem per poder
castigar determinades conductes? Perquè, és clar! Si no posem elements de millora és
molt complicat realment poder-ho tirar endavant. No cal anar gaire lluny per comprovar
que realment és així això. Encara estem esperant, per exemple, les cartelleres per tal que
l’aplicació de l’ordenança sigui viable i hi ha una norma anterior que parla del tema de la
publicitat, per exemple, i que hi hauria d’haver unes cartelleres adequades per aquest
tema, i no hi són i, en canvi, aquí ho recull com si la cosa ja estigués muntada.
Com farem tot aquest tema d’informació objectiva sobre qüestions públiques? Com ho
farem? Penjarem la informació dels plens a l’entrada de l’Ajuntament? No ens digueu que
hi ha el web, o la ràdio o el Pescallunes, perquè això és minoritari i ho sabem tots que és
minoritari. De quina manera realment entres en el conjunt de la població? Avui per avui,
d’aquesta informació objectiva no se’n dóna gaire des de l’equip de govern. Està prohibit
orinar-se al carrer –cosa que ens sembla bé!-, però som incapaços de posar els vàters
suficients quan el mateix Ajuntament organitza algunes activitats. Què passa quan hi ha
actituds racistes o xenòfobes? Malauradament en aquest ple n’hi sol haver. En quest cas
com ho fem? Si no ens atrevim a posar cap sanció, per exemple! regulem el tema, però
llavors no regulem cap sanció en aquesta ordenança. Com podem aprovar una
ordenança que sovint es basa en la subjectivitat? Que aquest és un altre element que
havíem compartit amb en Jordi: diversos articles parlen d’excepcionalitats que
determinarà l’alcaldia o l’Ajuntament; en base a què ho farà? En base a si els ciutadans i
ciutadanes coneixen els regidors o l’alcalde, o tenen més capacitat d’atabalar? L’article
sobre la càrrega i descàrrega fora dels horaris establerts, i que no hi hagi un sol musical
al carrer... a tothom ens ve al cap establiments que ho estan fent això! Les càrregues i
descàrregues, música al carrer,... tots sabem que hi ha gent que passa dels horaris, o
que passa d’aquesta norma.
Com es valoraran, amés, els criteris estètics en l’ús especial comú de l’espai públic? Hi
ha un terme molt concret, que m’ha fet molta gràcia i que diu: “ofendre l’estètica urbana”.
Quan parlem de finestres i balcons, això d’ofendre l’estètica urbana, ens sona una mica
estrany, de debò, no ho veiem clar!
Com podem aprovar, finalment, una ordenança amb tantes implicacions per als
torellonencs i torellonenques, i només parlar de difondre-la pels mitjans de comunicació i
el web; Torelló té molts ciutadans que no hi poden accedir; per tant, serà de difícil
coneixement aquesta ordenança.
I ara, si em permeteu, hi ha una llarga llista d’exemples que nosaltres no hi estem gens
d’acord i us en direm uns quants, perquè sort que encara no és d’aplicació el ROM,
perquè em sembla que ens estem excedint abastament en el temps previst. Però, per
exemple: hi ha un tema que diu: es parla constantment de ciutat en aquesta ordenança!
Torelló és un poble, no és una ciutat i, a més, n’estem molt orgullosos. Ens semblaria que
s’hauria d’utilitzar el terme que correspon, és a dir, poble i no pas ciutat. Caldria una
revisió lingüística per revisar un llenguatge que respecti la igualtat entre homes i dones:
sovint es té en compte, però s’ha de millorar en algun aspecte; per exemple: en l’article
5.d) no costaria gens posar torellonencs i torellonenques, o a la pàgina 23, l’article 39.2
posar “la propietat”, en lloc “del propietari”, o a l’article 32, posar “persones
discapacitades” enlloc de “discapacitats”; entenem que aquest tema s’hauria de polir molt
més.
A l’article 10.4, per exemple: esteu segurs que està ben redactat? Perquè deu voler fer
referència als menors, però tal com està escrit no queda clar; ens sembla que estem
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prohibint la venda de tabac en general; potser no estaria malament, però no creiem que
sigui objecte d’aquesta ordenança!
L’article 14, per exemple; com podem aprovar una ordenança que digui: “i si fos possible,
conduiran els que practiquin la mendicitat a l’establiment o servei municipal adient”?. És
clar! Si posem això ha de ser possible, perquè si no, que farem en aquest municipi amb
una persona que practiqui la mendicitat? Si no és possible traslladar-lo a un establiment o
servei municipal adient, què en farem? El llençarem a la brossa? L’enviarem a un altre
municipi?
L’article 21.1: diu que hem de prendre mesures d’higiene i que les persones no poden
anar bruts ni en males condicions d’higiene pel carrer; ara bé! Quin servei tenim habilitat
per resoldre-ho? En tenim algun? Tenim servei de dutxes, perquè les persones en
aquestes condicions es puguin anar a dutxar? Els enviem tots al casal d’avis? Ho fem
ràpid? Com ho muntem?
Article 22: diu que cap vehicle no pot anar embrutant els carrers. I, per què fem un
esment concretament al sector agrícola? Entenem que no hi ha d’haver cap vehicle que
embruti els carrers, oi? Tant és que sigui agrícola o no! Tant és que sigui una cosa com
una altra i, a més, es recull en un article més endavant; entenem que això no hi hauria de
ser.
Article 38: està prohibit encendre o mantenir foc. Ostres! L’altre dia hi havia un acte
organitzat per la desperta i, a més, hi havia el tema de la flama, potser hi haurem de
posar una excepció, perquè si no, tindrem un problema!
Article 38: aquí és una mica un joc semàntic; diu: es prohibeix que... i en un punt concret,
diu: es prohibeix, és a dir, prohibir jugar a pilota. Com que tenim un anunciat inicial que
diu es prohibeix, com a genèric, el resultat final ens surt: es prohibeix prohibir jugar a
pilota... entenem que no deu ser aquest l’objecte, oi?
Article 52.12: és legal autoritzar els bars a ocupar la calçada? Nosaltres entenem que no,
perquè, qui assumeix els perills que això comporta? Nosaltres, l’Ajuntament? Encara que
hi hagi unes alces o el que sigui, la calçada l’han d’ocupar els bars? No ho veiem massa
clar!
Aquest article 70.3: tornem a repetir, tornem a insistir: què vol dir que ofengui l’estètica
urbana? Qui ho decideix? És un factor molt subjectiu que pot portar moltes dificultats;
símbols com banderes, poden ser objectes que ofenguin a uns i, en canvi que agradin
molt als altres i en canvi no hauria de tenir cap implicació d’aquest tipus.
Després hi ha un apartat de sancions que preveu sancionar que s’estengui la roba en lloc
visible; i si no hi ha cap altra opció? Habilitarem un espai, l’Ajuntament, perquè la gent
pugui anar estendre la roba per eixugar-la? Hi ha pisos ridículament petits on no hi ha lloc
per estendre la roba i no hi ha assecadora. Per tant, això també pensem que és un tema
que grinyola, perquè és de mal fer complir.
I un últim que podríem posar, és que ens dieu a l’article 126, que està prevista
l’elaboració d’un catàleg d’arbres d’especial interès, la qual cosa ens agrada molt i ens en
congratulem i serà perfecte, però ens agradaria també que poguéssiu dir en quin moment
es podrà fer aquest catàleg.
Aquests només són alguns exemples dels que tenim recollits; en tenim 36 o 38. Esperem
que siguin suficients per asseure’ns i parlar-ne; si no és així, hi votarem en contra; de
debò que ens sap greu. Ens sap greu també, que nosaltres ens ho esperàvem d’un grup
polític determinat, però d’un altre grup polític determinat, no; ho sento: del grup
d’Esquerra no ens ho esperàvem!
SR. JOSEP M. SOLDEVILA:
La intervenció de la Sra. Mas m’ha deixat destrempat. Uf!
Jo no m’allargaré tant en la lectura, perquè és molt concret. Nosaltres creiem que
l’ordenança hi ha de ser, però també considerem que s’ha de preparar la gent, perquè
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tingui civisme; estem en un país on normalment hi ha llibertat per fer el que dóna la gana i
després castiguem el que fan; a la nostra edat, nosaltres fèiem un curset de civisme i no
estaria malament que tant les escoles com l’Ajuntament, s’impliquin una mica per
ensenyar els nostres fills a tenir civisme, perquè els d’edat avançada costarà més poderlos arreglar.
En quant a la referència de la Sra. Mas que s’han de castigar actes xenòfobs, això ja
depèn del criteri de cada persona; cadascú té una idea, una exposició és una exposició i
no sé si realment és pitjor el que jutja que el que exposa una veritat! No sé què seria
censurable; això depèn del criteri de cada persona.
Per tant, el nostre vot serà d’abstenció.
SR. MARC FONTSERÈ:
Nosaltres aplaudim primer de tot la voluntat de l’equip de govern de dotar el poble d’una
normativa clara, detallada, extensa, del que podem fer o no podem fer els ciutadans de
Torelló o que estiguin de pas; què poden fer en els nostres espais públics i també en els
nostres espais privats, sempre i quan sigui una activitat que pugui molestar els veïns o a
la globalitat dels ciutadans. La normativa, ho ha destacat el regidor, és llarga, és extensa,
té més de 140 punts; té punts que no compartim o simplement que no hem pogut debatre
la seva idoneïtat. Amb això què vull dir? Ho ha dit la Roser i ho repetiré: a Torelló
disposem d’un consell de seguretat ciutadana que durant el primer any de legislatura no
es va reunir en cap ocasió i la primera convocatòria es va fer aquest dilluns passat, dia
11, fa uns quinze dies, i es va fer –crec- per salvar l’expedient d’informar que es portava
al ple aquest text.
Allà mateix hi va haver alguna veu –que no va ser la meva- que ja va demanar això que
ha demanat la Roser d’Iniciativa i que jo et demanaré ara: més temps, per fer aportacions
positives; no per carregar-nos-el! Segurament la Roser ha dit coses que tu penses (al Sr.
Casals) com ella o que nosaltres pensem com ella i que possiblement, modificant-les,
s’adequarien millor. Per tant, aquelles aportacions que va demanar una veu al consell de
seguretat ciutadana i mobilitat, crec que la teníem la gran majoria dels que érem allà
presents.
Per tant, el que demano és que retirem aquest punt de l’ordre del dia; que es doni un
període de quinze dies als membres del consell –i si ho voleu estendre, encara millor!-,
per fer aportacions, millores o clarificacions del text presentat.
La gent d’Iniciativa va tenir un dia; jo vaig estar més de sort: vaig tenir el cap de setmana i
el dimarts a la tarda, però no és suficient; són 140 articles, bastant densos i crec que s’ho
mereix.
Si retireu el text, no caldrà que responeu una per una totes les peticions que s’han fet o
què passarà amb la instal·lació de bars en zones privades i que poden molestar els
veïns?, quins parcs forestals tenim al municipi? Què passarà amb els aires condicions o
antenes parabòliques existents? Només es multaran les noves o també les antigues?
Si no ho retireu, nosaltres haurem de votar en contra; si no, segurament hi votarem a
favor, perquè compartim més del 90% del que està escrit.

SR. JORDI CASALS:
Jo no sé si els grups, sobretot el PSC i Iniciativa s’han llegit la primera frase d’aquestaa
proposta, que és l’aprovació inicial! Jo no sé si el grup d’Iniciativa per Catalunya ha
esperat aquest cap de setmana per fer totes aquestes aportacions i a mirar-se’l amb
detall, però l’hem anat parlant amb la Roser un parell de vegades; jo ja li vaig dir! Els
grups municipals han tingut això durant dues setmanes i jo he estat obert, i així ho vaig dir
a la comissió informativa, que es fessin aportacions i comentaris, com també es va fer i ja
vaig demanar disculpes i vaig explicar les raons de la premura de temps... ja sé que no és
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suficient, però en aquest cas vam guanyar un dia donant la informació, perquè en els
consells sectorials, normalment s’ha entregat la informació el mateix dia i això intentarem
arreglar-ho; ja sabem que en un sol dia no és el millor, però intentarem fer-ho.
Amb la regidora i portaveu d’Iniciativa, dir-li això: han disposat de quinze dies; he estat
obert a parlar-ne; no ha volgut entrar en el detall de tot el que s’ha dit aquí, perquè només
una cosa s’ha comentat, que és el tema de la subjectivitat, però aquí també hauríem de
tenir en compte que hi ha els tècnics que, com en moltes altres coses a l’Ajuntament,
tenen el seu criteri i em sembla que són professionals prou bons per poder fer la feina
ben feta. Ara queda un procés per tal que si s’han de modificar coses, parlar-ne; jo,
l’actitud la tindré, i això, abans la regidora d’Iniciativa –que ja és normal apuntar a
Esquerra Republicana en aquest equip de govern!- sorprenent-se, que no s’ho esperen...
bé, doncs suposo que si no descontextualitzem les coses, si que sempre s’ha parlat de
tenir la informació, però també el tarannà i en comptades ocasions, quan Esquerra
Republicana estava a l’oposició, en el procés de l’aprovació inicial fins a la final, s’ha
pogut parlar tranquil·lament i s’han pogut fer aquestes aportacions. Jo estic absolutament
obert, i així ho vaig dir, a parlar de les coses; això és una aprovació inicial i si s’ha de
modificar i criem i la majoria del ple creu que s’ha de modificar aquesta ordenança, estem
oberts! No serem tan totxos de quedar-nos estancats en una cosa que és errònia!
Aquí s’han dit moltes coses i jo crec que tenim prou temps per parlar-ne i modificar,
perquè no ho modificarem aquí; el que si que s’ha de tenir en compte, que aquesta
ordenança no és l’única eina que es té en el civisme i no serà l’única política que es farà
a favor del civisme! Tampoc compartim el que ha dit Plataforma per Catalunya, que tots
els ciutadans fan el que els dóna la gana! Els incívics no són la majoria! Aquí no
comencem, perquè fem una ordenança de civisme i hi ha gent que té actituds incíviques,
de senyalar tots els ciutadans de Torelló i dir que són una colla d’incívics i eixalabrats! No
és així! Òbviament que es faran tasques de prevenció, ja s’ha fet! Els agents cívics ja han
començat a anar a les escoles, a parlar de civisme; s’ha fet una campanya a ràdio ona, la
ràdio municipal, parlant del civisme; es farà una difusió d’aquesta ordenança una vegada
estigui aprovada, es faran campanyes com, per exemple, la recollida selectiva, que això
també és civisme! I no té pas per què passar només per haver fet una ordenança de
civisme i d’això ja se’n ha fet altres campanyes i se seguiran fent.
No ho centrem només en l’ordenança i aquesta insinuació, que sembla que només sigui
amb afany recaptador i de voler castigar la gent; no és tracta d’això! Però ara tenim una
eina per poder sancionar a la gent que es passi de la ratlla.
Si es vol veure que no hi ha hagut tarannà per parlar-ne en quinze dies, jo crec que és
una mica històric tenir informació d’un punt de l’ordre del dia que no són els
pressupostos, i moltes vegades ni això ho teníem en quinze dies, en podíem haver parlar
en moltes ocasions i sobretot, pensant que estem en l’aprovació inicial, i no final, i jo, com
ja vaig dir a tothom, tinc les portes obertes, gent del consell de seguretat ciutadana m’han
fet arribar algunes aportacions i, a més, s’han inclòs aquí tal com vaig dir a la comissió
informativa, i també us diria que us llegiu l’ordenança fins al final –ja sé que és molt
llarga- perquè en el tema de les antenes i dels aires condicionats ja hi ha una disposició
transitòria que ho explica. Ja sé que és llarga, però si arribem fins al final tindrem tota la
informació.
Repeteixo: queden trenta dies d’exposició pública i això també serveix per als grups
municipals, i jo, obert a parlar-ne i si hi ha coses que s’han de modificar, es modifiquen.
SRA. ROSER MAS:
Només una matisació en el que parlava el regidor Jordi Casals en relació a què n’havíem
parlat prèviament i que jo no havia volgut entrar en raó; no és exactament així, perquè si
que n’hem parlat en un parell d’ocasions, és veritat! Si que es va oferir a parlar-ne, però
també és veritat que el nostre posicionament va ser que no hem tingut temps de mirar-
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nos-ho en calma, no ho hem pogut estudiar i, per tant, ens interessaria que ens puguis
donar més temps per poder-nos-ho mirar i estudiar.
No és que no hi haguem volgut entrar, per després fer un discurs fantàstic al ple. No és
això!
SR. JOSEP M. SOLDEVILA:
Només un matís. Demanar-li al senyor Casals que deixi de canviar les meves paraules:
no he dit res del que vostè ha dit! Jo he dit que s’ha d’ensenyar la gent jova, perquè un
país que tingui moltes prohibicions, o un poble, no funciona. I és valora la cultura de la
gent per les prohibicions que hi ha! Però d’això a dir que la gent de Torelló és incívica, si
us plau!

SR. MARC FONTSERÈ:
Un dia històric! El dia que el consell de seguretat ciutadana va servir per ser un òrgan
burocràtic, més que burocràtic, perquè se’ns va informar de dos temes; els mossos
d’esquadra també van donar una informació molt detallada, però dos temes que
afectaven a la mobilitat i al civisme del municipi, es van donar informacions sense ni tant
sols demanar consell, que és el que diu el seu nom: “consell”. Per tant, dia història
facilitar la informació amb tres dies d’antelació, o un, com el cas d’Iniciativa, potser si que
és històric!
La segona cosa és més administrativa: jo no sé si és eficient fer un reglament sense
parlar-ne amb ningú, sense demanar, sense rebre aportacions i dir que tenim un període
d’informació pública en què s’incorporaran –o no- modificacions, que s’hauran de votar al
ple i, per tant, pot ser que no s’incorporin, pels motius polítics que sigui o, si s’incorporen,
tornarem a fer una altra aprovació inicial, no sé si de la totalitat o d’alguns dels articles;
per tant, un altre mes d’exposició pública d’alguns articles o de la totalitat. No tinc clar que
això sigui més eficient que quedar abans, parlar-ne i debatre-ho. Ostres! El consell
d’educació va ser diferent! Es van donar les informacions, però es va demanar una
participació o una dinamització del consell que no es va donar aquí. Jo crec que per
arreglar això, hauríem de retirar el punt, parlar-ne i tornar-lo a presentar al ple vinent.

SR. JORDI CASALS:
Només afegir que no es retirarà. Ja he dit que estic obert a les aportacions, hi són i titllar
de buròcrates els membres del consell de seguretat ciutadana... a més, si ens agafem
una part del tot, és quan les coses no acaben de sortir del tot i allà es van comentar fins i
tot propostes de futur, en el tema de mobilitat, i es va poder parlar d’aquestes i de la que
es va fer, que és la del passatge Barcelona i tothom hi va estar d’acord, si més no, la gent
que va opinar.
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per majoria absoluta del nombre legal de membres de la
Corporació, atenent al resultat que es detalla a continuació:
o Vots favorables: 9, dels regidors i regidores dels grups municipals de CiU, i de
JpT-ERC-AM.
o Vots desfavorables: 5, dels regidors i regidores dels grups municipals del PSC-PM
i d’ICV-EUiA-E.
o Abstencions: 3, dels regidors del grup municipal de PxC.
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2.2.1.3.2. Creació i modificació de fitxers de dades de caràcter personal
ACORD:
RELACIÓ DE FETS:
I.- Atès que les entitats locals han desenvolupat programes que, amb diversos noms i
formats volen evitar que els adolescents que tenen dificultats per obtenir el títol de
graduat en ESO o no l’han obtingut, entrin en situacions de risc social. Amb aquest
objectiu l’ajuntament de Torelló utilitzarà una eina informàtica que faciliti la transició
escola treball dins el marc del dispositiu local d’inserció.
II.- Atès que en data 21 de març de 2012 l’ajuntament de Torelló va subscriure amb el
Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya un conveni per a la utilització del
programari de gestió i de suport als processos de les policies locals denominat SIPCAT i
la integració de l’ajuntament de Torelló en el sistema d’informació policial de Catalunya.
III.- Atès que per la millor gestió dels espais de l’Hotel d’Entitats de Torelló, l’ajuntament
de Torelló utilitzarà una eina informàtica que facilitarà l’ús i control dels diferents espais
d’aquest edifici municipal.
IV.- Atès que d’acord amb les recomanacions de l’Autoritat Catalana de Protecció de
Dades, cal procedir a modificar el fitxer “Archivo de propietarios de animales” inscrit en el
Registre General de Protecció de Dades de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades
amb el codi d’inscripció 1961150005.
FONAMENTS DE DRET:
L’article 20 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de
caràcter personal (en endavant LOPD) disposa en relació a la creació, modificació i
supressió de fitxers que aquests procediments només podran realitzar-se mitjançant
disposició general publicada al Butlletí Oficial de l’Estat o al Diari Oficial corresponent.
A l’apartat 2 del mateix art. 20 de la LOPD es detalla la informació mínima que haurà de
contenir la disposició de creació o modificació dels fitxers automatitzats, en ordre a
facilitar als ciutadans l’exercici dels drets d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició de
les seves dades personals que la mateixa llei preveu.
L’article 39 de la mateixa LOPD estableix l’obligatorietat de la seva inscripció en els
registres de protecció de dades.
L’article 54 del Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el
Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de
protecció de dades, detalla la informació que haurà de contenir la disposició de creació
del fitxer.
L’article 11 de la Llei 32/2010, de 1 d’octubre, de l’Autoritat Catalana de Protecció de
Dades regula el Registre de Protecció de Dades de Catalunya i assenyala els fitxers
objecte d’inscripció en el mateix.
Atès que d’acord amb l’article 22.2 d) de la Llei 7/1985, de bases del règim Local,
correspon al Ple municipal l’aprovació de les ordenances.
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És per tot això que, a proposta de Secretaria, i vist el dictamen de la Comissió
Informativad'administració, economia i hisenda, recursos humans, règim intern i
seguretat, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda:
Primer.- Aprovar la creació dels fitxers de dades de caràcter personal que es relacionen
a l’annex I, II i III.
Segon.- Aprovar la modificació del fitxer “Archivo de propietarios de animales” inscrit en
el Registre General de Protecció de Dades de l’Agència Espanyola de Protecció de
Dades amb el codi d’inscripció 1961150005, que es relaciona a l’annex IV.
Tercer.- Ordenar la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de la
disposició de creació dels fitxers esmentats a l’annex I, II i III i de la disposició de
modificació del fitxer esmentat a l’annex IV.
Quart.- Sol·licitar al Registre de protecció de dades de l’Autoritat Catalana de Protecció
de Dades de Catalunya la inscripció de la creació dels fitxers esmentats a l’annex I, II i III.
Cinquè.- Sol·licitar al Registre de protecció de dades de l’Autoritat Catalana de Protecció
de Dades de Catalunya la inscripció de la modificació del fitxer “Archivo de propietarios
de animales” esmentat a l’annex IV.
Sisè.- Deixar sense efecte l’acord de modificació del fitxer “Archivo de propietarios de
animales” adoptat per acord del Ple municipal de data 26 de març de 2012 i publicat al
BOP de Barcelona de data 19 d’abril de 2012.
ANNEX I
Creació del fitxer GESTIÓ DEL DLI DE TORELLÓ
RESPONSABLE DEL FITXER
Nom de l’òrgan responsable: Ajuntament de Torelló
Denominació de l’ens: Ajuntament
Administració a la que pertany: Administració local
CIF: P0828500I
Domicili: c/ Ges d’Avall,5
Codi postal. Localitat: 08570 - Torelló
Província: Barcelona
País: Espanya
Telèfon: 938591050
Fax: 938504320
Email: torello@ajtorello.cat
IDENTIFICACIÓ I FINALITAT DEL FITXER
Nom: Gestió del DLI de Torelló
Descripció de la finalitat i usos previstos: Gestió de la transició escola-treball entre els
joves i les empreses demandants d’ocupació. Promoció de l’ocupació.
ORIGEN I PROCEDÈNCIA DE LES DADES
Procedència de les dades: El propi interessat o el seu representant legal, Registres
Públics, administracions públiques, centres educatius.
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Col·lectius o categories d’interessats: ciutadans i residents de Torelló demandants
d’ocupació o interessats a trobar una feina.
Procediment de recollida de dades: Enquestes o entrevistes presencials, formularis,
impresos i altres documents en suport paper o per transmissió electrònica via pàgina
web, correu electrònic o altres suports.
TIPUS DE DADES, ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ DEL FITXER
Dades de caràcter identificatiu: NIE/DNI. Nom i cognoms. Adreça. Telèfon. Signatura
Altres tipus de dades: Característiques personals. Data i lloc naixement. Edat. Sexe.
Resum entrevistes mantingudes.
Sistema de tractament: Parcialment automatitzat
MESURES DE SEGURETAT
Nivell de seguretat adoptat: Mitjà.
CESSIÓ O COMUNICACIÓ DE DADES
Butlletí del mercat d’Osona, Oficina de Treball de la Generalitat de Catalunya i altres
administracions públiques competents en la matèria.
TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES
No es produeixen transferències internacionals de dades
DRETS D’OPOSICIÓ, ACCÉS, RECTIFICACIÓ I CANCEL·LACIÓ
Oficina/Servei d’atenció al ciutadà. Ubicació: la indicada pel Responsable del Fitxer
ANNEX II
Creació del fitxer GESTIÓ I SUPORT ALS PROCESSOS DE LA POLICIA LOCAL
RESPONSABLE DEL FITXER
Nom de l’òrgan responsable: Ajuntament de Torelló
Denominació de l’ens: Ajuntament
Administració a la que pertany: Administració local
CIF: P0828500I
Domicili: c/ Ges d’Avall,5
Codi postal. Localitat: 08570 - Torelló
Província: Barcelona
País: Espanya
Telèfon: 938591050
Fax: 938504320
Email: torello@ajtorello.cat
IDENTIFICACIÓ I FINALITAT DEL FITXER
Nom: Gestió i suport als processos de la Policia Local
Descripció de la finalitat i usos previstos: La finalitat del fitxer és la millora del treball en
xarxa resultant de l’aplicació de les condicions pactades en el conveni signat amb el
Departament d’Interior, de manera que es pugui utilitzar la informació per a la confecció
d’estadístiques i obtenir dades d’anàlisi en qualsevol tema relacionat amb la seguretat
ciutadana: protecció civil, seguretat vial, actuacions policials, actuacions administratives,
procediments judicials. Gestió operativa de les dades, registre d’entrades, gestió de
denúncies i actes diverses i activitats associades a la gestió administrativa interna de la
policia Local i compartir dades amb el departament d’Interior de la Generalitat de
Catalunya i el Cos de Mossos d’Esquadra
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ORIGEN I PROCEDÈNCIA DE LES DADES
Procedència de les dades: Administracions públiques, llistes de grups professionals i
mitjans de comunicació.
Col·lectius o categories d’interessats: Ciutadans, delinqüents, infractors, víctimes de
robatoris, usuaris del servei
Procediment de recollida de dades: Entrevistes, formularis, transmissió electrònica,
investigacions
TIPUS DE DADES, ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ DEL FITXER
Dades especialment protegides: Ideologia, religió, afiliació sindical, creences, origen
racial o ètnic.
Dades de caràcter identificatiu: NIF/DNI, Nom i cognoms. Telèfon. Adreça. Població.
Signatura o empremtes. Imatge i veu. Marques físiques. Signatura electrònica
Dades personals: Estat civil. Dades familiars. Data naixement. Lloc naixement. Edat.
Sexe. Nacionalitat. Característiques físiques. Llengua materna.
Dades penals: infraccions penals, infraccions administratives, antecedents penals.
Altres tipus de dades: Dades socials. Dades acadèmiques. Dades d’ocupació. Dades
financeres. Dades comercials.
Sistema de tractament: Parcialment automatitzat
MESURES DE SEGURETAT
Nivell de seguretat adoptat: Alt
CESSIÓ O COMUNICACIÓ DE DADES
Categories de destinataris de cessions: Departament d’Interior de la Generalitat de
Catalunya, cos de Mossos d’Esquadra
TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES
No es produeixen transferències internacionals de dades
DRETS D’OPOSICIÓ, ACCÉS, RECTIFICACIÓ I CANCEL·LACIÓ
Oficina/Servei d’atenció al ciutadà. Ubicació: la indicada pel Responsable del Fitxer

ANNEX III
Creació del fitxer GESTIÓ D’USUARIS DE L’HOTEL D’ENTITATS
RESPONSABLE DEL FITXER
Nom de l’òrgan responsable: Ajuntament de Torelló
Denominació de l’ens: Ajuntament
Administració a la que pertany: Administració local
CIF: P0828500I
Domicili: c/ Ges d’Avall,5
Codi postal. Localitat: 08570 - Torelló
Província: Barcelona
País: Espanya
Telèfon: 938591050
Fax: 938504320
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Email: torello@ajtorello.cat
IDENTIFICACIÓ I FINALITAT DEL FITXER:
Nom: Registre Hotel Entitats
Descripció de la finalitat i usos previstos: Gestió dels usuaris de l’Hotel d’Entitats
municipal. Gestió de clients, participació en jornades i cursos.
ORIGEN I PROCEDÈNCIA DE LES DADES:
Procedència de les dades: El propi interessat o el seu representant legal
Col·lectius o categories d’interessats: Persones i entitats interessades en utilitzar l’hotel
d’entitats municipal
Procediment de recollida de dades: Formulari de transmissió electrònica via pàgina web.
TIPUS DE DADES, ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ DEL FITXER:
Dades de caràcter identificatiu: NIE/DNI. Nom i cognoms. Adreça. Telèfon. Correu
electrònic. Signatura.
Altres tipus de dades: Descripció de l’activitat que es realitzarà a l’hotel d’entitats i
temporalització de l’activitat.
Sistema de tractament: Parcialment automatitzat.
MESURES DE SEGURETAT:
Nivell de seguretat adoptat: Bàsic
CESSIÓ O COMUNICACIÓ DE DADES:
Altres destinataris de cessions: Altres administracions públiques competents en la
matèria.
TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES:
No es produeixen transferències internacionals de dades
DRETS D’OPOSICIÓ, ACCÉS, RECTIFICACIÓ I CANCEL·LACIÓ
Oficina/Servei d’atenció al ciutadà. Ubicació: la indicada pel Responsable del Fitxer
ANNEX IV
Modificació del fitxer “ARCHIVO DE PROPIETARIOS DE ANIMALES” que té el codi
d’inscripció 1961150005 al Registre General de Protecció de Dades de l’Agència
Espanyola de Protecció de Dades (AEPD)
RESPONSABLE DEL FITXER
Nom de l’òrgan responsable: Ajuntament de Torelló
Denominació de l’ens: Ajuntament
Administració a la que pertany: Administració local
CIF: P0828500I
Domicili: c/ Ges d’Avall,5
Codi postal. Localitat: 08570 - Torelló
Província: Barcelona
País: Espanya
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Telèfon: 938591050
Fax: 938504320
Email: torello@ajtorello.cat
IDENTIFICACIÓ I FINALITAT DEL FITXER:
Nom: Arxiu de propietaris d’animals
Descripció de la finalitat i usos previstos: Gestió del cens d’animals domèstics i perillosos
i potencialment perillosos
Tipificació de la finalitat: Gestió i control sanitari. Registre d’animals domèstics. Llicències
d’animals perillosos
ORIGEN I PROCEDÈNCIA DE LES DADES:
Procedència de les dades: El propi interessat o el seu representant legal,.
Col·lectius o categories d’interessats: persones propietàries d’animals domèstics i
perillosos o potencialment perillosos
Procediment de recollida de dades: Formularis, impresos, i altres documents en suport
paper o per transmissió electrònica via pàgina web, correu electrònic o altres suports.
TIPUS DE DADES, ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ DEL FITXER:
Dades de caràcter identificatiu: NIE/DNI. Nom i cognoms. Adreça. Telèfon. Signatura
manuscrita. Signatura electrònica. Raça animal.
Altres tipus de dades: Dades de salut: capacitat física i aptitud psicològica del propietari
de l’animal
Dades personals, Dades penals.
Sistema de tractament: Parcialment automatitzat.
MESURES DE SEGURETAT:
Nivell de seguretat adoptat: alt
CESSIÓ O COMUNICACIÓ DE DADES:
Altres destinataris de cessions: Altres administracions públiques competents en la
matèria.
TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES:
No es produeixen transferències internacionals de dades
DRETS D’OPOSICIÓ, ACCÉS, RECTIFICACIÓ I CANCEL·LACIÓ:
Oficina, Servei d’atenció al ciutadà. Ubicació: la indicada pel responsable del fitxer.
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels 17 membres de la Corporació.
2.2.1.4. GRUP MUNICIPAL DE PxC

28

2.2.1.4.1. Moció de PxC sol·licitant la creació d'un registre de maltractadors
d'animals
PROPOSTA D’ACORD:
RELACIÓ DE FETS:
Atès que el nostre país és un dels més laxos pel que fa a legislació de protecció d'animals
i els maltractadors gaudeixen de certa impunitat i la sensibilitat institucional és mediocre.
Atès que l'article 337 del Codi penal no preveu la retirada de la possessió de l'animal
maltractat o la prohibició de tinença d'animals, i tan sols s'estableix la inhabilitació d'un a
tres anys per a l'exercici de professió, ofici o comerç que tingui relació amb animals, sent
les penes per aquest tipus d'acció insuficients.
Atès que la presa de consciència de la problemàtica és de vital importància per realitzar
una política de protecció d'animals, entenem que cal dur a terme una sèrie de mesures
per garantir la integritat.
Atès que la violència cap als animals segons diversos estudis també constitueix
l'avantsala de la crueltat envers els humans.
Vist que hi ha projectes legislatius en diversos estats que plantegen la creació d'un
registre dels maltractadors d'animals, amb la intenció de la protecció dels animals i amb el
compromís social per a la rehabilitació dels agressors.
Atès que ja han aparegut algunes propostes de caràcter local com el cas de València, on
l'Ajuntament treballa en un registre d'aquest tipus per evitar que els agressors puguin
adoptar un animal.
Atès que la intenció de crear un registre és evitar que una persona amb antecedents de
maltractament tingui accés a adquirir una nova mascota així com accés a treballs
relacionats amb animals durant un temps estipulat.
Atès que els animals han de comptar amb una protecció homogènia en la totalitat del
territori, així com passa amb les persones, considerem positiva la creació d'un marc
estatal per a realitzar una protecció més efectiva dels animals, que no es redueixi a
l'àmbit municipal. En tot cas considerem que una acció municipal fitada territorialment és
un avanç en la defensa dels drets dels animals.
És per tot això que atès el dictamen favorable de la COMISSIÓ INFORMATIVA
D’ADMINISTRACIÓ, ECONOMIA I HISENDA, RECURSOS HUMANS, RÈGIM INTERIOR
I SEGURETAT es proposa, al Ple de l’Ajuntament, l’adopció del següent acord:

Primer. - Que s'estudiï la possibilitat de crear un registre municipal de maltractadors
d'animals.
Segon. - Que s'insti al govern espanyol a crear un registre estatal de maltractadors
d'animals.
Tercer. - Que es doni trasllat d'aquests acords a tots els grups municipals d'aquest
consistori, a la "Fundació Altarriba Amics dels Animals", a la "Associació per a la defensa
dels animals abandonats, Animals sense Sostre", a la " Associació per a l'Apadrinament i
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Defensa dels Animals (FAADA) ", a" Progat Catalunya ", a la" Associació Animalista
Rescat ", i a" Futur Animal ".
No obstant això, l'Ajuntament Ple, acordarà el que consideri més convenient
INTERVENCIONS:
SR. JOAN MANEL CASTILLO:
El què es demana en aquesta moció, queda bastant clar, i em direu que això és molt
complicat i fins i tot impossible, perquè s'haurien de canviar lleis. Nosaltres creiem que si
es tenen ganes de treballar i es demostren les intencions tot és possible; per parlar una
mica dels maltractaments d'animals queda molt clar el què es demana. Ara per començar
a donar-vos compte de com estant les lleis aquí: exactament el dia 19 de Juny de 2012 el
Jutjat de Primera Instància i Instrucció de Solsona va arxivar la causa per la mort del gos
del poble de Torà; per als que no ho sàpiguen de què va el tema, si mal no recordo en el
més d'Abril aquell senyor tant ben educat i respectuós regidor i representant de CIU a
l'Ajuntament de Torà, anomenat Josep Maria Alsina, va decidir acabar amb la vida d'un
pobre gos que estava abandonat, que segons ell, posava en perill a molta gent del poble;
doncs va tenir la brillant idea de matar-lo a trets d'escopeta en mig del carrer i a prop d'un
parc a on hi havia canalla. Com que no en va tenir prou i l'animal encara es movia el va
rematar a cops de bastó, però això diuen que no és demostrable; doncs bé el senyor
Joan L. Cardona lbáñez, el magistrat encarregat del cas, estima en els raonaments que
els fets denunciats no presenten indicis de ser constitutius del delicte indicat, que castiga
a qui, per qualsevol mitjà o procediment maltracti injustificadament a un animal domèstic
o amansat, causant-li la mort o lesions que provoquin un menyscapte greu a la seva
salut. Així, per la comissió del delicte no és suficient causar la mort de l'animal, sinó que
s'ha de fer, maltractant-lo injustificadament.
Es basa únicament en les declaracions del tinent d’alcalde i en el comunicat de
l’Ajuntament que diu que el gos havia molestat diversos veïns. En el cas d'aquestes
actuacions tant el denunciat Sr. Alsina, com el testimoni Sr. Valls van declarar que
l'animal havia mort a trets d'escopeta, concretament tres, i en cap moment no van
manifestar que fos rematat a cops de bastó. Així, si bé disparar tres trets a un animal
podria considerar-se un maltractament quan es pretén deliberadament causar-li patiments
disparant-li en llocs no vitals per tal d'allargar la seva mort i els seus dolors, no ho és
quan el que es pretén és acabar amb la seva vida ràpidament i sense causar-li aquells
patiments. Pel que tenim entès, aquest senyor és caçador i un caçador, si vol fer-ho
d’aquesta manera, amb un sol tret en té prou, no ho ha de fer amb tres trets i a més, cops
de bastó. I d’aquesta manera volem deixar bastant clar el que voldríem començar a fer i
realment és el que estem demanant.
Penseu bé i us demanaríem que reflexioneu dos segons abans de votar, perquè penso
per un moment que ara jo sóc un ciutadà que en lloc d’estar assegut aquí a dalt, estic
assegut a baix, sóc un ciutadà que no em sento reconegut per cap partit polític però vinc
a veure un ple perquè la curiositat em crida l'atenció; veig que hi ha un grup que presenta
una moció així, exposa un cas bastant clar de maltractament d'animals, posa una petita
solució sobre la taula i a la vegada veig com la resta de partits neguen rotundament
aquesta moció. A mi em crea una pregunta: realment els preocupa el què passa de
portes d'ajuntament cap a fora? o realment els preocupa més el què puguin presentar
aquestes persones d'aquest partit polític i els hi porti repercussions en un futur? i per
acabar agrairia que amb això també hi pensin, gràcies.
SRA. ROSER MAS:
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HO vam dir des del primer dia i no canviarem pas el nostre posicionament: no donarem
suport a cap de les mocions presentades per Plataforma per Catalunya, perquè és un
partit que no respecta els principis democràtics bàsics, aquest fet, a parer nostre, invalida
totes les seves propostes.
SR. MARC FONTSERÈ:
Nosaltres també votarem en contra i ho argumentaré: en l’exposició de motius, tant la que
ha fet ara el regidor, com de la mateixa moció, ja s’explica que el maltractament a animals
està escrit en el codi penal; per tant, ha de ser el Parlament espanyol el que hauria de
modificar, si s’escau, el seu redactat. Sincerament no crec que sigui competència
d’aquest Ajuntament aprovar mocions que no ens afecten especialment; de fet, no heu
estat capaços de trobar cap cas al municipi, perquè estic segur que si n’hi hagués,
l’hauríeu exposat i, a més, això ho vam expressar ja en l’aprovació del ROM, que no es
podrien presentar mocions que no afectessin directament els ciutadans de Torelló i, per
tant, actuarem en conseqüència i hi votarem en contra.
També dir que l’ordenança cívica, aprovada inicialment fa uns minuts, en el seu article 30
parla d’animals domèstics i en el cent vint-i-escaig, parla que el maltractament d’animals
també està prohibit i crec que està catalogat com a falta greu.
Per tant, votarem en contra, però no em puc estar de dir que els redactors d’aquesta
moció de Plataforma per Catalunya es deuen haver oblidat algun paràgraf que digui que
tenen més drets, o si més no, prioritats, les mascotes o animals de companyia de casa,
perquè em resultaria una mica estrany que les diferenciacions que feu amb les persones
segons el seu origen, no s’estenguin a la resta d’espècies animals; o és que penseu que
els animals tenen més drets que algunes de les persones que habiten al nostre municipi?
De totes maneres, amb aquest oblit, o no, nosaltres hi votarem en contra pel que hem
expressat anteriorment.

SRA. CARME FRANCOLÍ:
Nosaltres no donarem suport a aquesta moció, i no hi donarem suport, perquè es parteix
d’una base totalment errònia al dir que el codi penal, només estableix la inhabilitació d’un
a tres anys per a l’exercici de professió, ofici o comerç que tingui relació amb animals, ja
que si mirem bé l’article 337 d’aquest cos legal, veurem que a part d’aquesta inhabilitació,
es contempla una pena de presó de tres mesos a un any per a l’autor d’aquest tipus
delictiu.
Tanmateix, tampoc hi donaríem suport en el supòsit que estigués ben redactada la moció
i es tingués en compte la pena de presó que contempla el codi penal, ja que entenem,
com no pot ser d’una altra manera, que qualsevol delicte o falta, ha de ser instruïda i
jutjada per un jutjat d’instrucció o jutjat penal i l’ajuntament ha de quedar al marge
d’aquests fets.
SR. JOAN MANEL CASTILLO:
Jo només volia comentar que, ja d’entrada, el tema del ROM no està en vigor, o sigui que
nosaltres tenim tot el dret de presentar-la. Creiem que si volguéssim treballar si que
podríem fer força a nivell d’Ajuntament.
També tenim coneixement de l’article 337 i de l’article 632, que també exigeix que es
tracti d’un maltractament cruel; ja en tenim constància, d’això!
Si hem d’anar a buscar maltractaments al municipi, demà mateix, puc presentar dos
veterinaris i li posaríem tot un cas de maltractaments, el que passa és que no estan
denunciats, però en tenim de maltractaments arreu!
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VOTACIÓ:
La proposta ES DESESTIMA per majoria absoluta del nombre legal de membres de la
Corporació, atenent al resultat que es detalla a continuació:
o Vots desfavorables: 14, dels regidors i regidores dels grups municipals de CiU, del
PSC-PM, de JpT-ERC-AM i d’ICV-EUiA-E
o Abstencions: 0
o Vots favorables: 3, dels regidors del grup municipal de PxC.
2.2.1.4.2. Moció de PxC per trobar solucions als afectats per les participacions
preferents emeses per les entitats financeres
PROPOSTA D’ACORD:
RELACIÓ DE FETS:
Les Participacions Preferents emeses per les entitats financeres, i la falta de
posicionament per part del Govern i dels Grups Municipals envers un tema que podríem
qualificar d'escandalós, ens veiem en el deure de presentar aquesta Proposta de
Resolució.
El fet que majoritàriament els afectats siguin gent gran, que han estalviat amb molt esforç
i sacrifici per poder fer servir els seus diners quan ho creguessin oportú o ho
necessitessin, fa que no ens puguem callar per més temps.
Atès que en els contractes existia vici ocult en el consentiment, i les entitats financeres no
van informar al consumidor afectat de les característiques del producte. Especialment no
es va informar sobre el caràcter perpetu, la falta de garantia d'un fons en el cas de fallida
de l'entitat, i la seva possibilitat de pèrdues a l'hora de vendre el producte. En definitiva,
es va camuflar sota l'aparença d'un dipòsit a termini fix, encara que en realitat es tractava
de productes totalment diferents.
Atès la falta d'ètica, les males practiques, i l'actuació sense escrúpols per part de les
entitats financeres, entre les quals, lamentablement es troba una fins fa poc molt arrelada
a la vida dels mataronins, tant financerament com a través de la seva molt positiva obra
social, lligada estatutàriament també a l'Ajuntament de Mataró, entitats, i associacions.
Atès que les Participacions Preferents s'han venut sota l'aparença d'un dipòsit a termini
fix, i que d'aquest fet donen testimoniatge milers de persones, gent planera que van
dipositar la seva confiança i estalvis en les sucursals de la seva entitat financera habitual.
Per tot això, d’acord amb el dictamen favorable de la C. I. d'administració, economia i
hisenda, recursos humans, règim intern i seguretat, es proposa, al Ple de l’Ajuntament,
l’adopció dels acords que segueixen:
1- Que l’Ajuntament de Torelló posi totes les eines per poder assessorar i organitzar a
tots els afectats de la nostra ciutat, i dirigir-los on sigui adient duent a terme un seguiment
del desenvolupament del procediment.
2- Demanar als organismes competents (Comissió Nacional del Mercat de Valors, i al
Banc d'Espanya) la seva intervenció i que els afectats puguin recuperar els seus estalvis.
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3- Que l'Ajuntament es presenti com a acusació en cas de denúncies col·lectives i/o
individuals davant de la justícia.
4- Que els serveis jurídics de l'Ajuntament es reuneixin amb les entitats financeres i
demanin solucions urgents per als afectats.
No obstant això, el Ple decidirà.

Esmena a la totalitat de la moció, que presenta el grup municipal de JpT-ERC-AM:
Moció d'ERC en defensa dels afectats per a la contractació de participacions
preferents
RELACIÓ DE FETS:
A la vista del perjudici generat entre les 210.000 famílies catalanes afectades per la
compra de participacions preferents en condicions irregulars, la insuficient acció
supervisora i reguladora dels organismes competents per tal d’evitar o corregir aquests
perjudicis i les mobilitzacions dels afectats i els col·lectius d’usuaris d’entitats financeres,
es fan necessàries totes les mesures possibles de recolzament per reclamar una acció
correctora molt més decidida per part dels poders públics.
Des del 1999, s’han col·locat més prop de 26.000 milions d’euros en participacions
preferents, pràcticament la totalitat per part d’entitats financeres. Fins al 2007, molts dels
contractes de participacions preferents es van realitzar sense documentació i amb menor
informació, i a partir del 2007 s’han detectat molts incompliments de les obligacions
d’informació i protecció del consumidor previstos a la Directiva MiFID. En molts casos, es
van convertir contractes de dipòsits a termini a participacions preferents.
Les participacions preferents són valors emesos per societats que no permeten
participació en el capital ni dret a vot, tenen caràcter perpetu i la seva rendibilitat és de
caràcter variable i no garantida. Són valors que no cotitzen en borsa, i tenen una liquiditat
difícil. Tenen un alt risc de pèrdues, una rendibilitat generalment fixa en un primer període
i variable posteriorment, vinculada a beneficis distribuïbles.
Els perjudicis s’han fet evidents quan han aflorat les irregularitats pel que fa a:
I. La seva contractació i comercialització
S’han detectat molts casos en què no es va informar de les característiques del producte,
ni dels seus riscos, ni de l’escassa o nul·la liquiditat i el caràcter perpetu del producte. Es
van contractar moltes participacions preferents sota l’aparença de dipòsit, però amb una
rendibilitat superior. És un producte altament complex que la mateixa Comissió Nacional
del Mercat de Valors (CNMV) considera d’alt risc no apropiat per al mercat minorista.
II. La baixa disponibilitat i liquiditat de la inversió
Un cop els estalviadors han volgut recuperar els fons dipositats, molts s’han trobat que el
caràcter perpetu del producte - del qual no van ser avisats - impedeix la liquiditat del
mateix, a no ser que es traspassi en un mercat secundari on el principal comprador - i
pràcticament l’únic - és l’entitat emissora, amb la conseqüència que és qui marca el preu
de venda, molt per sota de l’inicial.
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Tenint en compte la insuficiència de les alternatives ofertes per les entitats financeres als
afectats, considerant que la denúncia realitzada per les associacions d’usuaris als
organismes supervisors ha aconseguit que la CNMV i el propi Banc d’Espanya reconegui
l’abús i la incorrecció de les pràctiques realitzades, però no accions correctores
suficientment contundents, evidenciant la indefensió i i desinformació de bona part dels
afectats,
Per tot això, se sotmet a dictamen de la C. I. d'administració, economia i hisenda,
recursos humans, règim intern i seguretat l’adopció dels acords que segueixen:
Primer. Manifestar i denunciar l’abús en el que han incorregut les entitats financeres en la
comercialització d’aquests productes.
Segon. Comunicar als organismes reguladors - Banc d’Espanya i Comissió Nacional del
Mercat de Valors - la necessitat d’impulsar una campanya de comunicació per part de les
pròpies entitats financeres per tal de garantir la correcta informació del conjunt dels
afectats, dels seus drets i dels seus deures.
Tercer. Manifestar la necessitat que els organismes reguladors intervinguin per assolir la
restitució dels drets dels usuaris afectats. Una restitució que hauria de garantir, a través
de les vies legals i financeres oportunes, la plena convertibilitat dels estalvis que hagin
estat invertits en productes que no hagin garantit una informació adequada sobre les
seves característiques a l’hora de la seva contractació i comercialització.
Quart. Que l’ajuntament de Torelló faci accions informatives a la ciutadania sobre
productes financers d'alt risc i que atengui als veïns que així ho sol·licitin.
Cinquè. Donar suport a totes les actuacions de les associacions d’usuaris d’entitats
financeres en la informació i defensa dels afectats i la denúncia de les irregularitats
comeses en la fase de contractació i comercialització d’aquests productes.
Sisè. Recolzar totes les iniciatives legislatives i parlamentàries encaminades tant a la
denúncia i divulgació d’aquestes males pràctiques anteriorment mencionades, com a la
defensa i demanda de restitució dels drets dels seus afectats.

INTERVENCIONS:
SR. JORDI CASALS:
Nosaltres, malgrat que el ROM encara no sigui vigent, per evitar que hi hagués dues
mocions idèntiques, a la comissió informativa se li va dir al portaveu de plataforma per
Catalunya, que ja que ells havien entrat un dia abans la moció, nosaltres ja la
presentaríem com a esmena.
També el portaveu va dir que es posaria en contacte amb mi, per veure com ho fèiem i
encara ho espero, però... bé!
Nosaltres presentem aquesta esmena a la moció; no sabíem que ja s’havia presentat per
part de Plataforma per Catalunya. Nosaltres creiem que els abusos que s’han donat en
molts casos en el tema de les accions preferents i alguns productes d’alt risc, creiem que
hi hauria d’haver alguna resposta, si més no, per donar algun tipus d’orientació als
ciutadans que s’hagin vist afectats. També, l’esmena ve donada per una qüestió de
redactat, ja que malgrat que se’ns ha acusat de copiar, durant aquests dies, la seva
moció, a la nostra si que no hi surt, ni hi sortia des d’un bon inici, referències clares a la
vida dels mataronins, com també una entitat molt lligada estatutàriament a l’Ajuntament
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de Mataró, entitats i associacions... no sé si Torelló també entra en aquesta idiosincràsia
mataronina, però creiem que no.
Només apuntar que malgrat fer evident que hi ha hagut aquests abusos i que cal una
resposta, que des del punt quart dels acords, l’Ajuntament de Torelló demanem i així es
farà, i ja estem treballant per poder-ho fer, accions informatives a la ciutadania sobre
productes financers d’alt risc i que atenguin els veïns que així ho sol·licitin, en aquestes
accions informatives. Nosaltres estem preparant conjuntament amb la Diputació poder fer
una acció informativa a Torelló en les properes setmanes.
SR. DAVID OLIVARES:
Voldria respondre al Sr. Jordi Casals: vostè va anar corrent, el dia següent a fer la moció,
perquè nosaltres l’havíem fet, això és evident! Sabeu que ens assabentem de tot i sabem
que va ser així! Que ara vostè vulgui fer demagògia davant de tots els partits polítics,
nosaltres no ens ho empassem. El registre el vau fer el dia 13, perquè us vau assabentar
que Plataforma per Catalunya l’havia registrat el dia 12, i saps que és així! Entenc que no
ho diguis davant del 9 Nou, davant del Torelló, perquè, és clar! Quedaries avergonyit.
Aquesta moció es va presentar a Mataró per Plataforma per Catalunya i per això hi pot
haver un petit incís, perquè saps que aquesta la va presentar Plataforma per Catalunya a
molts ajuntaments; ho dic per aquest error que hi ha hagut. Segurament dir que aquesta,
inclús la va aprovar el seu grup, a Mataró! Tan mal feta no deu estar, quan el seu grup
(s’adreça al Sr. Casals) hi va donar suport.
I ara, exposaré la defensa de la meva moció, però no faci demagògia i no menteixi més
als torellonencs, perquè vostè sap que això és fals; ja ho van fer en una moció i ara ho
han fet en una altra; en aquest ple, ja ho han fet en dues ocasions; davant de la gent
queda molt maco, però ni ells s’ho creuen! No veuen les cares que ni ells s’ho creuen?
Mirin a la cara, de debò, no s’ho creuen!:
Davant la coneguda situació dels més de 700.000 afectats a Catalunya per la
contractació de “participacions preferents” Plataforma per Catalunya presentem una
moció al Ple municipal que per cert a estat copiada per erc –ho esquerra republicana,
com vulgui dir-li vostè!-.
Tal com exposa el conjunt de la moció, les participacions preferents consisteixen en eines
de captació de fons procedents de persones estalviadores, amb molt baixa liquiditat,
sense venciment de retorn del capital, i que en la seva remuneració, en rendiment i en
retorn del capital inicial queden subjectes a l’arbitrarietat de l’entitat emissora. Aquest
producte és un producte financer d’alt risc que va ser ofert per diverses entitats
financeres.
Davant de l’actual situació econòmica han estat moltes les persones que han vist com ni
la remuneració compromesa ni la recuperació del capital inicial no són satisfets per
diverses entitats financeres. Aquest fet afecta especialment a persones estalviadores, en
molts casos amb dificultats per entendre la complexitat d’un producte financer com aquest
i sense l’adequada i detallada informació per part de les entitats bancàries.
En aquest cas, denunciem la manca d’informació en les que ha incorregut determinades
entitats bancàries alhora de comercialitzar aquests productes. El Ple municipal ha d’instar
al govern de l’Estat a demanar als organismes reguladors que les entitats financeres
garanteixin liquiditat en terminis raonables als afectats per aquests productes, dels que no
hagin garantit una informació adequada tant dels avantatges com dels inconvenients.
Donem suport a totes les actuacions de les associacions de persones usuàries de les
entitats financeres tant en la informació com en la denuncia de les irregularitats comeses i
recolzarem totes les iniciatives legislatives i parlamentàries que vagin dirigides a la
defensa i demanda de restitució dels drets de les persones afectades.
Aquesta moció ha estat copiada per Esquerra Republicana, encara que creiem que
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l'important és donar solucions als afectats que hi pugui haver a Torelló gent que a
estalviat tota una vida i ara han de veure com els bancs els roben els seus estalvis.
SR. MARC FONTSERÈ:
Ens podeu informar una mica, què vol dir votar l’esmena? És la primera vegada i no ho
tinc del tot clar!
SRA. MONTSERRAT FREIXA:
Cal votar en primer lloc l’esmena i, segons el resultat, si la vota a favor el proponent de la
moció ja no serà necessari votar la moció.

SR. MARC FONTSERÈ:
Però un grup municipal, no pot presentar una moció i demanar votació?
SRA. MONTSERRAT FREIXA:
Si hi ha una esmena a la totalitat, tal com s’ha previst en el ROM, primer es vota l’esmena
a la totalitat.
SR. JORDI CASALS:
Això de les esmenes, ja es va fer en el mandat passat i en l’anterior. Un grup presenta
una moció i un altre grup presenta una esmena a la totalitat; en aquest cas es vota primer
l’esmena a la totalitat; si s’aprova l’esmena a la totalitat, ja no es vota la moció primera; si
no s’aprova l’esmena a la totalitat, es passa a votar la moció primera; això ja ha passat
altres vegades en aquest ple municipal.
SRA. ROSER MAS:
Nosaltres, des d’Iniciativa, tal com hem expressat anteriorment, a la moció de plataforma
per Catalunya tampoc hi donarem suport i tal com ha expressat en Jordi Casals, ens
agradaria saber per què es dediquen a parlar de Mataró aquests senyors de Plataforma
per Catalunya i donant a entendre que hi ha vinculació directa amb Mataró, però difícil
amb l’Ajuntament de Torelló i no veiem la vinculació. Això per una banda.
Per una altra banda i també en relació amb aquest mateix tema i amb aquesta esmena,
nosaltres estem molt preocupats pel tema dels preferents! I no ho diem només per dir-ho!
Només cal veure en les hemeroteques per comprovar la feina que en Joan Coscubiela
està fent a Madrid. Ja l’any passat van portar un tema dels afectats per les preferents al
Congrés; ara acaben d’entrar una proposició no de llei. La feina feta des del grup
parlamentari, que acaba d’aconseguir que es creï una comissió parlamentària que
investigui aquest tema de les preferents.
Per tant, en qualsevol acció que vagi en aquest sentit de fer pressió, perquè s’actuï en
aquest tema,. Comptarà amb el nostre suport, amb l’excepció, és clar, de les propostes
que presenti plataforma per Catalunya.
Ara bé. Abans de donar-hi suport ens agradaria que es concretés en què consistirà i qui
s’ocuparà de fer el que es diu en el punt 2, que l’Ajuntament de Torelló faci accions
informatives a la ciutadania sobre productes financers d’alt risc i que atengui els veïns
que així ho sol·licitin. Entenem que des de l’Ajuntament és molt difícil que això es pugui
assumir. En tenim molts dubtes i, si és així, que realment des de l’Ajuntament no es pot
assumir, entenem que s’hauria d’eliminar aquest punt.
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SR. DAVID FORCADA:
Nosaltres en aquest punt, i en l’esmena de l’esmena, ens abstindrem en tot i bàsicament
argumentem aquesta abstenció en tres punts:
El primer punt és que entenem que no és de competència municipal emetre judicis de
valors i sobre si una preferent ha estat ben venuda o no ha estat ben venuda i, per tant no
és de competència municipal debatre això, com moltes mocions, és subjectiu i podem
entendre que és competència municipal i un altre grup entendre que no; en aquest cas,
nosaltres entenem que no.
El segon punt, és, perquè pensem que existeixen suficients mecanismes com perquè els
afectats per la venda de preferents, tan individualment, com col·lectivament, puguin fer
valer els seus drets; poden anar en qualsevol entitat financera, que tenen un servei de
reclamacions i que tramiten aquestes reclamacions a través del banc d’Espanya, que és
l’òrgan competent en canalitzar si la venda ha estat irregular, o no, i a la CNV també s’hi
poden adreçar, amb la mateixa finalitat. Segurament, molta gent, aquest punt d’informació
no el té i donaríem suport a una moció que digués que s’informarà la gent en aquest
sentit, però no podem donar suport a una moció que, ja parlo del tercer punt,
generalitzem: generalitzem com que qualsevol que té una participació preferent li ha estat
mal venuda, i no és així! Hi ha hagut participacions preferents ben venudes, i
participacions preferents mal venudes i el que estem fent amb actes d’aquests de
generalitzar i de criminalitzar a moltes entitats que han mal venut –a criteri nostre- això,
és donar cobertura a gent que ho havien venut senzillament, perquè tenia un tipus
d’interès més alt que un altre producte i ara volen aprofitar l’avinentesa per no assumir
uns riscos que ja sabien per endavant que assumien. Per tant, no volem generalitzar ni
volem recolzar unes iniciatives que crec partidistes en algun sentit. Per tant, ens hi
abstenim.
SR. ALBERT PORTÚS:
Nosaltres hi donarem suport tot i matisant, també, alguns punts de l’esmena que presenta
el grup d’Esquerra Republicana de Catalunya. Podríem signar les argumentacions fetes
pel PSC, perquè evidentment entenem en el mateix sentit que no podem posar en el
mateix sac totes les participacions preferents; és un producte que ha estat venut per
diverses entitats bancàries, per diversos empleats de banca i, segons l’època en què han
estat venudes, a lo millor, si l’empleat de banca pugui tenir coneixement que estava
venent un producte d’alt risc o un producte “escombraria”, però si que en molts casos no
va ser així: preferents venudes l’any 2005, 2006, quan les coses anaven bé i quan ningú
preveia una evolució tan negativa del mercat, evidentment no hi ha cap responsabilitat ni
molt menys; és un contracte privat entre una persona física i una entitat bancària i aquí no
hi hauria cap responsabilitat ni hi hauria res. Per tant, hem de ser molt curosos i quan
parlem d’aquest tema intentar analitzar cas per cas i intentar globalitzar aquest producte
en un mateix sac.
Tot i així, donarem suport matisant, com hem dit, en els punts 1, 5 i 6, traient el que és la
denúncia: nosaltres entenem que l’Ajuntament no pot denunciar; simplement pot informar
la població, com és evident, però no denunciar, perquè en tot cas entenem que ha de ser
el perjudicat el que presenti la denúncia, a nivell particular, o a nivell col·lectiu, com ha dit
en David.
Per tant, matisant aquests punts, si que donaríem suport a l’esmena.
SR. JORDI CASALS:
Si ho entenc, s’hauria de treure la paraula denunciar del primer punt? I també del cinquè i
el sisè?
D’acord.
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Només uns aclariments al que s’ha comentat: a la Roser Mas, portaveu d’Iniciativa: aquí,
parlem al quart punt d’accions informatives. Tot el que sigui l’atenció directa més enllà del
que és la informació, això es derivaria a ‘oficina de consum, si és que ha de ser així i ha
d’anar cap aquí; nosaltres no tenim a l’Ajuntament l’àrea de consum, però si que faríem
aquestes accions informatives per tal que la gent sàpiga quins recursos pot tenir i amb
aquestes xerrades informatives, el que es vol és donar eines i camins a les persones que
s’hagin vist afectades per una contractació no del tot correcta.
SRA. ROSER MAS:
Però entenem que el resultat potser és una mica confós, perquè: “que atengui els veïns
que ho sol·licitin”, sembla com si l’Ajuntament...
SR. JORDI CASALS:
Doncs es treu i ja està! El quart punt, la línia acaba amb “alt risc”.
I pel que fa al PSC, a la comissió informativa ja va comentar el que ha dit aquí: bé, això
de les competències municipals sembla que es posa de moda, sobretot a Madrid solen
posar-ho molt de moda especialment traient tot el que no siguin competències com
escoles bressol i altres coses.
Creiem que assessorar els nostres veïns, quan hi ha un tema que els preocupa i, a més,
no estem generalitzant; hi ha una frase que diu: “aquests productes que hagin estat
invertits en productes que no hagin garantit una informació adequada...” i la informació
que es donarà... no ho sé! Segurament, pel sector on estàs treballant, potser tens més
informació que jo (s’adreça al Sr. Forcada); jo crec que la gent està preocupada; tenen
preocupacions i em sembla que no són els mateixos clients que apuntava del 2005 o
2006, que no tenen el mateix perfil social que molts nous perfils que han aparegut ara
amb una ofensiva a l’hora de col·locar aquestes accions preferents. Això si que pel nostre
grup, és innegociable aquest plantejament i aquesta visió que tenim.
SR. DAVID OLIVARES:
Nosaltres votarem a favor. Nosaltres no som igual que vosaltres. I nosaltres el que creiem
important és que s’aprovi la moció. Agraïm que gràcies a nosaltres s’hagi presentat la
moció, perquè, si no, segurament no s’hauria presentat, vostè ja ho sap! El nostre vot
serà favorable.
VOTACIÓ DE L’ESMENA A LA TOTALITAT DE LA MOCIÓ, AMB LES
MODIFICACIONS PROPOSADES I ACCEPTADES PEL GRUP MUNICIPAL DE JpTERC-AM:
La proposta s’aprova per majoria absoluta del nombre legal de membres de la
Corporació, atenent al resultat que es detalla a continuació:
o Vots favorables: 13, dels regidors i regidores dels grups municipals de CiU, de
JpT-ERC-AM, DE PxC i d’ICV-EUiA-E
o Vots desfavorables: 0
o Abstencions: 4, dels regidors i la regidora del grup municipal del PSC-PM.

Per tant, ja no procedeix la votació de la moció que va presentar el grup municipal de PxC
i l’acord s’adopta en els termes que es transcriuen a continuació:
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ACORD:
Esmena a la totalitat de la moció, que presenta el grup municipal de JpT-ERC-AM:
Moció d'ERC en defensa dels afectats per a la contractació de participacions
preferents
RELACIÓ DE FETS:
A la vista del perjudici generat entre les 210.000 famílies catalanes afectades per la
compra de participacions preferents en condicions irregulars, la insuficient acció
supervisora i reguladora dels organismes competents per tal d’evitar o corregir aquests
perjudicis i les mobilitzacions dels afectats i els col·lectius d’usuaris d’entitats financeres,
es fan necessàries totes les mesures possibles de recolzament per reclamar una acció
correctora molt més decidida per part dels poders públics.
Des del 1999, s’han col·locat més prop de 26.000 milions d’euros en participacions
preferents, pràcticament la totalitat per part d’entitats financeres. Fins al 2007, molts dels
contractes de participacions preferents es van realitzar sense documentació i amb menor
informació, i a partir del 2007 s’han detectat molts incompliments de les obligacions
d’informació i protecció del consumidor previstos a la Directiva MiFID. En molts casos, es
van convertir contractes de dipòsits a termini a participacions preferents.
Les participacions preferents són valors emesos per societats que no permeten
participació en el capital ni dret a vot, tenen caràcter perpetu i la seva rendibilitat és de
caràcter variable i no garantida. Són valors que no cotitzen en borsa, i tenen una liquiditat
difícil. Tenen un alt risc de pèrdues, una rendibilitat generalment fixa en un primer període
i variable posteriorment, vinculada a beneficis distribuïbles.
Els perjudicis s’han fet evidents quan han aflorat les irregularitats pel que fa a:
I. La seva contractació i comercialització
S’han detectat molts casos en què no es va informar de les característiques del producte,
ni dels seus riscos, ni de l’escassa o nul·la liquiditat i el caràcter perpetu del producte. Es
van contractar moltes participacions preferents sota l’aparença de dipòsit, però amb una
rendibilitat superior. És un producte altament complex que la mateixa Comissió Nacional
del Mercat de Valors (CNMV) considera d’alt risc no apropiat per al mercat minorista.
II. La baixa disponibilitat i liquiditat de la inversió
Un cop els estalviadors han volgut recuperar els fons dipositats, molts s’han trobat que el
caràcter perpetu del producte - del qual no van ser avisats - impedeix la liquiditat del
mateix, a no ser que es traspassi en un mercat secundari on el principal comprador - i
pràcticament l’únic - és l’entitat emissora, amb la conseqüència que és qui marca el preu
de venda, molt per sota de l’inicial.
Tenint en compte la insuficiència de les alternatives ofertes per les entitats financeres als
afectats, considerant que la denúncia realitzada per les associacions d’usuaris als
organismes supervisors ha aconseguit que la CNMV i el propi Banc d’Espanya reconegui
l’abús i la incorrecció de les pràctiques realitzades, però no accions correctores
suficientment contundents, evidenciant la indefensió i i desinformació de bona part dels
afectats,
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Per tot això, el ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta del nombre legal de membres de
la Coproració, acorda:
Primer. Manifestar l’abús en el que han incorregut les entitats financeres en la
comercialització d’aquests productes.
Segon. Comunicar als organismes reguladors - Banc d’Espanya i Comissió Nacional del
Mercat de Valors - la necessitat d’impulsar una campanya de comunicació per part de les
pròpies entitats financeres per tal de garantir la correcta informació del conjunt dels
afectats, dels seus drets i dels seus deures.
Tercer. Manifestar la necessitat que els organismes reguladors intervinguin per assolir la
restitució dels drets dels usuaris afectats. Una restitució que hauria de garantir, a través
de les vies legals i financeres oportunes, la plena convertibilitat dels estalvis que hagin
estat invertits en productes que no hagin garantit una informació adequada sobre les
seves característiques a l’hora de la seva contractació i comercialització.
Quart. Que l’ajuntament de Torelló faci accions informatives a la ciutadania sobre
productes financers d'alt risc.
Cinquè. Donar suport a totes les actuacions de les associacions d’usuaris d’entitats
financeres en la informació i defensa dels afectats en les irregularitats comeses en la fase
de contractació i comercialització d’aquests productes.
Sisè. Recolzar totes les iniciatives legislatives i parlamentàries encaminades tant a la
divulgació d’aquestes males pràctiques anteriorment mencionades, com a la defensa i
demanda de restitució dels drets dels seus afectats.

VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per majoria absoluta del nombre legal de membres de la
Corporació, atenent al resultat que es detalla a continuació:
o Vots favorables: 13, dels regidors i regidores dels grups municipals de CiU, de
JpT-ERC-AM, DE PxC i d’ICV-EUiA-E
o Vots desfavorables: 0
o Abstencions: 4, dels regidors i la regidora del grup municipal del PSC-PM.
2.2.1.4.3. Moció de PxC, en defensa de la inserció laboral dels discapacitats.
PROPOSTA D’ACORD:
Transferir a la Generalitat de Catalunya 198 milions d’euros en comptes dels 457 milions
del passat any 2011 per incentivar les polítiques actives d’ocupació, la qual cosa
implicaria una reducció pressupostària del 56%.
És un fet constatat els problemes amb què es troben les persones discapacitades en el
moment d’aconseguir la plena inserció laboral, i que la reducció plantejada implicaria
passar d’una quantia xifrada en 55 milions d’euros l’any 2011 a només 30 milions d’euros
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per a 2012 per donar suport econòmic a les entitats que treballen per la inserció laboral
de les persones amb discapacitat física i intel·lectual i trastorns mentals a Catalunya.
És evident que aquesta davallada posa en risc 2.500 llocs de treball protegits d’especial
dificultat dels 7.300 que hi ha a Catalunya repartits en un centenar d’entitats sense ànim
de lucre, i que l’accés a un lloc de treball facilita l’autonomia de les persones amb
limitacions. Les entitats que treballen en aquest àmbit duen a terme una gran labor des
de la societat civil en pro de l’orientació, mediació i inserció laboral d’aquestes persones.
Atès que gràcies a aquesta figura, en els últims dos anys, més de 4.500 persones
treballen en una empresa ordinària, ara perillarà la feina d’aquestes entitats que aposten
pel treball amb suport, que és la integració del col·lectiu a l’empresa ordinària. Aquesta
reducció afectarà greument els centres especials de treball, alguns dels quals ja han
advertit que no podran fer front a les nòmines i n’hi ha que estan preparant expedients de
regulació d’ocupació.
Atès que el respecte i la integració de persones amb limitacions cognitives és un
indicador per mesurar el grau de desenvolupament dels països, i que la retallada posarà
en risc la cohesió social i es retrocedirà en el camí de la reinserció social i laboral d’un
col·lectiu vulnerable com és el dels discapacitats.
I atès que el Partit Popular ha traspassat una línia vermella amb aquesta retallada que
posa en perill la integració de les persones amb més dificultats per incorporar-se al món
laboral i que lluny de reduir l’atenció a les persones que requereixen especial atenció,
precisament en moments de crisi hem de garantir amb més inversions l’accés a un lloc de
treball per part dels membres d’aquest col·lectiu perquè puguin desenvolupar-se amb
autonomia".
És per tot això que atès el dictamen favorable de la COMISSIÓ INFORMATIVA
D’ADMINISTRACIÓ, ECONOMIA I HISENDA, RECURSOS HUMANS, RÈGIM INTERIOR
I SEGURETAT, es proposa, al Ple de l’Ajuntament, l’adopció del següent acord:
Primer.- Mostrar el rebuig d’aquest Ajuntament a la reducció pressupostària en matèria
de polítiques actives d’ocupació.
Segon.- Emplaçar al Govern de la Generalitat de Catalunya a defensar de manera
prioritària en el repartiment dels fons entre les comunitats que es garanteixi la cobertura
financera destinada a la inserció laboral del col·lectiu de discapacitats a Catalunya.
Tercer.- Instar el Govern del Partit Popular a apujar les partides pressupostàries
destinades a polítiques actives d’ocupació i el suport econòmic a les entitats que treballen
per la inserció laboral de les persones amb discapacitat física i intel·lectual i trastorns
mentals a Catalunya contemplades als Pressupostos Generals de l’Estat (PGE).
Quart.- Donar trasllat d'aquest acord a les entitats del municipi que treballen en l'àmbit
de la inserció laboral de les persones amb discapacitats, al Departament de Benestar
Social i Família de la Generalitat i a la Secretaria d'Estat de Serveis Socials, Família i
Discapacitat del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat.
No obstant això, el Ple decidirà
INTERVENCIONS:
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SR. JOSEP M. SOLDEVILA:
Més que tot, com que ja ha quedat bastant clar amb l’alcaldia, no farem més que
presentar la defensa:
Tots els grups polítics representats en aquest ajuntament estem sens dubte d'acord en
què per culpa de la brutal crisi econòmica que està patint Espanya i també Catalunya, és
necessari reajustar despeses i partides econòmiques per adequar les necessitats a les
realitats. El que es gasta amb el que s’ingressa, perquè el puf que tenim avui dia és
descomunal. Aquí s'ha malbaratat els diners dels espanyols i dels catalans. No podem
gastar més del que tenim com s'ha fet alegrement fins ara.
També és cert, que amb l'excusa dels necessaris ajustaments que s'han de fer per
equilibrar els comptes i el dèficit, s'ha aprofitat per treure les tisores per retallar seguint la
doctrina l'ultraliberalisme econòmic de "menys estat."
Quan l'estat és l'instrument bàsic per cohesionar l'economia i la societat, hi ha línies
vermelles que el govern del PP no pot creuar, i sobretot les polítiques socials, d'ocupació,
i les polítiques actives d'ocupació per als discapacitats són una d'elles.
El PP no pot reduir gairebé a la meitat el pressupost per incentivar les polítiques socials
d'ocupació dels discapacitats, de les entitats que treballen per la inserció laboral de les
persones amb discapacitat física i intel·lectual a Catalunya. Estan en perill 2.500 llocs de
treball protegits, d'especial dificultat dels 7.300 que hi ha actualment a Catalunya; un
centenar aproximat d'entitats sense ànim de lucre que orienten, donen ocupació, formen i
sobretot donen autoestima i ganes de lluitar a ciutadans amb discapacitats que volen tenir
autonomia per valer per si mateixos, lluitar per ser independents i superar-se.
Gràcies a aquestes entitats que treballen, de forma desinteressada, sense lucre, per
aconseguir la integració dels discapacitats, més de 4500 d’aquests en els 2 darrers anys
treballen en empreses ordinàries. S'han inserit a la vida laboral.
D'aquesta brutal destralada del pp moltes d'aquestes entitats hauran d'acomiadar a
treballadors, molts d'ells també discapacitats, afectant negativament els centres especials
i a la tasca social que exerceixen d'integració i reinserció.
El dret al treball de les persones amb discapacitat és un dret bàsic per avançar cap a la
inclusió social i la igualtat d'oportunitats d'aquest col·lectiu ciutadà.
No podem permetre es doni un retrocés en els drets adquirits per aquest col·lectiu cap la
seva realització personal, humana, social, econòmica i laboral.
Torno a repetir que no tot val i que cal línies vermelles que el govern no ha de creuar. I
aquesta és una d'elles. Per tot això els demano el seu vot a favor. Moltes gràcies

SRA. ROSER MAS:
Nosaltres tornem a insistir: no ens trobareu votant les vostres propostes, i encara menys
donant suport a les contradiccions. La demagògia pura i dura, que suposa carregar
constantment contra la diversitat i la diferència i després, presentar mocions com
aquestes.
SR. MARC FONTSERÈ:
Ja hem votat la moció de l’alcaldia d’abans. No té sentit tornar-hi. Agrairia que retiressin
la moció, perquè ja se’n ha aprovat una abans.
SR. JAUME VIVET:
Nosaltres com a equip de govern, hem sonat suport a l’altra i a aquesta no n’hi donarem i
només en un sentit: nosaltres no entenem d’entrada el primer paràgraf, que us vull llegir,
perquè quedi clar. Diu: Plataforma per Catalunya, en defensa de la inserció laboral dels
discapacitats, i diu: “Transferir a la Generalitat de Catalunya 198 milions d’euros en
comptes dels 457 milions del passat any 2011..”. Quan llegeixes això, dius, hòstia! Què
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anem a votar? “per incentivar les polítiques actives d’ocupació, la qual cosa implicaria una
reducció pressupostària del 56%”. Em sembla que està mal redactada i jo, aquest primer
paràgraf, no l’he entès; si algú l’ha entès, que m’ho expliqui.
I el que us demanaríem és que en lloc de fer curses per entrar mocions, que us les mireu,
us les llegiu i les prepareu bé. Totes venen signades pel Sr. David Olivares, encara que
us les enviïn fetes i jo el que demanaria és que us les mireu abans de registrar el paper.
Abans d’entrar-la al registre, mira-la, perquè si algú entén aquest paràgraf... és un error,
d’acord, però estem a l’Ajuntament; presentem les coses seriosament, que això no és un
“campo de Gramante”...
Em sembla que una mica més de respecte per part vostra estaria bé; jo intento dir-vos les
coses ben dites, si més no, perquè n’aprenguis, per res més. Jo crec que a vegades no
saps on ets; no saps què representa seure en aquest seient i si aquestes 800 persones
que us han donat suport veiessin l’actitud que tens, rectificarien.
VOTACIÓ:
La proposta ES DESESTIMA per majoria absoluta del nombre legal de membres de la
Corporació, atenent al resultat que es detalla a continuació:
o Vots desfavorables: 14, dels regidors i regidores dels grups municipals de CiU, del
PSC-PM, de JpT-ERC-AM i d’ICV-EUiA-E
o Abstencions: 0
o Vots favorables: 3, dels regidors del grup municipal de PxC.

2.3. COMISSIÓ INFORMATIVA
ECONÒMICA I MEDI AMBIENT

DE

TERRITORI

I

URBANISME,

PROMOCIÓ

2.3.1. DICTÀMENS
2.3.1.1. Urbanisme
2.3.1.1.1. Aprovació inicial projecte Fase II Can Parrella
ACORD:
Vist el “PROJECTE BÀSIC D’ADEQUACIÓ DE LA SALA NOBLE DEL PRIMER PIS PER
A SALA POLIVALENT D’ÚS PÚBLIC. EXECUCIÓ D’OBRES FASE II. EDIFICI CAN
PARRELLA” redactat pels Serveis Tècnics Municipals.
Vist que el projecte d'obres conté l'estudi de seguretat i salut que preveu l'article 5 del
Reial Decret 1627/1.997, de 24 d'octubre, mitjançant el qual s'estableixen disposicions
mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.
Vist el procediment d'aprovació dels Projectes d'obres que ve regulat en els articles 36 i
ss del Decret 179/1.995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i
serveis dels ens locals.
El projecte conté la documentació que estableix el Reglament d’obres, activitats i serveis
de les entitats locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, no és necessari
demanar informe a cap altra Administració pública sobre el seu contingut ni és preceptiva
la seva notificació individualitzada.
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Atès que el pressupost d'execució per contracta del projecte ascendeix a una quantia de
348.433,90 euros més 62.718,10 euros corresponents a l’IVA i no està previst en el
pressupost de l’Ajuntament per l’exercici 2012 i el Ple és competent per l’adopció del
present acord atès l’apartat 2 o) de l’article 52 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
Per tot això, d’acord amb el dictamen Favorable de la Comissió Informativa de territori i
urbanisme, promoció econòmica i medi ambient, el ple de l’Ajuntament, per majoria
absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, acorda:
PRIMER.- APROVAR INICIALMENT el “PROJECTE BÀSIC D’ADEQUACIÓ DE LA
SALA NOBLE DEL PRIMER PIS PER A SALA POLIVALENT D’ÚS PÚBLIC. EXECUCIÓ
D’OBRES FASE II. EDIFICI CAN PARRELLA” redactat pels Serveis Tècnics Municipals,
que ascendeix a una quantia de 348.433,90 euros més 62.718,10 euros corresponents a
l’IVA.
SEGON.- SOTMETRE a informació pública pel termini de 30 dies el Projecte aprovat
inserint Edictes al D.O.G.C., al B.O.P , i al tauler d'Edictes de la Corporació per tal que
qualsevol persona interessada pugui formular les al·legacions que estimi pertinents.

INTERVENCIONS:
SRA. ROSER MAS:
Nosaltres, des d’Iniciativa, ara mateix, no creiem que aquesta sigui una obra prioritària
per al nostre municipi; ens preguntem, per exemple, per què no s’acaba el museu de la
torneria, amb aquesta aportació? Per què hem de canviar de lloc la sala de plens, quan fa
quatre dies que es va remodelar? Què es podrà fer en aquesta sala que no es pugui fer
actualment en altres llocs? Tenim moltes sales disperses a nivell del municipi. Com es
mantindrà? Perquè els edificis, no només s’han de construir, també s’han de mantenir. A
Torelló, ja us ho hem dit en altres ocasions, i ho tornem a repetir aquí: tenim un problema,
creiem, seriós, de diversificació d’espais. Aquest equip de govern encara diversifica més.
Una altra cosa seria que hi poguéssim traslladar l’Ajuntament a curt termini, però això, ara
mateix, sembla que és inviable.
Per tant, no sabem massa, encara en quin sentit emetrem el nostre vot a aquesta
aprovació inicial.

SR. MARC FONTSERÈ:
Nosaltres hi votarem en contra; donaré dos motius: el primer, és tècnic. Estava plantejat
tècnicament que la remodelació de Can Parrella es fes per fases; es va fer una primera
fase que era salvar-la, salvar la coberta; es va fer amb diners íntegrament obtinguts del
Ministeri de cultura, crec recordar; la següent fase, tècnicament era eficient i era prioritari
assegurar l’estructura, que aguantés. Per criteris no pas tècnics, si no polítics o
econòmics, s’ha decidit tirar per una altra banda. A la comissió informativa ja se’ns va
informar dels motius, però no els compartim.
Tampoc els compartim econòmicament; nosaltres pensem que això és un caprici, un
caprici molt car i que pagarem entre tots. Governar, com ha dit la Roser, és prioritzar i
creiem que gastar ara, en una segona fase, 400.000 euros per una sala de plens, un
vàter i un ascensor, no és ètic, i menys en aquests moments.
Quants diners destinem al pressupost a medi ambient? Quants diners destinem a
benestar social o al banc d’aliments? No s’apropen, ni a principi ni molt menys a un
percentatge del 5% del cost tota d’aquesta petita obra que, repeteixo: estem parlant d’una
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sala de plens, perquè la puguem gaudir els 17 regidors, els 3 o 4 tècnics, i les persones
que estan mirant el ple; si, serà tres vegades més gran, però difícilment l’omplirem.
Creiem que tenim altres prioritats: deixarem morir el pla de barris? Tenim la zona
esportiva a mitges, apugem impostos i ens malgastem, en aquests moments –no en
altres, però si en aquests moments- 400.000 euros en un caprici.
Per aquests dos motius, hi votarem en contra.
SR. JAUME VIVET:
Per nosaltres no és cap caprici, és evident que no és cap caprici. Si no ho recordo
malament, hi ha 10 fases a Can Parrella i aquesta és una, perquè els diners d’aquesta
subvenció van destinats a posar en funcionament una part de l’edifici i si no hi dones
activitat, no et donen la subvenció; això ens ha fet replantejar una mica el fet de poder
demanar aquesta subvenció.
El tema de cultura, el famós 1% cultural ha desaparegut del mapa, no existeix, o sigui que
hem de buscar fons d’ingressos o subvencions alternatives; bé, jo només en diria un de
motiu, que ja em sembla de prou pes i que és un tema d’accessibilitat; Déu nos en guard
que tinguéssim un regidor que anés en cadira de rodes; ara mateix no el tenim, però tots
sabem que hi ha gent molt vàlida en aquest poble que podria ser regidor! Si aquest no és
motiu suficient, en podem buscar altres, però insisteixo que no és cap caprici; tenim cinc
edificis repartits a Torelló. Jo seria molt feliç que algú em donés 4 milions d’euros per fer
tot l’edifici, però aquest edifici l’hem d’anar fent a pessics com es va fer la Carrera; quants
anys s’ha tardat a fer la Carrera? I al final, s’hi ha donat una empenta.
Ja et dic, només pel tema d’accessibilitat ja és una qüestió que, per mi, pesa.
SR. JOAN MANEL CASTILLO:
Volia comentar que el nostre vot serà favorable, però vam entendre a la comissió
informativa que el projecte s’havia d’aprovar per poder demanar la subvenció al FEDER i
sense l’aprovació del projecte no es pot demanar. A nosaltres ens quedava bastant clar
que només era per demanar la subvenció.
SR. JAUME VIVET:
Si, i més endavant, executar l’obra, és clar! Va tot lligat!
SR. MARC FONTSERÈ:
Si, és cert! Si tinguéssim un regidor o un alcalde amb problemes de mobilitat, tindríem un
problema aquí, però també el tindríem a l’alcaldia i a altres indrets; hi estic d’acord.
Segurament podríem trobar solucions, pensant una mica, més econòmiques, que gastarnos 400.000 euros. 10 fases seran 20 anys. Esperem l’1% cultural de l’any vinent o de
quan sigui. 400.000 euros posats al carrer, la gent amb problemes de mobilitat també els
notaris.

SR. JAUME VIVET:
Bé. En tot cas, podíem demanar una subvenció al FEDER només per aquest motiu; no hi
havia cap altra opció; era per a recuperar edificis històrics.

SR. MARC FONTSERÈ:
El Feder ja s’ha resolt i no tot el que s’ha donat és per a edificis històrics!
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SR. JAUME VIVET:
Això és el que es disposava en la convocatòria; ens van determinar el que deia la
convocatòria.
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per majoria absoluta del nombre legal de membres de la
Corporació, atenent al resultat que es detalla a continuació:
o Vots favorables: 12, dels regidors i regidores dels grups municipals de CiU, de
JpT-ERC-AM i de PxC.
o Vots desfavorables: 4, dels regidors i la regidora del grup municipal del PSC-PM
o Abstencions: 1, de la regidora del grup municipal d’ICV-EUiA-E.

3. CONTROL DE L'ACCIÓ DE GOVERN
3.1. CONTROL DE L'ACCIÓ DE GOVERN
3.1.1. Donar compte dels decrets de l'Alcaldia
3.1.1.1. Donar compte al Ple del Decrets
RELACIÓ DE FETS:
16/02/12
15-05-12
15-05-12
15-05-12
15-05-12
15-05-12
15-05-12
16-05-12
16-05-12
16-05-12
16-05-12
16-05-12
16-05-12
16-05-12
16-05-12
16-05-12
16-05-12
16-05-12
16-05-12
16-05-12
16-05-12
17-05-12
17-05-12
17-05-12
17-05-12
17-05-12

Formació del pressupost gral. de l’ajuntament exercici 2012
Llicència i alta cens gos perillós amb codi núm. 982000161080624
Acord incoació 21.1/12
Denegar al·legacions 19/12
Denegar al·legacions 18/12
Decret aprovar justificació bestreta B.Social
Canvi titularitat del 50% del nínxol 579 5a. Est
6/2012-i Legitimació comunicació innòcua
7/2012-i legitimació comunicació innòcua
3/2012-i legitimació comunicació innòcua
5/2012-i legitimació comunicació innòcua
Aprovació actes 43è Aplec de sardanes
Baixa gos amb codi núm. 985100010046402
Anul·lar recursos
Anul·lar expedient per sentència judicial condemnatòria M.A.P.B.
Anul·lar expedient per sentència judicial condemnatòria C.C.B.
Anul·lar expedient per sentència judicial condemnatòria J.A.A.A.
Decret aprovació certificació núm. 10 obra Plaça Nova
Anul·lar expedient per sentència judicial condemnatòria P.A.V.
2012/272-SSTT-LOMAJ
Decret aprovar P/2012/49
Declaració obra nova edifici Llar d'Infants La Cabanya
8/2012-i legitimació comunicació innòcua
286/12 Requeriment VP Taules i cadires
118/12 Correcció errades Decret 25/04/12
Revocació parcial del programa 6 - programes de desenvolupament localde l'expedient Treball als Barris 2010
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17-05-12

17-05-12

17-05-12
17-05-12
17-05-12
17-05-12
17-05-12
17-05-12
17-05-12
17-05-12
17-05-12
18-05-12
18-05-12
18-05-12
18-05-12
18-05-12
18-05-12
18-05-12
18-05-12
18-05-12
18-05-12
18-05-12
18-05-12
18-05-12
18-05-12
21-05-12
21-05-12
21-05-12
21-05-12
21-05-12
21-05-12
21-05-12
21-05-12
21-05-12
21-05-12
21-05-12
21-05-12
22-05-12
22-05-12
22-05-12
22-05-12
22-05-12

Renúncia parcial i petició d'ingrés de la subvenció del SOC amb núm.
d'expedient 2011Y1G340523/08 de l'actuació "manteniment, neteja i
conservació de jardins i zones verdes al nucli urbà de Torelló"
(XPOC/2010/2885)
Renúncia parcial i petició d'ingrés de la subvenció del SOC amb núm.
d'expedient 2011Y1G340523/09 de l'actuació "Manteniment, neteja i
conservació dels rius i els espais de bosc de ribera" (XPOC/2010/2885)
Renúncia parcial i petició d'ingrés de la subvenció del SOC amb núm.
d'expedient 2011Y1G340523/10 de l0'actuació "Manteniment d'equipaments
i espais públics" (XPOC/2010/2885)
Inscripció al Registre de Sol·licitants d'HPO de Catalunya
Inscripció al Registre de Sol·licitants d'HPO de Catalunya
Decret pagament a justificar Santa Rita
Llicència alta cens gos perillós amb codi núm. 982000161046329
Aprovació inicial projecte consolidació talús Ronda del Puig
Targeta d'aparcament provisional exp. 202/85
Targeta d'aparcament-renovació- exp. 1998/37
Neteja de xoc exp. 2003/201
288/2012-LOMEN-SSTT
283/2012-LOMEN-SSTT
287/2012-LOMEN-SSTT
279/2012-LOMEN-SSTT
Decret Relació de factures F/2012/121 i altres
Iniciar l'expedient de modificació de pressupost núm. 5/2012, per suplement
de crèdit
Inscripció al Registre de Parelles de Fet
Decret Relació P/2012/51
12/2012-i legitimació comunicació innòcua
14/2012-i legitimació comunicació innòcua
04/2012-i legitimació comunicació innòcua
13/2012-i legitimació comunicació innòcua
527/11 CCU/Canvi no subst
Iniciar l'expedient de modificació de pressupost núm. 6/2012, per canvi de
finançament del projecte d'inversió núm. 2012-2-102-1
Nòmina. Reconeixement de serveis previs
Decret AD Club atlètic Ges i altres
Nòmina. Imputació accions formatives persones atur
Nòmina. Imputació serveis locals ocupació
Iniciar l'expedient de modificació de pressupost núm. 6/2012, per
incorporació de romanents de crèdit procedents d'exercicis anteriors
Acord incoació 22.1/12
Estimar al·legacions 20/12
Decret AD Sergesa televida i altres.
Decret AD PMC grup i altres
Decret Relació de factures
Decret AD negatiu SOREA
Decret baixa AD Xarxa Torelló
08/07-III canvi no substancial
Decret AD Vicreu SA
Decret AD Xarxa Torelló i ACAT
Aprovar l'expedient de modificació de pressupost núm. 7/2012, per a la
incorporació de romanents de crèdit procedents d'exercicis anteriors
157/2012-LOMEN-SSTT
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22-05-12
22-05-12
22-05-12
22-05-12
22-05-12
22-05-12
22-05-12

22-05-12
22-05-12
22-05-12
22-05-12
22-05-12
22-05-12
22-05-12
22-05-12
22-05-12
22-05-12
22-05-12
23-05-12
23-05-12
23-05-12
23-05-12
23-05-12
23-05-12
23-05-12
23-05-12
24-05-12
24-05-12
24-05-12
24-05-12
24-05-12
24-05-12
24-05-12
24-05-12
24-05-12
24-05-12
24-05-12
24-05-12
24-05-12
24-05-12
24-05-12
24-05-12
25-05-12
25-05-12
25-05-12
25-05-12
25-05-12

294/2012-LOMEN-SSTT
2010/459-SSTT-LOMEN-MSS Desistiment llicència
295/2012-LOMEN-SSTT
Nòmina. Aprovació de gratificacions i hores extres nòmina maig 2012
296/2012-LOMEN-SSTT
Nòmina. Aprovació factors de l'específic nòmina maig 2012
Imposar nova multa coercitiva ordre execució obres C. Congost, 15 A
Iniciar l'expedient de modificació de pressupost núm. 8/2012, per a la
incorporació de romanents de crèdit procedents d'exercicis anteriors, a
finançar amb romanent líquid de tresoreria disponible
Neteja de Xoc- exp. 2006/152
Neteja de Xoc- exp. 2000/45
Neteja de Xoc- exp. 1996/194
Neteja de Xoc- exp. 2008/74
Neteja de Xoc- exp. 2004/71
Neteja de Xoc- exp. 2006/170
Trobada de plaques de cava
Ordre d'execució obres C. St. Josep, 10
Baixa gos amb codi núm. 985120031790143
Concessió nínxol de recuperació núm. 2 2a. Oest-Central
Baixa cens gos amb codi núm. 9851200015621626
Baixa cens gos amb codi núm. 985120008874420
Alta gos amb codi núm. 982000161066430
Nòmina. Productivitat absentisme Policia Local maig 2012
2012/68-SSTT-LOMAJ-MSS Projecte executiu
Decret contracte menor obres termòstats independents casa de la vila
atribucions funcionari per fer còpies autenticades
Ordre d'execució edifici C. St. Josep, 24-26.-28
Resolució Exp. 290/12
Reclamació responsabilitat patrimonial agent 1028
Targeta aparcament provisional- exp. 2012/87
Targeta aparcament- exp. 2007/242
Alta gos amb codi núm. 977200008062398
Decret aprovar relació P/2012/52
Alta gos amb codi núm. 982000161078813
Decret Relació ordres de pagament P/2012/21
Decret adjudicació contracte menor serveis activitats esportives per a joves
Pla de Barris
Decret Relació d'ordres de pagament P/2012/22
Decret incoació expedient protecció legalitat urbanística solar carrer Enric
Prat de la Riba
Delegació per a la celebració d'un casament civil al Tinent d'alcalde, Sr.
Jordi Casals i Prat
Trasllat del departament d'infància i joventut i del servei del Punt 16 a edif.La
Cooperativa
Decret Relació d'ordres de pagament P/2012/57
Alta gos amb codi núm. 982000161029704
Alta gos amb codi núm. 982000161026635
286/12 VP prorrogar ocupació taules i cadires
1/2012-i Correcció errades Decret 07/05/12
185/12 Devolució excés de taxa
ajornament i fraccionament tribut
Alta gos amb codi núm. 982000161076251
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25-05-12
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25-05-12
25-05-12
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25-05-12
28-05-12
28-05-12
28-05-12
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29-05-12
29-05-12
29-05-12
29-05-12
29-05-12
29-05-12
29-05-12
29-05-12
30-05-12
30-05-12
30-05-12
31-05-12
31-05-12
31-05-12
31-05-12
31-05-12
31-05-12
31-05-12
31-05-12
31-05-12
31-05-12
31-05-12
31-05-12
31-05-12
31-05-12
31-05-12
31-05-12
01-06-12
01-06-12
01-06-12
01-06-12
01-06-12
01-06-12

Alta gos amb codi núm. 982000161030503
Alta gos amb codi núm. 982000161079711
Alta gos amb codi núm. 982000161026070
Decret Relació de factures F/2012/116 i altres
ajornament i fraccionament tribut
Targeta aparcament provisionall - exp. 2012/91
Concedir l'increment de 3m3 a preu del 1er. tram de consum de la taxa pel
subministrament d'aigua potable al municipi
Nòmina. Assignació complement productivitat JML maig 2012
Ajornament i fraccionament tribut
Nòmina. Assignació complement de productivitat
297/2012-LOMEN-SSTT
299/2012-LOMEN-SSTT
300-2012-LOMEN-SSTT
liquidació pressupost
Delegació diligències subvencions
Canvi titularitat nínxol núm. 522 1a. Est
Decret adjudicació contracte menor obres termòstats independents casa de
la vila
Inscripció al Registre de Sol·licitants d'HPO de Catalunya
Inscripció al Registre de Sol·licitants d'HPO de Catalunya
Sanció 23/12
Acord incoació 23.1/12
Denegar al·legacions 21/12
Repercussió costos vorera C/ Enric Prat de la Riba, 10 cantonada Call de la
Torrentera
298/2012-LOMEN-SSTT
Ordre d'execució urbanització C. del Turó
Aprovació inicial projecte eliminació percloretile
Concertació operació de crèdit inversions 2012
Reversió nínxol núm. 418 4a. Est
Targeta aparcament - exp. 2007/99
Targeta aparcament - exp. 1999/107
Alta gos amb codi núm. 982000161080350
Alta gos amb codi núm. 981098104055992
373/2011-LOMEN-SSTT
Decret Àrea S. TERRITORIALS
218/2012-LOMEN-SSTT
212/2012-DIVERSOS-LOMEN
301/2012-LOMEN-SSTT
308/2012-LOMEN-SSTT
301/2012-LOMEN-SSTT
3/2011-JE-CN canvi titular
20/2011-I caducitat i arxiu expedient
281/2012 vp taules i cadires
Nomenament funcionari de carrera caporal de la policia local
Decret Exp.-314/12 canvi de titular P-9 mercat setmanal
Declarar extingida relació funcionarial RBF
Permís de paternitat JMMS
Modificació imputació nòmines Oficina d'Habitatge
Decret incoar baixa ofici exp. 20/2012
Revocació resolució imputació nòmina projecte ILOQUID
Alta gos amb codi núm. 982000161074714
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01-06-12
01-06-12
01-06-12
01-06-12
01-06-12
01-06-12
01-06-12
01-06-12
01-06-12
01-06-12
01-06-12
04-06-12
04-06-12
04-06-12
04-06-12
04-06-12
04-06-12

04-06-12
05-06-12
05-06-12
05-06-12
05-06-12
05-06-12
05-06-12
05-06-12
05-06-12
05-06-12
05-06-12
05-06-12

05-06-12
05-06-12
06-06-12
06-06-12
06-06-12
06-06-12
06-06-12
06-06-12
06-06-12
06-06-12
06-06-12
06-06-12
06-06-12
06-06-12
06-06-12
06-06-12

Alta gos amb codi núm. 941000013846560
Alta gos amb codi núm. 982000161043794
Alta gos amb codi núm. 977200008014673
Decret incoar baixa ofici exp. 21/2012
Alta gos amb codi núm. 972270000221768
Decret incoar baixa ofici exp. 22/2012
Decret incoar baixa ofici exp. 23/2012
Alta gos amb codi núm. 982000161026505
Inscripció al Registre de Sol·licitants d'HPO de Catalunya
Desestimar la petició d'eximir de la presentació de fiança exp. de llicència
urbanística 2012/23
Decret Relació P/2012/59
Sol·licitud carpa - Llar d'Infants Blancaneus
Canvi titularitat nínxol núm. 135 55a. Oest-Central
Decret Relació de factures F/2012/137 i altres
309/2012-LOMEN-SSTT
315/2012-LOMEN-SSTT
Canvi titularitat nínxol núm. 42 2a. Oest-Central
Sol·licitar clau d'accés al web, codi entitat subministradora i codi d'apoderat,
per a la presentació telemàtica de les autoliquidacions del cànon de l'aigua a
l'ACA
Aprovar la certificació núm. 4 de l'obra "Projecte de desplegament d'una
xarxa de fibra òptica a Torelló"
Canvi titularitat nínxol núm. 614 2a. Oest
Alta gos amb codi núm. 985100010224945
Alta gos amb codi núm. 982000161026614
Alta gos amb codi núm. 982000161019623
Alta gos amb codi núm. 982000161019573
Alta gos amb codi núm. 982000161030273
Alta gat amb codi núm. 982000161042342
Alta gos amb codi núm. 982000161084180
Alta gos amb codi núm. 982000161075846
Canvi titularitat nínxol núm. 2124 4a. Part Nova
Aprovació de l'estudi d'avaluació de la mobilitat generada de la Modificació
Puntual del Pla General en l'àmbit del Pla Especial "Ges Centre" i la finca
municipal del carrer Rocaprevera, 30
Iniciar l'expedient de modificació de pressupost núm. 9/2012, per
transferències de crèdit de partides que s'estimen deduïbles
321/2012-LOMEN-SSTT
322/2012-LOMEN-SSTT
Sol·licitud carpa - La desperta revetlla Sant Joan
Alta gos amb codi núm. 982000161082812
Delegació en la Tinenta Sra. Núria Güell, per a la celebració d'un casament
civil.
Alta gos amb codi núm. 982000161042461
Alta gos amb codi núm. 982000161070750
Alta gos amb codi núm. 982000161071172
Alta gos amb codi núm. 982000161047695
Retorn aval Gey Instal.lacions S.L
Alta gos amb codi núm. 982000161044229
Alta gos amb codi núm. 982000161042159
reversió nínxol núm. 234 3a. Est
Alta gos amb codi núm. 982000161048914
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06-06-12
06-06-12
06-06-12
06-06-12
07-06-12
07-06-12
07-06-12
07-06-12
07-06-12
07-06-12
07-06-12
07-06-12
07-06-12
08-06-12
08-06-12
08-06-12
08-06-12
11-06-12

Alta gos amb codi núm. 936000000059987
Alta gos amb codi núm. 982000161044038
Alta gos amb codi núm. 938000000532288
Decret Relació P/2012/60
Targeta aparcament - exp. 2010/184
Targeta aparcament renovació - exp.2005/55
Targeta aparcament renovació- exp. 2010/72
Alta gos amb codi núm. 938000000346819
323/2012-LOMEN-SSTT
Alta gat amb codi núm. 982000161046996
Alta gat amb codi núm. 982000161066971
Alta gat amb codi núm. 982000161047681
Sol.licitud pròrroga comissió de serveis IVC
Formació del pressupost general de l'Ajuntament de l'exercici 2012
326/2012-LOMEN-SSTT
Llicència per matrimoni
Nòmina. Sol·licitud ajut social per naixement d'un fill
Inici de l'expedient de modificació de pressupost núm. 10/2012, per
transferències de crèdit de despeses que s'estimen deduïbles

11-06-12
11-06-12
11-06-12
11-06-12
11-06-12
12-06-12
12-06-12
12-06-12

Aprovar relació F/2012/168 i altres
Exp. P120537688
Exp. P120512648
Exp. 120031503
Decret Relació de factures F/2012/168 i altres
LOMEN 328/2012
LOMEN 329/2012
Deixar sense efecte exp. 19/2012 baixa padró d’ofici

El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat dels tràmits que estan relacionats a
la taula que precedeix.
3.1.2. Donar compte de les actes de la Junta de govern local
3.1.2.1. Donar compte de les actes de la junta de govern local del mes de juny de
2012
Es dóna compte de les actes de la Junta de govern local del mes de juny de 2012, en
sessió ordinària del:




4 de juny de 2012
11 de juny de 2012
18 de juny de 2012.

El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat dels tràmits que estan relacionats a
la taula que precedeix.

3.1.3. Donar compte expressa de decrets de l'alcaldia
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3.1.3.1. Donar compte de la liquidació del pressupost del Patronat Municipal del
Teatre Cirvianum, de l'exercici 2011
RELACIÓ DE FETS:
Elaborada la liquidació del pressupost del Patronat Municipal del Teatre Cirvianum de
l’any 2011 per part de la intervenció del patronat, va ésser aprovada per la Presidència
del Patronat per decret de data 29 de maig de 2012 i se’n va donar compte a la Junta
Rectora del Patronat de data 11 de juny 2012.
Va ésser aprovada per Resolució de l’Alcaldia de 15 de juny de 2012.
FONAMENTS DE DRET:
Articles del 191 al 193 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.
Per tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament:
DONAR compte de la liquidació del pressupost del Patronat Municipal del Teatre
Cirvianum, de l’any 2011:
1. Drets reconeguts nets................................................................
2. Obligacions reconegudes netes.................................................
3. Resultat pressupostari (1-2) .......................................................
4. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria...............
5. Desviacions de finançament negatives de l’exercici..................
6. Desviacions de finançament positives de l’exercici....................
7. Resultat pressupostari ajustat....................................................

259.290,92 €
275.276,00 €
-15.985,08 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
-15.985,08 €

El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat dels tràmits que estan relacionats a
la taula que precedeix.
3.1.3.2. Donar compte de la liqudiació del pressupost del Patronat de la Ràdio
Municipal de Torelló, de l'exercici 2011
RELACIÓ DE FETS:
Elaborada la liquidació del pressupost del Patronat de la Ràdio Municipal de Torelló de
l’any 2011 per part de la intervenció del patronat, va ésser aprovada per la Presidència
del Patronat per decret de data 29 de maig de 2012 i se’n va donar compte a la Junta
Rectora del Patronat de data 14 de juny 2012.
Va ésser aprovada per Resolució de l’Alcaldia de 15 de juny de 2012.
FONAMENTS DE DRET:
Articles del 191 al 193 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.
Per tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament:
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DONAR compte de la liquidació del pressupost del Patronat de la Ràdio Municipal de
Torelló, de l’any 2011:
1. Drets reconeguts nets................................................................
2. Obligacions reconegudes netes.................................................
3. Resultat pressupostari (1-2) .......................................................
4. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria...............
5. Desviacions de finançament negatives de l’exercici..................
6. Desviacions de finançament positives de l’exercici....................
7. Resultat pressupostari ajustat....................................................

130.309,94 €
122.926,15 €
7.383,79 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
7.383,79 €

El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat dels tràmits que estan relacionats a
la taula que precedeix.
4. Propostes urgents
Atesos els esdeveniments recents aquesta mateixa setmana, i de conformitat amb el que
es disposa a l’article 82.3 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats locals, a
proposta de l’alcaldia, el ple de l’ajuntament, per unanimitat dels membres assistents,
acorda la inclusió per urgència de l’assumpte següent:

VOTACIÓ DE LA URGÈNCIA:
La urgència s’aprova per majoria absoluta del nombre legal de membres de la
Corporació, atenent al resultat que es detalla a continuació:
o Vots favorables: 16, dels regidors i regidores dels grups municipals de CiU, del
PSC-PM, de JpT-ERC-AM i de PxC
o Vots desfavorables: 1, de la regidora del grup municipal d’ICV-EuiA-E
o Abstencions: 0.

4.1. HISENDA
4.1.1. modificacio franja edat en l'aplicacio de la taxa "Participació en l'activitat
d'estiu"Jove, el barri no fa vacances"""
ACORD:
En data 2 de maig de 2012 es va aprovar la modificació de la taxa pel servei de les
instal.lacions esportives municipal, afegint una tarifa, apartat f) a l’activitat d’estiu, “Jove,
el barri no fa vacances”.
En l’exposició de motius del decret es va explicar que l’activitat anava dirigida a joves de
14 a 21 anys, però atenent a l’informe emès per la Coordinadora del Pla de Barris de data
de 18 de juny, cal atendre també als joves a partir d’ESO o sigui que a la data ja hagin
cursat el 1er d’ESO i fins a un màxim de 21 anys.

53

En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució espanyola i
per l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i de
conformitat amb el que disposen els articles 20 a 27 del Reial Decret Legislatiu 2/2004,
de 5 de març, pel qual s’aprova el Text de refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals,
És per tot això que el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta del nombre legal de
membres de la Corporació, acorda:
“Únic.- Ampliar la franja d’edat a la que va dirigida la Taxa per participar a l’activitat
d’estiu, “Jove, el barri no fa vacances”, quedant aplicable:
A aquells joves que hagin cursat el 1er d’ESO i fins a 21 anys.”

INTERVENCIONS:
SRA. ROSER MAS:
No ens sembla gens bé que s’apliquin excepcions en taxes, ja ho havíem comentat en el
seu moment, a partir de criteris molt subjectius. Ens sembla que és millor aplicar les
normes, perquè és més homogènia i més objectiva.

VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per majoria absoluta del nombre legal de membres de la
Corporació, atenent al resultat que es detalla a continuació:
o Vots favorables: 16, dels regidors i regidores dels grups municipals de CiU, del
PSC-PM, de JpT-ERC-AM i de PxC
o Vots desfavorables: 0
o Abstencions: 1, de la regidora del grup municipal d’ICV-EUiA-E.
5.- PRECS I PREGUNTES:
SRA. ROSER MAS:
5.1.
En relació a la deixalleria: ja fa un temps que des d’Iniciativa ens vam interessar per la
concessió de la deixalleria i se’ns va dir que estava caducada i que s’estava treballant per
veure com es muntava.
Ens podeu explicar en quina situació es troba en aquest moment? I saber la valoració que
es fa del servei i què es pensa fer per no continuï deteriorant-se, perquè realment en els
últims temps, ha patit un deteriorament important, que és molt visible.

Respon el Sr. Jaume Vivet: Nosaltres el primer que hem fet és veure com està amb els
altres socis que tenim, que són Sant Vicenç i Sant Pere, i resulta que fa uns anys que no
paguen la quota que els pertoca. Per tant, el primer que hem de fer és aclarir aquesta
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situació pe saber què passa i buscar solucions. Quan tinguem això clar, podrem procedir
a fer el concurs i tirar-ho endavant.
Sra. Roser Mas: I quan es podrà saber això?
Sr. Jaume Vivet: Se’ls ha requerit que facin l’ingrés.
Sra. Roser Mas: Però de quin termini estem parlant, de mig any?
Sra. Montserrat Freixa: Se’ls ha requerit, perquè facin el pagament de 2009 i 2010, tant
a Sant Vicenç com a Sant Pere i ara es farà el requeriment de 2011.

Sr. Jaume Vivet: Són tres anys i sabent una mica com estan a Sant Pere, hem de saber
quina intenció tenen, perquè ja van deixar de pertànyer al consorci de la Vall del Ges,
Orís i el Bisaura; és una qüestió de diners. Si són a dins, també han de dir-hi alguna
cosa.
El tema de la valoració, la demanarem als tècnics i te la farem arribar.

5.2.
En relació al teatre Cirvianum, ens agradaria saber com ho farem per garantir la viabilitat
d’aquest recurs, perquè evidentment calen recursos per fer-lo funcionar i és complicat
deixar escapar empreses esponsoritzadores.

Respon la Sra. Núria Güell: Això del teatre hi ha unes quantes coses per dir, penso: el
nostre teatre és un dels pocs de les característiques del nostre, en quant a volum que té
el nostre teatre en quant a actuacions i ús, en proporció als habitants que té Torelló. Som
un dels pocs teatre d’aquestes característiques, que som membres d’una comissió de
treball que fa comparacions dels teatres i sempre tenim molt bons resultats; si voleu que
us ho faci arribar, la setmana passada va arribar la valoració de l’any passat.
Ja sé que no és un consol, però penso que les coses, malgrat tot, s’estan fent bé. El
problema que vam tenir amb l’esponsorització va ser un problema que a tots ens va venir
molt de nou, perquè d’avui a demà se’ns telefona i ens diuen que res de res. No vam
voler tancar mai la porta, perquè pensem que se’ns ha ajudat moltíssim des d’aquesta
empresa; justament tenim demanada una entrevista una altra vegada i imagino que
potser ja serà després de vacances, però no hem tirat mai la tovallola; els tècnics de
cultura estan buscant nous productes: en lloc d’oferir espectacles que són molt cars,
entre 3 o 4 que ens en paguin un, unes entrades a canvi de... molts espectacles s’està
demanant que ens vinguin a taquilla, i ho volen i vol dir que la feina els ha minvat molt,
perquè això era impensable ara fa uns anys, en canvi, ara, crec que de l’última
temporada han vingut quatre amb aquesta modalitat i així ens ajudem una mica tots.
També cap dir que el web de venda d’entrades, de cara a la gent que en fa ús estan molt
contents; l’altre dia, els tècnics van anar a una altra xerrada i es va demanar més o
menys què s’havia fet a nivell econòmic per estalviar i els de Torelló van dir que “vam
guanyar el premi”, perquè va ser la proposta que va agradar més a la gent i ara,
justament, ho estan encaminant a tots els teatres per poder-se estalviar aquestes
comissions que a la llarga són una càrrega per als usuaris del teatre.
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No estem encantats! S’està treballant molt i es busquen idees on sigui i s’intenta moure i
fer-ho des d’aquí.
5.3.
Un tema que, malgrat que semblava que hi havia una valoració positiva, en una qüestió
de mobilitat, nosaltres hem parlat amb diverses persones, amb diversos veïns de la zona,
i ens han manifestat el perill important que hi ha en el canvi de circulació de la plaça
Nova, perquè el tram del carrer de Sant Feliu, és un tram molt estret, amb una alta
càrrega de vianants, i és un lloc que pensem que és molt perillós, hi passen molts infants,
persones amb mobilitat reduïda és difícil que puguin creuar si ve un cotxe, els cotxes en
moltes ocasions ens hem de parar per deixar passar els vianants, cap problema, però en
un moment donat pot passar algú que no ho conegui prou i podem tenir algun disgust.
Pensem que potser hi ha d’haver un estudi o una racionalització més correcta d’aquest
tema, perquè hi haurà un volum important de trànsit i el carrer, tornem a repetir, ens
sembla molt perillós; aquest espai, aquest tros petit ens sembla molt perillós.
Respon el Sr. Jordi Casals: Que no tothom està d’acord amb els canvis, és sabut, i
encara més, quan parlem de temes de mobilitat; ara, l’acceptació d’aquest canvi jo crec
que és àmplia; a més, hi havia una demanda de solució a nivell ciutadà i també a nivell
polític. Quan es va comentar al consell de seguretat ciutadana es va aprovar fer això, pel
que fa a la solució, que és canviar el sentit de la plaça Nova i que sigui de sortida i no pas
d’entrada.
Que al carrer Sant Feliu hi hagi vianants, hem de comptar que al casc antic de Torelló, la
prioritat és per als vianants i si un cotxe s’ha de parar per deixar passar una persona, ho
ha de fer!
Sra. Roser Mas: NO estem parlant d’això! estem parlant que en aquell tram, el carrer és
molt estret, que té una alta densitat de trànsit i de vianants i que és perillós. Només estem
dient això! i esperem que no hi hagi cap problema amb persones que no ho coneguin
prou. És això el que diem, i ho constatem!

Sr. Jordi Casals: Jo, el que constato, és que al casc antic la prioritat és per als vianants;
hi ha un senyal a l’entrada, molt a prop d’aquest tram.

SR. DAVID OLIVARES:
5.4.
Tema dels comerciants; sembla que estan una mica dividit i ens agradaria que ens
pugueu explicar com va la cosa fins ara.

Respon el Sr. Jordi Casals: Suposo que ho has preguntat pel fet que hi ha hagut una
campanya que ha iniciat un grup de comerciants. Quan algú m’ha demanat, jo vaig
respondre que hi hagi activitat comercial, i així ja ho vaig explicar en una junta de govern
local o en alguna comissió informativa: és bo que hi hagi dinamisme en el comerç; és una
situació molt complicada per als comerciants; cada dia costa més obrir i tancar la
paradeta i, que hi hagi ganes de fer coses, s’hauria de celebrar. L’Ajuntament de Torelló,
el que ha de fer és posar l’escenari per facilitar les coses, perquè el comerç de Torelló
sigui dinàmic i això és el que hem demanat i així s’ha parlat amb tots els comerciants, des
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d’intentar treballar coordinadament, si la gent té ganes de fer campanyes, que es facin,
que es facin d’una manera oberta, que les campanyes funcionin i que entre tots puguin
tirar endavant el comerç de Torelló.
Aquesta setmana, després de la revetlla infantil de Sant Joan es va acabar la campanya
de comerç que va fer conjuntament l’Ajuntament de Torelló amb l’agrupació de
comerciants i comerciants no associats i es van donar els premis de les paneres, una en
el marc del pla de barris, i les altres dues paneres de comerços de Torelló i una de
l’agrupació de comerciants de Torelló. La participació ha estat bona i els comerços estan
contents. Jo crec que el que hem de valorar, és que el comerç de Torelló tingui ganes
cada dia d’obrir la parada; no intentar furgar amb algunes consideracions que algú pugui
sortir beneficiat per altres interessos, si no que el comerç ho està passant molt malament
i hem de posar les coses fàcils i això és el que farem des de l’Ajuntament de Torelló.
Valorem molt el que és una agrupació de comerciants, per la continuïtat, per l’esforç
d’estar associat amb tot el que comporta d’activitat, de continuïtat i també de quotes, això
s’ha de valorar i els comerciants que no vulguin estar associats són lliures de fer-ho!
Nosaltres hem interlocutat amb comerç associat, amb comerç no associat i hem obert
totes les activitats i hem interlocutat amb ells.
Sr. David Olivares: Així podem dir que no hi ha cap problema amb els comerciants, que
estan units i que funciona bé, no? Això és el que jo volia saber.

Sr. Jordi Casals: Home! Jo crec que si que hi ha una divisió i hi ha un conflicte... em
sembla que he estat molt clar: hi ha diferents iniciatives i la qüestió és treballar
coordinadament, treballar amb eficàcia i donar ales al dinamisme que hi pugui haver en el
comerç de Torelló.

5.5.
Tenim un seguit de queixes sobre seguretat; queixes i alguna cosa que ha sortit de més:
una dona que van robar al carrer Manlleu, queixes del locutori del carrer Manlleu, que fan
molt soroll i fan reunions; suposo que això, amb l’ordenança, es podrà treure. El dia 5 de
juny, al carrer Manlleu, hi va haver una baralla de molta gent que va requerir la presència
de la policia local i els mossos; també van intentar robar al bar “Les cassoles”, intent
d’agressió sexual a una noia en les escaletes de l’estació...
Més que res, saber en temes de seguretat si s’està vetllant, perquè això ja s’està
desbordant.

Respon el Sr. Jordi Casals: No entenc a qui va dirigida la queixa! Has comentat:
voldríem queixar-nos que succeeix això, però, a qui us queixeu, perquè, que succeeixen
coses, és cert! I el vostre representant al consell de seguretat i mobilitat, crec que us
hauria d’explicar les coses que es diuen allà, que per això us representa a vosaltres,
perquè allà es van donar unes dades que són interessants. Com va dir el cap de
seguretat dels mossos d’esquadra, aquestes dades no són bones, perquè encara tenim
delictes, però ens trobem que globalment estan baixant i comparat amb el que és l’entorn,
les dades no són preocupants, si no el contrari. Jo ara te les diré, ja que no te les va
comentar el teu company: podem veure que delictes del període 2010-2011 fins al maig,
hi va haver 239 delictes i del 2011 al 2012, 225; per tant, baixen. De faltes, en el primer
període, 189 i 164 en el segon; en global baixa un 9,11%, el que són delictes i faltes.
En quant al delicte contra el patrimoni, que puja un 5,67% i passa de 141 a 149, que per
números globals són baixos, però en canvi, en les faltes contra el patrimoni passen de
144 a 113, que baixa un 21,53%.
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Pel que fa als robatoris –això sembla que és el que crida més l’atenció- amb força en
domicili, hem passat de 16 a 17, que són números baixos; en establiments, passem de 16
a 8, o sigui que baixa en 8 casos; en empreses pugen 3 i passa de 4 a 7; en robatoris
amb força en vehicles, aquí si que puja i passa de 21 a 37; hi ha el cas que es va actuar
en un garatge comunitari i això ha fet pujar aquestes dades, però globalment, si ho
comparem amb el nostre entorn, ens estem movent amb dades baixes. Que ja ho dic: no
és bo que hi hagi aquests casos, però són dades baixes.
Amb intimidació, aquesta alarma social que a vegades heu tret la bandera, hem passat
d’11 a 12, en puja un; i de delictes contra el trànsit, gairebé la meitat: passem de 45 a 24,
21 menys.
En una situació de crisi, complicada, amb conseqüències socials, tenim aquests números;
el que si que es detecta és que globalment l’estadística baixa, però el que ens trobem és
que canvia la naturalesa d’aquests delictes, és a dir, que hi ha coses que no teníem a
Torelló i ara si. Però tots aquests temes que m’has anomenat i posant aquí un escenari
que hi ha una conflictivitat, que hi ha una alarma social a Torelló, ... alarma social, és molt
fàcil crear-la i molt difícil d’apagar! I podem anar posant escenaris com aquest, que
només hi ha robatoris, hi ha baralles, .... Globalment tenim unes dades baixes, estan
baixant, però és que després es donen solucions; m’has parlat de l’atracament al carrer
Manlleu, i en setmanes es va solucionar aquest tema amb molta rapidesa; la baralla: si
que hi va haver una baralla; va venir gent de fora de Torelló; hi va haver una baralla, però
es va actuar ràpidament i es va actuar!
Que hi ha robatoris? N’hi ha i maluradament, n’hi ha i segurament n’hi haurà; però si
tenim números, jo crec que és pel treball que es fa des de Torelló, des de la policia local i
coordinadament amb els mossos d’esquadra. Però tirar pedres dialectals contra la policia,
sembla que sigui popular: anar-los perseguint amb càmeres de fotografia, dir que els
cotxes estan mal aparcats i donant informació esbiaixada, com s’ha fet aquestes
setmanes en què s’han fet córrer unes fotografies per part d’alguns grups de
l’Ajuntament. El que vull dir, és que siguem una mica responsables; la crítica és
necessària, però siguem una mica responsables, no donem una visió esbiaixada de la
realitat, sobretot si es tenen dades i vosaltres (s’adreça als regidors de PxC) teníeu
aquestes dades i tampoc no fem demagògia donant informació que és incompleta.
Sr. David Olivares: Jo volia dir que es miri el Torelló, que potser la gent no pensa el
mateix.

Sr. Jaume Vivet: Potser no tenen les dades i sou vosaltres que els les heu de fer arribar.
5.6.
Com està el tema del malestar per les contribucions especials del carrer Rocaprevera?
S’ha acabat aquest tema, o com està?

Respon el Sr. Jaume Vivet: Aquest tema estem en converses amb els veïns; ens han fet
una proposta i nosaltres els n’hem de passar una altra, perquè ells fan una reunió
divendres i l’han de discutir. Estem en contacte amb ells, i evidentment que som molt
sensibles.

SR. JOAN MANEL CASTILLO:
5.7.
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Voldríem saber si teniu constància de si es va fer arribar a la policia local informació
sobre uns vehicles abandonats al carrer València.
Respon el Sr. Jordi Casals: Els processos interns de l’Ajuntament, ja estan en marxa
per actuar en aquests cotxes.
5.8.
Demanar per la possibilitat de posar un pas de vianants a l’avinguda de Pompeu Fabra:
davant de la rampa de discapacitats del CAP i del Fortià Solà. N’hi ha un que està bastant
desplaçat, i nosaltres demanem que es posi ben be al mig de les dues rampes, perquè si
baixes els discapacitats ja van directe al pas de vianants i no han de fer tota la volta.

Respon el Sr. Lluís Sabatés: És cert que el pas de vianants està una mica tirat cap a la
part de les escoles. No està previst modificar-lo en breu, perquè ja n’hi ha un, i mirarem si
en una futura actuació que es pugui fer en aquella zona, acabar d’analitzar si és millor
posar-lo on proposeu, o no. S’ha de fer una valoració tècnica. T’agraïm el suggeriment i
s’estudiarà en el seu moment a la comissió de mobilitat que des de fa uns mesos està
treballant a l’Ajuntament.
5.9.
Ens hem trobat a Osona.com que hi ha moltes queixes que les sol·licituds que es
presenten a l’Ajuntament de Torelló no es responen ni la meitat. Voldríem saber si en
sabeu alguna cosa.

Respon el Sr. Lluís Sabatés: Jo penso que tornem a estar una mica en el mateix;
possiblement hi pot haver sol·licituds que no s’han contestat, però si es vol solucionar el
tema, el que no s’ha de fer, penso jo des del meu punt de vista, és d’una manera
anònima denunciar aquests errors o aquestes faltes de resposta i el que cal fer és insistir
a l’Ajuntament; els regidors crec que estem tots oberts a atendre tots els ciutadans que es
puguin sentir en un moment determinat no del tot ben tractats i que participant en aquests
fòrums anònims, l’únic que es fa és fer bullir l’olla, que tampoc té perquè ser representatiu
d’una realitat que pugui haver-hi a Torelló. Jo si que agrairia que si hi ha algun ciutadà
que no s’ha sentit ben tractat o que no se li hagi donat resposta a una sol·licitud, que ens
ho faci saber, si vol, mitjançant una altra sol·licitud i a qualsevol regidor de l’equip de
govern, si ens demana hora, se’l atendrà i s’intentarà buscar-li solució. Em sembla que no
ens hem negat mai a atendre ningú.
Sr. Joan Manel Castillo: Ens va sobtar bastant. Estàvem mirant notícies per Osona.com
i ens trobem amb això i, és clar! Per això us ho volíem preguntar.
Sr. Lluís Sabatés: Si tu ets usuari d’aquestes pàgines web, d’aquests fòrums, els fòrums
són el que són, són anònims i si tu, dones més importància a un anònim que a una
resposta d’un regidor o de l’alcalde, és una decisió teva.
5.10.
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I saber si es controla el tema de les obres inacabades; el tema de la brutícia, les grues,
les zones de vianants... està tot bastant deixat.

Respon el Sr. Jaume Vivet: si que es controlen. Costa arribar-hi, perquè moltes vegades
les empreses no hi són i llavors ha d’actuar subsidiàriament l’Ajuntament i cal interpretar
si convé o no convé, perquè no podem actuar subsidiàriament a tot arreu, perquè hi ha
una consignació pressupostària mínima, d’uns 6.000 euros i fer front a totes les obres que
hi ha... el que fem és buscar l’empresa que ho ha fet; si existeix, requerir-la; n’hi ha que
ho han fet i altres no, i si ho fem nosaltres, els passem factura.

SRA. IRENE HERNÀNDEZ:
5.11.
Des del nostre partit, el PSC, hem intentat des del juliol de 2011, a partir de diverses
mocions i preguntes al ple, que es vetllés per la sisena hora a Torelló, transmetent així la
demanda de professionals i famílies implicades; sabem que hi ha crisis, sabem que hi ha
retallades, tothom, d’una manera o altra, les pateix, però considerem que això no vol dir
que des de l’ajuntament de Torelló haguem de ser vulnerables, lluitar per un fet tan
important com és l’educació dels nens i nenes de Torelló, per dos principis, bàsicament:
per vetllar el fet d’obtenir bons resultats acadèmics i per la cohesió social. Al llarg de
l’any, considerem que hi ha hagut temps suficient per a vetllar-ho. Entenem que hi ha
hagut una bona voluntat per fer-ho i la pregunta és en el sentit de si ens podria explicar,
el regidor d’ensenyament, com està el panorama sobre aquest tema, al final d’un curs
escolar, i què s’ha fet per vetllar la sisena hora i quins resultats arribem a nivell de poble.

Respon el Sr. Lluís Sabatés: Inicialment suposo que, com podeu comprendre, des de
l’equip de govern i les direccions de les escoles, donades les circumstàncies, o des de les
dues escoles que en aquest curs estaven fent la perllongació horària, que no és la sisena
hora, que no hi hagi males interpretacions, han decidit no seguir donant aquesta
perllongació horària i a l’ajuntament no ens satisfà. Com a membre de la direcció d’una
escola, tu Irene saps perfectament tots els passos que hem fet. No és una potestat de
l’Ajuntament poder donar més recursos pel que fa als mestres; bàsicament aquesta
decisió està donada per la retallada del decret de l’Estat, que retalla encara més els
recursos a nivell de plantilla que pot aplicar la Generalitat. Nosaltres, conjuntament amb
l’alcalde, hem fet tots els contactes possibles a nivell del departament d’Educació, tant
amb la consellera, com els directors territorials, amb els secretaris generals; a més, hem
tingut també una reunió –no sé si s’havia tingut mai, però en tot cas, molt poques
vegades- una reunió directa de les direccions de les escoles amb el director general de
Serveis territorials de la Catalunya Central, en què es van poder exposar totes les
inquietuds i tots els neguits que tenien les direccions de primera mà; els recursos de la
Generalitat són els que són; el tema de la perllongació horària, amb els recursos que se’ls
ha donat a nivell de personal entenem molt bé que els claustres i els consells escolars
hagin vist la impossibilitat de fer-ho; des de l’Ajuntament ens hem posat a disposició de
les direccions i de les AMPA per intentar entrar en un diàleg per veure com podem
minimitzar el tema aquest de la perllongació horària per al curs vinent, i suposo que
trobarem alguna solució per poder arribar a algun acord en el sentit de minimitzar el
màxim possible aquest tema.
Sra. Irene Hernàndez: Jo ja he comentat abans que entenia que hi havia hagut bona
voluntat per fer-ho. Evidentment que represento un equip directiu d’una escola, però jo no
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parlava en nom d’ell, si no que parlava a nivell del poble, per això ho vetllem! Sé, a nivell
de la meva escola que si que hi ha hagut una trobada i una bona voluntat amb el cap del
departament, però no sabem la resposta i llavors a nivell de poble, no sé si ens podries
informar de com ha quedat la cosa.

Sr. Lluís Sabatés: La resposta em sembla que és molt clara: els recursos de mestres
són els que ja sabeu i no n’hi haurà més, però s’està intentant negociar la possibilitat que,
per altres temes que no resoldran la perllongació horària, en alguns temes molt puntuals
de cada centre –que es van exposar en aquella reunió- a veure si des de la Direcció
General es pot sensibilitzar i si es podrà buscar alguna solució. Ara estem en aquest
procés, s’està mirant les possibles solucions des de la direcció general dels serveis
territorials de Manresa i esperem que en breu ens puguin donar una resposta.
SR. DAVID FORCADA:
5.12.
Una vegada finalitzat el lliurament de claus dels habitatges públics quedaran unes
vacants; el mecanisme suposo que és anar a la llista dels que han quedat fora i com que
no quedarà ple, és a llista directa, on ja no hi ha preferència de municipi, i demanar si es
prendrà alguna mesura per esmenar això i donar preferència de municipi.

Respon el Sr. Lluís Sabatés: És un altre tema que per molt interès que hi hem posat
des de l’Ajuntament i també des de la Generalitat, els resultats, en aquests moments, no
ens hem pas d’enganyar, no són tan positius com ens agradaria: dels 54 habitatges que
hi havia posats a disposició només se’n ha pogut entregar 19. En la visita del Sr. Carles
Sala, que és el Secretari General d’Habitatge el dia d’entrega de les claus, vam tenir una
reunió amb l’alcalde i la gent d’Incasòl i el delegat del Govern a la Catalunya Central,
exposant els nostres punts de vista de què o de quines possibles causes havien portat a
aquestes renúncies que hi ha hagut; avui mateix, la cap de l’oficina d’habitatge de Torelló
ha tingut una reunió amb el cap d’àrea de l’habitatge per exposar-li totes aquestes
condicions i a veure si amb la llista d’espera que hi ha en aquests moments, es poden
acabar d’omplir al màxim aquests habitatges.

Sr. Jaume Vivet: I intentar, a més, repescar alguna de les 31 renúncies.

Sr. Lluís Sabatés: Perquè hi ha renúncies que coneixem, perquè les han fet directament
a l’oficina, però n’hi ha que s’han fet directament al servei d’habitatge de la Generalitat, i
també estan proposant noves fórmules per veure si podem ampliar una mica la demanda.
D’altra banda, dit així a nivell global, que hagi passat això, vol dir que ningú es queda al
carrer, si no que tenim un parc d’habitatge públic, que amb la situació que hi ha aquest
moment en habitatge privat, que no està ocupat, i s’està fent molt la competència d’un
amb l’altre i si ho vols mirar d’una manera mínimament positiva, potser estem afavorint
que baixin una mica els lloguers en general a Torelló i que, d’una manera o altra, la
ciutadania en surti beneficiada, que és un consol! Evidentment, el que ens interessaria és
que tot l’habitatge públic i l’esforç que es va fer en habitatge públic, es pogués fer.
En el tema de si al final no s’acaben omplint, si que és cert que se segueix la normativa
existent,. Que no preveu reserva per a la població, però les dades són eloqüents en les
sol·licituds que hi va haver: de vuitanta i escaig, 76 eren de Torelló, una de Sant Quirze,
dues de Sant Vicenç, dues de Sant Pere i una de Manlleu, que tampoc fa preveure que
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encara que quedin habitatges buits, hi hagi una massiva afluència de gent de fora per
aquests habitatges. De totes maneres, també és un tema que hem exposat a l’oficina
d’habitatge de la Generalitat; estem en un tema d’anàlisi, per veure quina és la situació
real i intentar encaminar una mica el procés.
Sr. David Forcada: El tema del perquè, és clar: quan algú demana un habitatge i li
entreguen al cap de vuit mesos, sé que no és culpa de l’Ajuntament, perquè ja ens hi vam
trobar nosaltres.

Sr. Jaume Vivet: En aquest cas no han estat vuit mesos; es va tancar la convocatòria, si
no recordo malament, el 15 de febrer. Ha estat un pla de xoc: tampoc és tot mèrit de
l’Ajuntament.

Sr. Lluís Sabatés: el 16 de febrer es va tancar el termini de presentació de sol·licituds.
Penso que hem intentat anar el més àgil possible, per aquest mateix motiu, però en totes
les renúncies que tenim, pots veure que no n’hi ha cap que sigui, perquè han canviat la
situació pròpia dels sol·licitants: hi ha altres causes, que són les que estem analitzant
amb l’oficina d’habitatge, per veure si hi podem trobar alguna solució.
Sr. David Forcada: Em refereixo a què és normal això i al final, aquesta lectura positiva
també la comparteixo: si al final ha servit per tirar preus dels habitatges avall i estem
segurs que ningú que necessiti un habitatge s’ha quedat fora, perfecte! El que si que crec
que hem de fer, és estar segurs que realment tothom que el necessita hagi tingut l’opció
d’optar-hi.

Sr. Lluís Sabatés: Et repeteixo que les sol·licituds es van presentar i es van poder
presentar i les renúncies no ha estat cap que no tingui una possibilitat d’habitatge en
aquests moments.
5.13.
Una pregunta en referència als solars privats; hi ha una normativa de tancament i
manteniment de solars i es requereixen els propietaris que no els mantenen
adequadament, i ens adonem que hi ha un solar privat, a la zona de la cabanya, que el
mantenen els serveis municipals; voldríem saber si hi ha algun tipus de conveni o
d’acord, per tal que es pugui mantenir un solar privat amb servei municipal.

Respon el Sr. Jaume Vivet: Això a la legislatura passada ja es feia; es feia des de
l’Ajuntament a requeriment dels veïns; t’he de dir, que tampoc ens hem plantejat mai dir-li
al propietari que ho hagi de pagar ell; no es feia i no es farà ara, tampoc. Allà també tenim
una part de propietat l’ajuntament, perquè hi ha una plaça que queda dins de l’edifici i la
neteja es fa un cop l’any, perquè fan la festa del barri i s’hi fa anar una màquina que ho
neteja una mica, a petició dels veïns.
Sr. David Forcada: S’entén que ha d’estar net i serà a petició dels veïns, perquè
entenem que se li està donant un ús públic, però si estem netejant un solar privat i li
donem un ús públic, tindria la seva lògica que hi hagués algun document amb el
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propietari que contemplés una cessió temporal o d’ús, perquè si no, qualsevol que tingui
un solar, voldrà que li netegem.
Sr. Jaume Vivet: Estic d’acord. Podem fer una proposta al propietari i parlar-ne.

5.14.
Aquesta setmana va sortir una nota al 9 Nou, que era un ciutadà que no estava content
amb l’atenció que havia rebut per part d’algun empleat de l’Ajuntament; entenem que
això, de la mateixa manera que les preferents, és molt subjectiu, però potser demostra
que no hi ha un clima prou bo entre els treballadors, o potser no i demanar si heu fet
alguna investigació o heu parlat amb aquesta gent per tal que entenguin que hem de
donar un servei acurat a la gent.

Respon el Sr. Manel Romans: Nosaltres, no tenim cap queixa; no ha arribat cap queixa
a l’Ajuntament en el sentit que s’hagi atès incorrectament a algú. Per tant, si ens arriba
una queixa a l’ajuntament, l’atendrem i mirarem què ha passat, però ara mateix, no en
tenim coneixement.

SR. PERE GALOBARDES:
5.15.
Hem acabat un nou curs -és una pregunta reiterativa- i com que se’ns va informar que hi
havia un treball previ de nou, que feia la Diputació, la pregunta seria com està el tema de
l’escola de música. S’acaba el curs, sabem les dificultats que pateixen; ho sabem per
altres escoles, també, sabem que les perspectives són més negres, encara; tenim un
govern que no aposta per la música, no aposta per les educacions no reglades i voldríem
saber el cas de Torelló, com queda.
Respon el Sr. Lluís Sabatés: El problema de l’escola de música, com saps molt bé tu
Pere, no ve d’aquest últim curs; el problema de l’escola de música ja fa molts anys que
dura; al entrar jo a la regidoria ja m’he trobat amb aquesta situació. En aquests moments
estem parlant amb la direcció per intentar salvar, en el bon sentit de la paraula, i
començar a treballar durant aquest curs vinent per intentar millorar totes les deficiències
que haguem detectat, tant ells, com en les converses que haguem mantingut amb certs
pares de l’escola de música; si que és cert que encara no hem pogut fer una reunió amb
els pares, perquè primer m’interessava parlar amb la direcció i saber exactament quin és
el seu projecte i quines són les seves propostes de cara al futur. Hi estem treballant; en
breu haurem de presentar la nova proposta de tarifes de cara al nou curs i acabar de
parlar-ne una mica amb totes les parts implicades per veure què fem. El contracte ja està
finalitzat i l’hem de plantejar de cara al curs vinent, no, si no a l’altre, però també estem
una mica a expenses de quina és la posició de la Generalitat en aquest sentit, saber
exactament de quins recursos disposarem provinents de la Generalitat, però tot i així, la
intenció de l’equip de govern és d’intentar buscar alguna solució, com estem buscant en
molts altres serveis, per poder seguir donant aquest servei i intentar recol·locar-lo o
ressituar-lo dins del marc de totes les escoles de música que hi ha a la comarca i que
pensem que en aquests moments estem un pas bastant enrere respecte al que tenim en
aquests moments a Torelló.
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Sr. Pere Galobardes: Hi ha un estudi nou, de Diputació, per donar suport a aquesta
reorganització? Perquè en un ple se’ns va dir, si no ho recordo malament, que s’havia
demanat –tot i que ja n’hi ha un, d’estudi- que se’n havia demanat un altre.
Sr. Lluís Sabatés: En aquests moments l’estudi està demanat, però no està fet, per
esperar a veure com veiem la situació amb la direcció i, com que en aquest curs no
serem a temps d’aplicar-lo, tant si el tinguéssim, com si no el tinguéssim, el que farem és
agafar-nos-ho amb una mica de calma, per no precipitar-nos, -almenys jo personalment,
perquè fa tres mesos que he entrat a la regidoria- i plantejar el tema no de cara al curs
vinent, si no al proper, i fer-ho amb temps, parlant amb qui haguem de parlar i demanant
els consells a qui els haguem de demanar i parlar, evidentment, de la proposta que
haguem de presentar en el seu moment, amb els grups municipals.
5.16.
Si em permeten, com a regidor veterà, no pas d’edat, si no d’anys al consistori, faria un
prec: portem un any de la nova legislatura i la veritat és que en els 16 anys que porto a
l’ajuntament, no recordo un nivell tan baix en els plens municipals, i ho dic en to positiu. El
nivell del ple ha caigut, començant per un mateix, que fa coses que ni jo mateix havia
pensat mai que faria, perquè no m’havia trobat el cas!
L’exemple, sempre, ens agradi o no, l’ha de donar l’equip de govern, sempre, i amb això
no vull dir que ningú sigui culpable, però si que situacions que hem viscut, no ajuden en
aquest sentit. Es va aprovar, encara que sigui inicialment, un R.O.M., en què nosaltres
vam votar-hi en contra i ens vam manifestar molt en contra i, en canvi, hem respectat el
R.O.M. intentaré respectar-ho també ara en el temps, tot i que no estigui aprovat. No ha
estat així: ha estat un joc de despropòsits en aquest mateix ple. Per tant, per respecte als
nostres votants, els ciutadans als quals representem, jo crec que entre tots hauríem de
fer un esforç, perquè el nivell del ple, pugi.
SR. MARC FONTSERÈ:
5.17.
Una pregunta al regidor de seguretat ciutadana: demanar-li si ens pot passar l’enllaç del
web on pengen els partes, per poder-ho compartir amb la gent de plataforma per
Catalunya.

5.18.
Els criteris d’enjardinament: hem vist que s’ha enjardinat l’entrada a Torelló venint de
Manlleu, una part del parterre, deixant una part sense enjardinar; la plaça Nova encara
està sense enjardinar... quins són els criteris? Perquè els veïns que han quedat sense
parterre feia anys que ho demanaven i les cases que hi ha al davant sembla que estiguin
per vendre. Demanar quin és el criteri i per què no s’ha optat per arreglar la plaça Nova.

Respon el Sr. Jaume Vivet: La plaça Nova és un tema bàsicament de pressupost; es va
acabar el pressupost de la plaça Nova, els diners que hi havia per executar-la es van
acabar i farem un enjardinament extra, amb diners extraordinaris, per enjardinar, perquè
arriba la festa major i de cara a la festa major, el que hi ha ara no és el que es mereix la
plaça, però és fora del pressupost de la plaça. Va quedar un romanent de 2.300 euros per
enjardinar i no ha estat suficient.
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Pel que fa a l’entrada a Torelló, si que s’han plantat uns arbres allà, no sé si s’ha fet tot,
però en tot cas, el que falta fer, es procurarà fer-ho, perquè ho han demanat després de
la previsió inicial.

5.19.
Veig que visualment, el tema del polígon industrial la Caseta sembla que va molt bé,
almenys, es veuen zones enquitranades, però, per contra, parlant amb tècnics
municipals, sembla que s’ha partit l’execució en dues parts, la part no sé si sud i nord, o
est i oest; en definitiva, que la que ens convé sembla que està aturada i la pregunta: això
és així, perquè almenys visualment és així i no entenc quins motius econòmics poden
tenir els promotors, perquè segurament, una vegada tens màquines allà treballant o
enquitranant, segurament surt més a compte fer-ho tot; per tant, intueixo problemes, hi
són? Hi podem fer alguna cosa com obligar la propietat acabar les obres d’urbanització
abans d’atorgar llicències, per pressionar?

Respon el Sr. Jaume Vivet: Us en podem anar fent cinc cèntims en Lluís i jo; és evident
que tenen problemes, tot i que sembli que van endavant i que van fent, tenen problemes,
jo diria que greus i que se’ls han agreujat amb el fet que aquesta setmana s’ha rebut la
notificació definitiva en el sentit que allà no hi pot anar un supermercat i aquesta era la
seva esperança; com que han anat fent obres, ells tenen una proposta interna dins de la
Junta, per fer el 60% que és la part de baix, el sector sud, per veure si hi ha alguna
empresa interessada a anar-hi, que en aquests moments és molt difícil; jo penso que ho
tenen realment complicat.
Pel que fa a la part de dalt, des de l’Ajuntament sempre els estem dient que és la part que
ens convé, perquè hi tenim dues parcel·les que no cobrarem si no està urbanitzat; també
se’ls ha dit que si no hi ha tots els serveis no es donarà cap llicència d’activitat, i estan al
cas, perquè s’ha de fer la portada d’aigües, a més, han de fer el col·lector que va de la
caseta fins al torrent de la campaneria; això és una obra que no es farà des d’Incasòl,
perquè Vinyes II queda molt aturat. Estem en el procediment d’expropiació directa perquè
si ells volen fer aquest col·lector, que puguem passar... s’hi va treballant; anem fent
passos, però costarà molt de tirar-ho endavant, és cert! Costarà molt!

Sr. Marc Fontserè: Que hi hagi tots els serveis, no vol dir que estigui tot urbanitzat, o si?
Sr. Jaume Vivet: Han de fer una portada d’aigua que han de negociar amb SOREA. Si
no hi és, no donarem llicència, perquè és preceptiva per tota la infraestructura que anava
lligada amb la Creu II, Mas les Vinyes, II, III... s’han de passar unes canonades i deixarho preparat.
Sr. Marc Fontserè: Però entenc que es podrien donar llicències sense que la nostra
parcel·la estigués urbanitzada?

Sr. Jaume Vivet: Podríem fer-ho, però condicionat a què acabin el sector; és clar! Que
fos una ajuda d’ingressos per a ells, perquè puguin anar seguint amb el polígon.
5.20.
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El tema de l’esmena a la totalitat, tot i que ha passat altres vegades en aquest ple, jo no
ho recordo; el primer que se’m acudeix és que si l’equip de govern, amb majoria absoluta,
ho desitja, pot impedir que cap moció de l’oposició es presenti. Si això és així,
m’agradaria veure un informe jurídic i si no és així, que s’expliqui.

Respon la Sra. Montserrat Freixa: A partir que estigui vigent el R.O.M., caldrà aclarir
exactament què vol dir una moció, perquè una moció pròpiament d’acord amb el R.O.M.
és un control de l’actuació de l’equip de govern; per tant, en principi, els que porten
mocions en aquest apartat de control són els que no formen part de l’equip de govern i és
sobre el que es preveuen les esmenes parcials o a la totalitat i haurem de saber distingir
ben clarament què vol dir control de l’acció de govern, o que vol quan a vegades en diem
mocions i no ho són pròpiament, si no que són dictàmens, o propostes, com moltes altres
propostes que es presenten a l’ajuntament.
Sr. Marc Fontserè: Això s’ha d’aclarir tècnicament, políticament,...?

Sra. Montserrat Freixa: Jo crec que, si voleu, un dia en parlem i ho deixem clar
tècnicament abans del proper ple.
6.- INFORMACIONS:
SRA. CARME FRANCOLÍ:
6.1.
Respondré dues preguntes que es van fer en el ple del 28 de maig i, concretament, la
pregunta que em va fer la Roser Mas, d’Iniciativa, i en Marc Fontserè, del PSC. Jo em
vaig informar i va semblar que aquestes preguntes que es feien al ple, s’havien de
respondre a l’apartat d’informacions, si no s’havia fet per escrit.
En primer lloc, dono resposta primer a la pregunta sobre la retallada en els programes
d’inserció laboral per a persones amb discapacitat. Com us vaig comentar, com que som
patrons de l’Associació Sant Tomàs, el dilluns següent teníem reunió del patronat i en
vam parlar i el Sr. Ricard Acebes, el gerent, ens va comentar el tema a tots: els serveis
afectats són Eina i Tac Osona i, concretament, de treballadors usuaris de Torelló, n’hi ha
25, dels quals 16 estan a Tac Osona, que és un centre especial de treball que té com a
activitats més importants la jardineria, neteja, manteniment d’espais, serveis de cuina,
serveis mediambientals... i 9 persones són a eina, servei de formació i inserció laboral,
que té per activitat la formació laboral i suport per al treball en empreses ordinàries.
Des de l’Associació ens comenten que es procurarà el mínim impacte possible; ells tenen
més possibilitat de fer amb treballadors de Tac Osona, perquè si un treballador està a
jardineria i no hi ha feina de jardineria, el poden posar en un pàrquing o en una altra
banda, però a eina, com que es depèn d’empreses externes, potser serà una mica més
complicat si aquestes empreses externes diuen que no necessiten aquestes persones.
Des del MAP de Ripoll, em comenten que ells tenen un contracte amb l’Ajuntament de
Torelló, que ens fan servei de jardineria i que hi ha 7 treballadors de Torelló. Ells em
comenten que d’entrada no afectaria aquesta normativa, perquè hi ha un compromís
empresarial entre el MAP i Ajuntament, mentre tinguem feina de jardineria, que no
afectaria. També em comenten que s’està lluitant molt en contra d’aquestes mesures;
com a exemple, la manifestació que es va fer a Barcelona, la moció que hem aprovat
avui,...

66

6.2.
La pregunta que em va fer la Roser, d’Iniciativa, que em demanava si se sap quants
casos de desnonament hi ha previstos o que s’hagin realitzat al municipi i quines mesures
es prenen des de l’Ajuntament amb les famílies que es troben en aquesta situació.
Jo us puc comentar que en el període de l’1 de gener fins el 7 de juny (és el dia que em
van donar les dades, però no han pas variat a dia d’avui), des dels serveis socials s’han
atès tres famílies amb ordre de desnonament per impagament del lloguer. Cal dir que
majoritàriament les persones afectades ja no esperen a tenir l’ordre de desnonament, si
no que abans ja busquen un altre habitatge.
De totes maneres, s’ha demanat al jutjat si ens poden informar de quantes ordres de
desnonament s’han tramitat al municipi de Torelló; aquestes dades no ens les han donat,
perquè diuen que no estan informatitzades i, a més, són ordres judicials.
6.3.
Si em permeteu, jo voldria dir que en aquest tema, nosaltres no amaguem el cap sota
l’ala; som perfectament conscients que en aquests moments hi ha gent del nostre poble
que ho passa molt malament, però precisament, com que parlem de PERSONES, en
majúscula, creiem que és un tema molt delicat i que val la pena de tractar-lo amb molta
cura i confidencialitat, sobretot. Demanaríem, doncs, que en la mesura que sigui possible,
deixem de banda colors i sigles i que ens posem a treballar junts per fer front a aquesta
situació actual.

6.4.
Dir-vos, també, que per primers de setembre –ja es confirmarà la data- tenim programada
la reunió del consell municipal de benestar social on es presentaran dades concretes i es
podran aportar idees, així com consultar i demanar el que calgui.
SRA. NÚRIA GÜELL:
6.5.
Recordar que aquest cap de setmana tenim el festus. És un festus de retallades; ens
dura el divendres amb low; el dissabte hi ha el fesfira i el festus i, el fescurts, que es
manté divendres, dissabte i diumenge.
Estem tots convidats.
SR. XAVIER LOZANO:
6.6.
Només recordar que el dia 7 de juliol, coincidint amb la festa major del barri de la Joanot,
també es farà la quarta competició de skate al skate Park.

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

Torelló, 26 de juny de 2012
Vist i plau,
L’ALCALDE,

LA SECRETÀRIA,
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Jaume Vivet Soler

Montserrat Freixa Costa
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