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2.2.1.3.3. Indemnitzacions per assitències a la Junta de Portaveus
2.2.1.3.4. Aprovació de la rectificació de l’inventari de l’ajuntament de torelló a la data de
31 de desembre de 2011
2.2.1.4. SEGURETAT CIUTADANA I MOBILITAT
2.2.1.4.1. Adquisició equipament de transmissió per a la xarxa RESCAT de
radiocomunicacions d'emergències i seguretat de Catalunya mitjançant rènting
2.2.1.5. GRUP MUNICIPAL DE PxC
2.2.1.5.1. Moció del grup municipal de PxC de suport al dia europeu per a la prevenció
del risc càrdiovascular.
2.2.1.5.2. Moció del grup municipal de PxC, contra el finançament de la banca amb fons
públics.
2.2.1.6. GRUP MUNICIPAL D'ICV-EUiA-E
2.2.1.6.1. Moció del grup municipal ICV-EUiA-E, per instar la Generalitat de Catalunya a
evitar la privatització de l'empresa pública Aigües Ter Llobregat i garantir el compliment
dels cabals legals de manteniment del riu Ter.
2.3. COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I URBANISME, PROMOCIÓ
ECONÒMICA I MEDI AMBIENT
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2.3.1.1. COMERÇ
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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
3.2.1. DONAR COMPTE DE LES ACTES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
3.2.1.1. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local.
3.3.1. DONAR COMPTE EXPRESSA DE DECRETS DE L'ALCALDIA
3.3.1.1. Donar compte del decret de l'Alcaldia de nomenament d'alcalde accidental i
avocació de la delegació d'atribucions en els membres de l'equip de govern, durant el
període de vacances d'estiu de 2012.
3.4.1. DONAR COMPTE DELS INFORMES DE LA INTERVENCIÓ MUNICIPAL
3.4.1.1. Informe de la tresoreria sobre la morositat del 2n. trimestre de 2012
4. PROPOSTES PER URGÈNCIA
4.1. SECRETARIA
4.1.1.- Tercera modificació contracte formalitzat amb la Fundació Pia Autònoma Institut
Pere Tarrés per la gestió del servei públic de la Llar d'Infants La Cabanya
4.1.2.- Segona modificació del contracte formalitzat amb l'Associació de mestres els nans
per la gestió del servei públic de la Llar d'Infants Blancaneus
5. PRECS I PREGUNTES
6. INFORMACIONS

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:

1. ACTES PENDENTS D'APROVAR
1.1. PLE2012/7 Ordinària 25/06/2012
2. PROPOSTES
2.1. COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS A LES PERSONES
2.1.1. DICTÀMENS
2.1.1.1. ESPORTS
2.1.1.1.1. Aprovació conveni amb la Fundació Consell Esportiu d'Osona
ACORD:
RELACIÓ DE FETS:
El Patronat de la Fundació Privada Consell Esportiu d’Osona, en la reunió del dia 31 de
gener de 2012, va acordar, mitjançant l’establiment d’un conveni amb els ajuntaments
que el subscriguin, la participació en un programa de suport, amb la col·laboració dels
esmentats ajuntaments i altres entitats i empreses de la comarca, a les activitats de
promoció esportiva coincidents amb els seus fins i beneficiaris, que organitza el Consell
Esportiu d’Osona.
En la reunió de regidors d’esports de la comarca del dia 23 de novembre de 2010, per
majoria dels assistents, van acordar proposar als seus respectius ajuntaments una
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aportació global de 30.000,- € a la Fundació Privada Consell Esportiu d’Osona, repartits
de manera proporcional, en funció de la mitjana de la participació d’esportistes a les
activitats del Consell Esportiu de les 5 últimes temporades.
D’acord amb els fets coincidents esmentats, la Fundació Privada Consell Esportiu
d’Osona i l’ajuntament de Torelló, estan interessats en cooperar, per tal de facilitar als
esportistes menors d’edat que participen a les activitats del Consell Esportiu d’Osona, la
seva inclusió, amb independència de les seves condicions socioeconòmiques individuals i
familiars.
Vist l’informe emès pel tècnic, en què informa favorablement l’aprovació del conveni.
entre la fundació privada consell esportiu d’Osona i l’ajuntament de Torelló, pel suport a
les activitats esportives dels centres d’ensenyament i entitats esportives del municipi,
organitzades pel consell esportiu d’Osona
Atès que el Ple, mitjançant acord de data 22 de juny de 2011, va delegar l’aprovació de
convenis a la Junta de Govern Local,
FONAMENTS DE DRET:
L’article 22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, preveu que
podran concedir-se de forma directa i amb caràcter excepcional aquelles subvencions en
què s’acreditin raons d’interès públic, social, econòmic o humanitari o altres, degudament
justificades que dificultin la convocatòria pública. L’article 28 de la Llei 38/2003 preveu
que la concessió d’aquestes subvencions es realitzarà a través de conveni on s’establiran
les condicions i compromisos aplicables a la subvenció.
L’article 2 , 3 i 4 del Reglament regulador de l’atorgament de subvencions i convenis de
l’Ajuntament de Torelló, publicat al BOP núm. 160 de 6 de juliol de 2005, preveu
l’atorgament de subvencions per part de l’Ajuntament de Torelló directament a través de
la formalització d’un conveni.
És per tot això que, a proposta d’Esports, i vist el dictamen de la C. I. de serveis a les
persones, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda:
Primer.- Aprovar la minuta de conveni de col·laboració entre la Fundació Privada
Consell Esportiu d’Osona i l’Ajuntament de Torelló, pel suport a les activitats esportives
dels centres d’ensenyament i entitats esportives del municipi, organitzades pel consell
esportiu d’Osona d’acord amb el text que figura al final d’aquest acord.
Segon.- Aprovar un compromís de despesa pel pressupost de l’exercici 2013 de 1.698,32
€ per fer front a les obligacions derivades de l’article 1er del conveni.
Tercer.- Condicionar l’eficàcia del conveni a l'efectiva dotació pressupostària.
Quart.- Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari, l’alcalde, per al més eficaç
desenvolupament d’aquest acord, inclusiu la signatura del conveni aprovat.
Cinquè.- Notificar aquest acord a les parts interessades.
El text del conveni aprovat és el següent:
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“CONVENI ENTRE LA FUNDACIÓ PRIVADA CONSELL ESPORTIU D’OSONA I
L’AJUNTAMENT DE TORELLÓ, PEL SUPORT A LES ACTIVITATS ESPORTIVES
DELS CENTRES D’ENSENYAMENT I ENTITATS ESPORTIVES DEL MUNICIPI,
ORGANITZADES PEL CONSELL ESPORTIU D’OSONA

Torelló, ....... de 2012
Montserrat Rovira Costa, amb el DNI número 77.294.254-V, que actua en la seva
condició de presidenta de la Fundació Privada Consell Esportiu d’Osona, entitat inscrita al
Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 1.692, amb
domicili social a Vic, C/ de la Fura s/n, Mas Osona, específicament autoritzada pel
Patronat de la Fundació, per acord pres en la reunió del dia 31 de gener de 2012.
Jaume Vivet i Soler, amb el DNI número 77105684-R, que actua en la seva condició
d’alcalde l’Il·ltre. Ajuntament de Torelló, amb domicili social a Torelló, C/ Ges d’Avall, 5
especialment facultat per aquest acte per acord del Ple del dia 30 de juliol del 2012.
MANIFESTEN
Primer.- Que la Fundació Privada Consell Esportiu d’Osona té per objecte, segons els
seus estatuts, la promoció de l’esport, amb criteris educatius, integradors i de salut,
especialment en edat escolar i en el temps de lleure, amb caràcter afeccionat.
Segon.- Que l’ajuntament de Torelló, de conformitat amb l’article 25 m) de la llei 7/1985
de Bases de Règim Local, l’article 63 de la llei 8/1987 Municipal i de Règim Local de
Catalunya i l’article 39 del Decret legislatiu pel qual s’aprova el Text Únic de la Llei de
l’Esport, té entre les seves funcions potestatives el foment i promoció de l’activitat
esportiva, inclosa la que es realitza en edat escolar.
Tercer.- Que el municipi de Torelló té esportistes en edat escolar que participen a les
activitats organitzades pel Consell Esportiu d’Osona, i que aquesta participació ha estat
sostinguda i similar en les darreres temporades.
Quart.- Que l’ajuntament de Torelló, en aplicació de les seves competències, té la
voluntat de col·laborar en la participació dels esportistes del municipi a les activitats
d’esport de base que organitza el Consell Esportiu d’Osona.
Cinquè.- Que el Patronat de la Fundació Privada Consell Esportiu d’Osona, en la reunió
del dia 31 de gener de 2012, va acordar, mitjançant l’establiment d’un conveni amb els
ajuntaments que el subscriguin, la participació en un programa de suport, amb la
col·laboració dels esmentats ajuntaments i altres entitats i empreses de la comarca, a les
activitats de promoció esportiva, coincidents amb els seus fins i beneficiaris, que
organitza el Consell Esportiu d’Osona.
Sisè.- Que en la reunió de regidors d’esports de la comarca del dia 23 de novembre de
2010, per majoria dels assistents, van acordar proposar als seus respectius ajuntaments
una aportació global de 30.000,- € a la Fundació Privada Consell Esportiu d’Osona,
repartits de manera proporcional, en funció de la mitjana de la participació d’esportistes a
les activitats del Consell Esportiu de les 5 últimes temporades.
En la seva aplicació correspon a l’ajuntament de Torelló les següents quantitats:
Any 2011
849,16 €
Any 2012
424,48 €
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Any 2013

424,48 €

Setè.- Que, d’acord amb els fets coincidents esmentats, la Fundació Privada Consell
Esportiu d’Osona i l’ajuntament de Torelló, estan interessats en cooperar, per tal de
facilitar als esportistes menors d’edat que participen a les activitats del Consell Esportiu
d’Osona, la seva inclusió, amb independència de les seves condicions socioeconòmiques
individuals i familiars.
Per això ambdues parts subscriuen el present conveni mitjançant el qual,
ACORDEN:
Primer.- L’ajuntament de Torelló, farà una aportació econòmica a la Fundació Privada
Consell Esportiu d’Osona, del següent import i en els terminis que s’especifiquen:
Any 2013

1.698,32 €

Segon.- La Fundació Privada Consell Esportiu d’Osona incorporarà els imports esmentats
als seus fons i destinarà les rendes que es produeixin al programa de participació dels
esportistes del municipi Torelló a les activitats del Consell Esportiu d’Osona.
Tercer.- La Fundació Privada Consell Esportiu d’Osona destinarà a la mateixa finalitat i
aplicada als esportistes del municipi de Torelló, sempre que així ho permetin els seus
recursos, a més, una quantitat econòmica del doble de l’import que l’esmentat en l’apartat
anterior.
Quart.- Que la suma de les dues aportacions es destinarà directament a finançar la part
que correspongui de les quotes d’inscripció dels esportistes del municipi Torelló al
programa Jocs Esportius. Aquesta quantitat serà abonada directament per la Fundació al
Consell Esportiu i descomptada de la quota de l’esportista.
Cinquè.- La vigència d’aquest conveni s’estableix en tres anys a partir del de la primera
aportació econòmica de l’ajuntament de Torelló i s’extingirà una vegada expiri el seu
termini de vigència, llevat que s’acordi la seva modificació, prorroga o rescissió.
Seran causes de rescissió:
- L’incompliment de les prestacions a què s’obliga cada una de les parts, si requerida
formalment, la part que incompleix, persisteix en l’incompliment.
- La impossibilitat de complir, per part de qualsevulla de les dues entitats, les
obligacions assumides per causes econòmiques, tècniques, legals o de força major.
I com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni, se’n signen dos
exemplars.

Per la Fundació Privada Consell Esportiu Per l’ajuntament de Torelló
d’Osona
Presidenta de la Fundació
Consell Esportiu d’Osona
Montserrat Rovira i Costa

Privada Alcalde-President
Jaume Vivet i Soler
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VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels membres de la Corporació.
2.2. COMISSIÓ INFORMATIVA D’ADMINISTRACIÓ,
RECURSOS HUMANS, RÈGIM INTERIOR I SEGURETAT

ECONOMIA

I

HISENDA,

2.2.1. DICTÀMENS
2.2.1.1. ALCALDIA
2.2.1.1.1. Moció de l'Alcaldia, a proposta de Vall del Ges per a la Independència,
perquè s'hissi la bandera estelada a la Casa de la Vila.
ACORD:
Ja que l’Assemblea Nacional Catalana (ANC) va néixer al nostre País, fa un any, de la
necessitat d’articular les mobilitzacions i les experiències organitzatives dels darrers
temps, envers el dret a decidir sobre l’exercici de l’autodeterminació del poble català; i
que després d’un treball continuat, ja disposa d’estatuts, full de ruta, Consell Nacional i
representants a molts pobles i comarques de Catalunya amb un objectiu final: la
consecució del Estat Propi.
Ja que l’estelada és la senya que identifica els anhels d’independència de la nació
catalana i, en motiu del centenari de la seva creació, el consistori va aprovar penjar-la
durant l'11 de setembre.
Ja que en la consulta sobre la independència de Catalunya que es va a fer a Torelló
l'opció del SÍ va representar una gran majoria superior al 90% dels vots.
Ja que l’Ajuntament de Torelló forma part de l’Associació de Municipis per la
Independència (AMI) que treballa, des de l’àmbit municipalista del nostre país, per la
independència catalana.
A proposta de Vall del Ges per la Independència (ANC Vall del Ges),
És per tot això que, a proposta d’Alcaldia, i vist el dictamen de la C. I. 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:
1. Que l’Ajuntament de Torelló hissi l’estelada a la Casa de la Vila al costat de la
Senyera, fins que assolim un estat independent català, com a senyal d'implicació
permanent en la lluita per la independència de la nostra nació.
2. Que es traslladin aquests acords al secretariat nacional de l’ANC i a l’AMI.
INTERVENCIONS:
Sr. JAUME VIVET:
Es presenta aquesta moció des de l’Alcaldia, perquè des de l’Assemblea Nacional
Catalana, vam tenir una reunió amb ells i ens ho van demanar; també voldria dir que a
nivell institucional, jo sóc l’alcalde de tots, tant dels independentistes, com dels que no ho
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són, però entenc que és bo donar-hi suport, perquè si s’aconsegueix alguna cosa de bo,
serà per a tots i per això vam decidir presentar-la des de l’alcaldia.
Sra. ROSER MAS:
Nosaltres donarem suport a la moció impulsada per aquesta Associació de la Vall del Ges
per a la independència, igual que hi vam donar suport a totes les mocions que proposen
accions que haurien de permetre avançar en l’assoliment de la independència del nostre
país. I també ho farem, tal com vam fer el setembre de 2008, quan, per commemorar els
100 anys de l’estelada, aquell 11 de setembre en què es va fer onejar l’estelada al balcó
de l’Ajuntament, com vam fer llavors, ho farem.
Sr. JOSEP M. SOLDEVILA:
Nosaltres no donarem suport, perquè creiem que per extensió aquesta bandera no
representa a tots els torellonencs; per extensió crea o representa odi, ressentiment i
egoisme, destrueix per tant la cohesió social. I per últim crea un Ajuntament separatista
entre els seus vilatans.
A més, els recordo que hi ha una llei de banderes del 1981 que va ser aprovada pels
socialistes al Congrés dels Diputats, on deixa bastant clar la llei de banderes a part que
en aquest consistori s’hagi fet algun comentari en el sentit que “això és igual”, jo us
recordo que a vegades si volem tenir un Estat independentista, ens hem d’unir tots i no
hem de ser tan separatistes els uns amb els altres, no podem deixar en mans d’una
independència, gent que realment no respecte els demés. Per tot això, votarem en
contra.
Sr. MARC FONTSERÈ:
Penjar l’estelada no és fonamental per aconseguir la independència; no porta, ni més ni
menys, a la independència; aquestes dues frases no són meves; són de l’alcalde de Vic i
president de l’Associació de Municipis per a la Independència. El grup del PSC, a part
d’aquestes dues, que compartim, però que tampoc diuen res més –crec que tothom ho té
clar- en volem afegir d’altres, de raons: una, és que no és legal; aquest fet, tampoc ens
preocupa massa, però si que ens sorprèn que a l’alcalde tant li faci que sigui legal, o no,
quan, per temes molt més importants al nostre entendre, ha donat aquest pretext, el de la
suposada legalitat o il·legalitat, per negar-se a complir alguns dels acords adoptats en
aquest mateix ple.
Podríem afegir, també, que la bandera que es proposa penjar, i aquí si que no voldríem
donar cap lliçó de catalanisme, no representa una majoria dels catalans. La bandera que
uneix el poble català, és la senyera; és la bandera, o hauria de ser la bandera dels
independentistes i dels catalanistes, de la gent de dretes i de la gent d’esquerres; en
definitiva, és la nostra i no entenem, perquè l’hem de canviar per una altra que per a
molts no és la seva. Creiem –però aquí cadascú tindrà les seves conseqüències- que
això és un error que pot portar el poble català cap a un projecte de futur comú canviant
signes comuns d’identitat, formant una divisió entre nosaltres.
També pensem, però, que els ajuntaments catalans han de ser lleials amb la Generalitat
de Catalunya i ens agradaria que la bandera que onegi a la façana d’aquesta institució
sigui la mateixa que onegi als ajuntaments. Si mai la Generalitat canvia la bandera,
canvia els seus símbols, serem els primers en demanar aquest canvi.
Ja per acabar, dir que, de totes menares, el nostre vot no serà negatiu, si no que serà
l’abstenció, ja que també entenem i compartim els anhels que té el poble de Catalunya
per a poder autodeterminar-se. Des del Partit Socialista de Catalunya – Progrés Municipal
de Torelló, ja hem dit més d’una vegada que Catalunya va exercir el dret a decidir quan
va aprovar per aclaparadora majoria el nou Estatut d’Autonomia. Una vegada anul·lat
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aquest Estatut, liquidat i, fins i tot, trepitjat, estatuts que, recordem-ho, va ser aprovat per
la majoria del Parlament del país i referendat pel poble català, entenem que segurament
ha arribat el moment de fer un pas endavant i que el president del país ens convoqui per
tal de poder tornar a decidir el nostre futur. Mentre el Molt Honorable President s’ho
pensa, mentre l’estelada no onegi allà on toca –que és al Palau de la Generalitat- no
creiem que haguem de ser els ajuntaments i altres institucions els que facin la seva feina.
De fet, de feina en tenim molta.
Sr. JORDI CASALS:
Torelló, avui, si s’aprova aquesta moció i suposo que si, que s’aprovarà, ens refermem
amb el nostre convenciment i amb el lligam amb el projecte independentista d’aquest
país, no un projecte excloent, perquè el que exclou és l’espoli fiscal, és el no
reconeixement de la identitat i dels drets lingüístics d’aquest país, que tot això comporta;
això si que és el que comporta aquesta divisió en la societat catalana, tant a nivell
cultural, com a nivell social.
L’estelada no és l’ensenya nacional; l’ensenya nacional és la senyera. L’estelada és una
bandera de lluita, és una bandera que representa el treball per assolir la independència,
dels independentistes i del projecte independentista, però el projecte independentista no
és un projecte excloent, on no diem que uns són d’aquí i els altres són d’allà; que uns són
de casa i els altres no són de casa, si no que es mira la nació completa, amb la seva gent
i el territori. És per això que l’alcalde ha dit que ell és l’alcalde de tots els torellonencs,
siguin independentistes, o no, però el projecte independentista el veiem i l’observem
positivament per a tothom, siguin en aquests moments independentistes, o no.
Jo no sé si, com ha dit el portaveu socialista, la majoria de la ciutadania no és
independentista; les últimes enquestes diuen el contrari; s’ha dit que la majoria no se sent
representada per aquesta bandera, perquè no són independentistes. Jo no sé si la
majoria de la ciutadania se sent representada per aquesta bandera, o no, però aquesta
bandera si que vol representar els drets i el benestar de totes les persones que hi ha en
aquest país. Nosaltres donarem suport a aquesta moció i esperem que ràpidament
puguem treure la bandera, perquè ja tinguem un Estat Català Sobirà.
Sr. MANEL ROMANS:
Nosaltres, des de Convergència i Unió, donarem suport a la moció presentada per
aquesta alcaldia, ja que creiem que els símbols que identifiquen el poble de Catalunya,
han d’estar ben visibles per a tots els ciutadans.
Tal com diu l’estatut de constitució de l’Associació de Municipis per a la Independència,
en el seu apartat tercer, que tenint en compte que el dret a l’autodeterminació és un
principi fonamental dels drets humans, qüestió aquesta, que està recollida en la carta de
les Nacions Unides, com també el Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics, ratificat
per l’Estat Espanyol el 27 de juliol de 1977, que en el seu article 1, proclama: “Tots els
pobles tenen dret a l’autodeterminació. En virtut d’aquest dret, determina lliurement el seu
Estatut polític i procura, també, el seu desenvolupament econòmic, social i cultural”.
Des del grup municipal de Convergència i Unió, i atenent a la condició de l’Ajuntament de
Torelló com a socis fundadors d’aquesta Associació, hem de fer públic el nostre rebuig al
menyspreu que l’Estat espanyol té amb tots els ciutadans de Catalunya.
Vist que la política que havíem portat fins ara els partits catalanistes de cooperació i
entesa, per a contribuir a tirar l’Estat espanyol endavant, ha estat sistemàticament
rebutjada, no ens queda altre remei que apel·lar al nostre dret a decidir, per portar el
nostre país al lloc que realment li correspon.
L’espoli fiscal al que estem sotmesos, ha esdevingut en aquests moments de crisi, una
llosa molt difícil de portar, i no es veu per part dels partits espanyols, cap mena de
voluntat de poder-ho arreglar. Nosaltres demanaríem a la resta de grups municipals que
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s’adhereixin a aquesta moció i que el poble de Torelló vegi que el consistori, com a
administració més propera, vol que tots els ciutadans sigui tractats amb respecte i que
puguin decidir ells mateixos el seu futur i el dels seus fills.
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per majoria absoluta del nombre legal de membres de la
Corporació, atenent al resultat que s’especifica a continuació:
Vots favorables: 10, dels regidors i regidores dels grups municipals de Ciu, de
JpT-Erc-AM i d’ICV-EUiA-E
Vots desfavorables: 3, dels regidors del grup municipal de PxC
Abstencions: 4, dels regidors i la regidora del grup municipal del PSC-PM.
2.2.1.1.2. Aprovació de les festes locals del municipi de Torelló, per al 2013.
ACORD:
Els Serveis Territorials a Barcelona del Departament d’Empresa i Ocupació de la
Generalitat de Catalunya, han tramès, com cada any, el requeriment per tal que aquesta
Corporació acordi i els proposi –amb antelació al 30 de setembre de 2012-, les dates de
celebració de les dues festes locals del municipi de Torelló per a l’any 2013, d’acord amb
l’article 37.2 de l’Estatut dels Treballadors, que indica que de les catorze festes laborals
dues tindran caràcter local, i d’acord amb el Decret 177/1980, de 3 d’octubre, en què
s’estableix que les dues festes locals seran fixades per Ordre del Conseller d’Empres i
Ocupació, a proposta dels municipis respectius.
L’article 46 del RD 2001/83, de 28 de juliol, estableix que l’acord per part del municipi és
competència del plenari municipal,
És per tot això que, a proposta d’Alcaldia, i vist el dictamen de la C. I. d'administració,
economia i hisenda, recursos humans, règim intern i seguretat, el Ple de l’Ajuntament, per
unanimitat, acorda:
Primer.- APROVAR la proposta de celebració de les dues festes locals d’aquest
municipi, per l’any 2013, en les dates que s’indiquen a continuació:



Dijous, 1 d’agost, Festa major.
Dilluns, dia 16 de setembre, Rocaprevera.

Segon.- NOTIFICAR el present acord als Serveis Territorials a Barcelona, del
Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, per tal que el tramitin en la forma
escaient.

INTERVENCIONS:
Sr. JOSEP M. SOLDEVILA:
El nostre vot serà favorable, però abans m’agradaria puntualitzar-vos que fa molt temps
que es demana si es pot fer festa local el divendres dia de les senyoretes, ...
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SR. JAUME VIVET:
Això no és un tema per parlar en aquest punt; si vols, se’n pot parlar en l’apartat de precs
i preguntes.

VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels membres de la Corporació.
2.2.1.2. HISENDA
2.2.1.2.1. Aprovació de la retribució definitiva a l'empresa SOREA, SA, adjudicatària
de l'arrendament del servei municipal de subministrament d'aigua potable al
municipi, del 2012, i aprovació dels costos addicionals que comporta l'aplicació de
la llei 5/2012, de 20 de març.
ACORD:

RELACIÓ DE FETS:
En data18/07/2012, l’empresa SOREA ha presentat l’estudi d’actualització provisional
del servei d’abastament d’aigua potable. En el mateix, i conforme la fórmula polinòmica
de revisió de preus inclosa en el plec de clàusules que va regir per a la seva adjudicació.
P = P0

0,27

E
E0

P
:
P0
:
E i E0 :
J i J0 :
M i M0 :
i el vigent.

+ 0,45

J
J0

+ 0,28

M
M0

Preu de retribució resultant de la revisió.
Preu vigent en el moment de la revisió.
Preu del kWh d'energia elèctrica, segons tarifa 4.0, en el moment de la revisió
i el vigent.
Preu del salari corresponent a un oficial 1A segons Conveni Col·lectiu
Provincial en el moment de la revisió i el vigent.
Índex General de Preus de Consum de Catalunya en el moment de la revisió

Vist l’informe de l’enginyer municipal que consta a l’expedient, i l’emès per la interventora
municipal, la retribució resultant de la revisió es fixa en un increment del 3.581%
A aquest import cal sumar-hi l’import de la retribució per inversions realitzades, que amb
un cabal a facturar de 1.174.000, suposa un cost m3 de 0.0397€/ m3.
Alhora, SOREA va presentar un estudi de la repercussió sobre les tarifes del servei de
distribució d’aigua potable, atenent les noves mesures legislatives que modifiquen el
cànon de l’aigua per aplicació de la Llei 5/2012 de 20 de març.
Per part d’aquesta intervenció es va informar sobre la conveniència d'acceptar
estrictament aquells cànons que derivaven directament de la normativa consistent en un
cànon del 0.07 pels cabals lliurats a tercers provinents de fonts pròpies i del 0.20 pel total
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de cabals no comptabilitats, així com l’avançament d’impagats que es fixava en 3.429
euros/any.
En aquest sentit, i per no gravar de forma lineal a tots els cabals, l’increment del 4.6% de
tram de consum.
És per tot això que, a proposta d’Economia i Hisenda, i vist el dictamen de la C. I.
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 com a retribució definitiva a l’empresa SOREA SA, per la gestió del
servei municipal de subministrament d’aigua potable al Municipi de Torelló, amb efectes
de 1 de gener de 2012, la següent retribució de gestió:
Ús domèstic
Mínim

0,3474 €/m3 facturat

Excés del mínim

0,4715

"

0,3754

"

Ús industrial

0.0397€/m3

Retribució de la inversió

Segon.- APROVAR com cost addicional la repercussió que tindrà l’aplicació de la Llei
5/2012 de 20 de març, en quant a Impagats, cànon del 0.07 pel cabal lliurat a tercer
provinent de fonts pròpies i cànon del 0.2 pel total de cabals no comptabilitzats. Aquest
cost suposa un increment de:
Rep.Llei
5/12
Domèstica
Fins al mínim
Del
mínim
a
14
m3/uc/mes
Excés de 14 m3/uc/mes
Industrial

0,0159
0,0354
0,0422
0,0214

Tercer.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa de 321.985,89€, a favor de SOREA
SA, saldo actual disponible a la partida 306.161.2210100, per atendre al diferencial de
retribució, entre el ja facturat amb la retribució anterior, i el que queda pendent de
facturar, amb l’IVA al 21% a partir de 1 de setembre d’acord a la Llei 20/2012.
Quart.- NOTIFICAR el present acord a l’empresa SOREA SA.

INTERVENCIONS:
Sra. ROSER MAS:
Nosaltres entenem que hi ha algunes obligacions que són d’obligat compliment, com és
en aquest cas, i que l’Ajuntament i SOREA no ho poden obviar; no compartim, però, la
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manera com es repercuteix en els consums, perquè nosaltres continuem defensant que
l’aigua és un bé escàs i limitat i que, per tal, cal fomentar-ne l’estalvi i entenem que
l’estalvi en aquest cas concret, aniria més aviat a favor de canviar una mica el tema
retributiu. I per això hi votarem en contra, no perquè no s’hagi de fer; torno a repetir que
és d’obligat compliment, si no, perquè les repercussions entenem que no són les que
haurien de ser.
Sr. JAUME VIVET:
He de dir que aquest acord és el que afecta l’Ajuntament i l’empresa; no és el que afecta
l’usuari. L’acord de l’usuari ve després.
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per majoria absoluta del nombre legal de membres de la
Corporació, atenent al resultat que s’especifica a continuació:
Vots favorables: 16, dels regidors i regidores dels grups municipals de Ciu, del
PSC-PM, de JpT-Erc-AM i de PxC
Vots desfavorables: 0
Abstencions: 1, de la regidora del grup municipal d’ICV-EUiA-E.

2.2.1.2.2. Acord de modificació de les ordenances fiscals: Ordenança fiscal núm. 2,
reguladora de la taxa per submionistrament d'aigua.
ACORD:
Vist els articles 15 i següents del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que
s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en els que s'estableix
els tràmits i requisits per a la imposició i ordenació dels tributs municipals.
Atès que en data 20 de març es va aprovar la Llei 5/2012 de mesures fiscals i de creació
de l’impost sobre les estades en establiments turístics, en el que s’estableix una
modificació de l’article 71 del text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya,
que comporta l’aplicació d’una sèrie de canvis respecte als canons de l’aigua, i entre ells
hi ha el següent:
“2. S’afegeix un apartat, el 10, a l’article 71 del text refós de la legislació en matèria
d’aigües de Catalunya, amb el text següent:
71.10 En els usos d’aigua destinada a l’abastament a tercers, el tipus s’afecta dels
coeficients següents, en funció dels volums d’aigua als quals s’apliquen:
a) Sobre els metres cúbics usats i no lliurats a tercers: C1: 0,20
b) Sobre els metres cúbics usats i lliurats a tercers:
b1) Si els volums lliurats han estat captats directament del medi, d’una infraestructura de
l’Agència Catalana de l’Aigua o d’una corporació de dret públic adscrita a l’Administració
hidràulica, o han estat produïts per una instal·lació de tractament d’aigua marina: C2: 0,07
b2) Si aquests volums han estat captats d’una infraestructura d’un altre operador, sempre
que hagin estat mesurats per comptador o altres dispositius de control: C3: 0”
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Vist que l’empresa SOREA, adjudicatària de l’arrendament del servei municipal de
subministrament d’aigua potable al Municipi de Torelló, ha presentat en data 30/04/2012
un estudi on es contempla els condicionaments econòmics que comporten una
repercussió sobre les tarifes del servei de distribució d’aigua.
Vist que s’han desestimat totes aquelles consideracions que no siguin estrictament cànon
directe sobre la tarifa, segons es desprèn de l’informe emès per la interventora i l’enginyer
municipal.
Vist l’informe de la Intervenció municipal i atès el que disposa l’article 17 del Real Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals,
És per tot això que, a proposta d’Economia i Hisenda, i vist el dictamen de la C. I.
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 - Es modifiquen els imports de l’apartat 1.a), de l’article 6 i els nous imports
son:
“a) Subministrament d’aigua a famílies:
- Fins a un mínim de 10 m3/mes -------------------------- 0,3611 euros/m3
- De més de 10 fins a 14 m³/mes ------------------------- 0,8057 euros/m3
- De més de 14 m³/mes ------------------------------------- 0,9603 euros/m3
SEGON - Exposar al públic els acords precedents, mitjançant edicte, que es fixarà en el
tauler d’anuncis de l’Ajuntament i es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província.
Durant el termini de trenta dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la publicació del
corresponent edicte en el BOP, els interessats podran examinar l’expedient i, si s’escau,
presentar-hi les oportunes reclamacions. Cas de no presentar-se reclamacions, l’acord
provisional es considerarà elevat a definitiu.
En el supòsit que es presentin reclamacions, es procedirà a la seva resolució i a l’adopció
dels corresponents acords d’aprovació definitiva.
TERCER.- Els acords definitius o els provisionals elevats a definitius i el text íntegre de
les modificacions acordades, es publicaran al Butlletí Oficial de la Província, els quals
entraran en vigor e el dia següent a la seva publicació definitiva i seran vigents mentre no
s’acordi la seva modificació o derogació.
QUART.- Notificar el present Acord a l’empresa SOREA SA i a la Comissió de Preus de
Catalunya.

INTERVENCIONS:
Sra. ROSER MAS:
Nosaltres pensem que cal fomentar un ús responsable de l’aigua; que l’aigua és un bé
molt escàs i molt limitat i que entenem que l’estalvi ha d’estar precisament premiat, per
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dir-ho d’alguna manera i que això només ho podem fer a partir d’unes taxes graduades
molt més possiblement, amb moltes més graduacions de les que tenim en aquests
moments actualment.
Sr. JOSEP M. SOLDEVILA:
Nosaltres votarem en contra, més que tot, perquè també creiem que hem de fomentar
l’estalvi i, en segon lloc, pel que vam dir en el seu dia, que en temps actuals el que no
faríem és aprovar una apujada.
Sr. JAUME VIVET:
Dir que per a nosaltres aquesta apujada bàsicament només és pel cànon, per l’aplicació
del nou cànon imposat per l’ACA i també vull donar una dada, que si no recordo
malament, crec que és en un 70% dels rebuts que estan per sota dels 10 m3; per tant, em
sembla que si fomentem gaire més l’estalvi, s’ha de fomentar, s’ha de seguir fomentant,
però cal saber que el 70% dels rebuts estan per sota dels 10 m 3 i estic parlant dels
domèstics; si no recordo malament, és un 77%.
Sra. ROSER MAS:
Si, no dic pas que no, però probablement, si es fa encara una mica més d’escandall, hi
haurà molta gent que no consumeix aquests 10 m3 i, per tant, no té per què pagar-los. Ho
dic en aquest sentit.

VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per majoria absoluta del nombre legal de membres de la
Corporació, atenent al resultat que s’especifica a continuació:
Vots favorables: 14, dels regidors i regidores dels grups municipals de Ciu, del
PSC-PM i de de JpT-Erc-AM
Vots desfavorables: 4, dels regidors del grup municipal de PxC i d’ICV-EUiA-E.
Abstencions: 0.

2.2.1.2.3. expedient de retenció de crèdit per a una posterior transferència entre
partides, per atendre l’article 23 del RDL20/2012 de 13 de juliol.
ACORD:
El pressupost municipal aprovat en sessió plenària del dia 26/03/2012, determinava una
sèrie de despeses calculades sota un tipus impositiu de l’IVA del 4%, 8%, 18% segons
correspongués.
Vist l’article 23 del RDL 20/2012 de 13 de juliol de mesures per a garantir l’estabilitat
pressupostaria i de foment de la competitivitat, es modifica la Llei 37/1992 de l’IVA,
incrementant el tipus general del 18% al 21%, i el reduït del 8% al 10% entre altres
variacions. Aquest fet comporta que a partir de 1 de setembre, caldrà atendre un global
de despesa que s’ha estimat en 34.526 euros, que s’ha de procedir a reajustar dintre el
pressupost municipal.
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Donat que en molts casos, les modificacions poden superar els límits establerts a nivell
de grup de funció l’òrgan competent per a la seva aprovació d’acord a l’article 40.3 del
RD 500/90, aquelles transferències de crèdit entre diferents grups de funció serà
competència del Ple de la Corporació, excepte quan afectin a crèdit de personal.
Que la incertesa de les modificacions que es poden derivar, aconsella delegar a l’Alcalde
a realitzar aquelles modificacions de crèdit derivades de l’increment del tipus d’IVA, en el
marge de les retencions de crèdit que es proposen en el present Acord.
És per tot això que, a proposta d’Economia i Hisenda, i vist el dictamen de la C. I.
d'administració, economia i hisenda, recursos humans, règim intern i seguretat, el Ple de
l’Ajuntament, per unanimitat, acorda:
Primer.- APROVAR les retencions de crèdit per a Transferències de l’expedient 15/2012,
que s’annexen per atendre l’increment d’IVA derivat de l’aplicació de l’article 23 del RDL
20/2012 de 13 de juliol de mesures per a garantir l’estabilitat pressupostaria i de foment
de la competitivitat, que modifica la Llei 37/1992 de l’IVA i per un import total de 34.526€ i
segons detall:

Org. Pro.
101 338
102
103
103
105
106
108

342
313
337
313
231
324

202
203
204
206

431
924
433
920

206

920

207

491

208

920

209
301

133
151

305
306
306

172
162
163

Eco.
Descripció
2260900 FESTES POPULARS I ACTES FESTIUS
CÀNON AIGUA POTABLE INSTAL·LACIONS
2210100 ESPORTIVES
2270600 PROJECTE PREVENCIÓ DE DROGUES
2200000 ORDINARI NO INVENTARIABLE
2260800 ACTIVITATS SALUT PÚBLICA
2269900 ACTIVITATS BENESTAR SOCIAL
4890000 TRANSF.CORRENTS ESCOLA DE MUSICA
TREBALLS
REALITATS
PER
ALTRES
2270600 EMPRESES COMERÇ
2260900 ACTIVITATS CIUTADANIA ACTIVA
2270600 ACCIONS PROMOCIÓ MUNICIPI
2269900 ASSESSORIA LABORAL
PLA DE RISCOS LABORALS I VIGILÀNCIA DE
2270600 LA SALUT
PUBLICITAT I PROPAGANDA SOCIETAT DE
2260200 LA INFORMACIÓ
ASSESSORAMENTS PROFESSIONALS ADM.
2270602 GRAL.
MANTENIMENT
SENYALITZACIÓ
2100000 HORITZONTAL
2260200 PUBLICITAT I PROPAGANDA URBANISME
ACCIONS DE PROTECCIÓ I MILLORA DEL
2269900 MEDI AMBIENT
2270002 SERVEI RECOLLIDA DE DEIXALLES
2270004 SERVEI NETEJA VIÀRIA

Retenció
per
transf. Iva
1.072,15
2.146,87
282,00
188,37
124,92
1.262,47
3.668,04
157,59
45,60
999,53
136,80
158,07
404,28
6.656,52
1.360,98
88,40
231,71
8.000,00
2.500,00
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306
306

171
459

404

912

2279900 SERVEI MANTENIMENT PARCS I JARDINS
2100003 MANTENIMENT INFRAESTRUCTURES
ATENCIONS
PROTOCOL·LÀRIES
2260100 REPRESENTATIVES

2.500,00
2.516,03
I
25,67
34.526,00

Segon.- DELEGAR a l’Alcalde per a realitzar aquelles modificacions de crèdit que es
derivin de l’aplicació de l’increment de l’IVA, i dintre el marge de les retencions abans
detallades, i sempre dintre la mateixa classificació orgànica.
Tercer.- EXPOSAR al públic el present acord en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona Per al general coneixement..
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels membres de la Corporació.

2.2.1.2.4. modificació de pressupost núm. 13/2012, per transferències de crèdits de
partides que s'estimen deduïbles
ACORD:

RELACIÓ DE FETS:
Segons sol·licitud emesa per la Regidoria d’Esports, cal atendre a un nou conveni amb el
Club Atlètic Torelló, que es finança amb la baixa del conveni existent amb el Club de Futbol
Torelló.
Vist que hi ha una partida de joventut amb una consignació en el pressupost ordinari actual
insuficient, cal tramitar l’expedient de modificació de crèdit per mitjà de transferències de
crèdit amb subjecció a les disposicions vigents.
Vist que hi ha una partida de cultura amb una consignació pressupostària destinada al
premi Segimon Serrallonga i els premis i beques segons l’ordre EHA/3565/2008, de 3 de
desembre, per la que s’aprova l’estructura dels pressupostos de les entitats locals, ha de
ser un capítol IV.
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:
Partides que causen baixa
Partida inicial

Nom

102-3414890000

Transferències
corrents
Club
Futbol Torelló

Consignació
inicial
7.210,69 €

Proposta
baixa

de Consignació
definitiva

-1.083,81 €

6.126,88 €
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103-3374890001

Transferències
corrents
Casals
d’estiu

7.352,08 €

-800,00 €

6.552,08 €

101-3342270600

Premi
Segimon
Serrallonga

17.500,00 €

-15.000,00 €

2.500,00 €

Crèdits extraordinaris
Consignació
inicial

Proposta
d’increment

Consignació
definitiva

Partida inicial

Nom

102-3414890012

Transferències
corrents
Club
Atlètic Torelló

0,00 €

1.083,81 €

1.083,81 €

101-3344800000

Premi
Segimon
Serrallonga

0,00 €

15.000,00€

15.000,00€

Transferències positives

Partida inicial

Nom

103-3372130000

Manteniment
Fotocopiadora
Joventut

Consignació
inicial

Proposta
d’increment

500,00 €

800,00 €

Consignació
definitiva
1.300,00 €

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.
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6. La partida de cultura que causa baixa té una autorització de despesa lligada a la mateixa
per import de 15.000,00 € que ja ha estat aprovada i que passarà automàticament a la nova
nomenclatura de la partida que es modifica en aquest acord.
És per tot això que, a proposta d’Economia i Hisenda, i vist el dictamen de la C. I.
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 la modificació de crèdit núm. 13/2012, per mitjà de transferències
de crèdit i mantenir l’autorització de despesa de 15.000,00 € a la partida 101-334480.00.00.
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
INTERVENCIONS:
Sr. MARC FONTSERÈ:
Un parell de coses: pel que fa al canvi de partida de les transferències del club de futbol,
què passava, que era un sobrant? Que en el conveni estava pressupostat de més i en
sobrava, o és que faran menys activitats? Que se’ns expliqui una mica per què sobren
aquests 1.083 euros.
I si les transferències corrents que van al CAT, al Club Atlètic Torelló, seran, perquè se
signarà un conveni i si aquest conveni serà exactament per aquest import, o no.
D’altra banda, el punt de transferències als casals d’estiu, que hi ha hagut un sobrant de
800 euros, sembla –i així se’ns ha informat- els traslladem a la partida de manteniment de
la fotocopiadora de joventut; per quin motiu és això?
Sra. CONCEPCIÓ VILLENA:
El conveni del club futbol Torelló, l’hem hagut de fer de nou, perquè encara estava vigent
el conveni d’abans de fer el camp de gespa artificial; el conveni d’abans preveia que ells
es cuidaven de fer el manteniment de la gespa. Per tant, en el nou conveni hem variat i,
per tant, se li ha fet per menys import i el romanent l’hem tingut en compte, perquè el club
atlètic no tenia conveni, perquè és un club que ha reemprès la seva activitat fa poc; en
vam parlar quan en David, fa 3 o 4 plens va demanar si se’ls faria conveni i amb aquesta
diferència és amb la que hem dotat una nova partida per fer el nou conveni. Encara no
l’hem signat, perquè l’estem acabant de preparar, però necessitàvem una consignació per
a dur-lo a terme.
Sr. XAVIER LOZANO:
Pel que fa al que comentes de joventut, la partida s’anomena “manteniment de
fotocopiadora”, però la Isabel (la interventora) va comentar que és una partida genèrica
de manteniments; aquest any, joventut ha canviat de seu i això ha fet que el pressupost
en inversió es gastés pràcticament tot; a més, fins ara, la fotocopiadora anava a càrrec de
benestar social, perquè es compartia amb l’espai; és la primera vegada que es
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pressupostava la despesa de fotocopiadora només per a joventut i s’ha destinat aquí,
perquè s’havia fet curt a nivell pressupostari.
Sr. MARC FONTSERÈ:
Entenc que es farà un conveni amb el C.A.T., doncs, amb el club atlètic. L’import d’aquest
conveni, no té, perquè ser, no serà, o no vindrà definit, perquè el club Torelló i
l’Ajuntament de Torelló arribin a un acord per al manteniment del camp, si no que anirà
lligat a unes expectatives o a unes activitats que es portin a terme, oi? Serà de 1.083? o
serà de 500? O serà de 2.500?

Sra. CONCEPCIÓ VILLENA:
No. Serà de 1.083, perquè ja hem contemplat un seguit de conceptes.
Sr. MARC FONTSERÈ:
És a dir, que quadra amb el que el club de futbol Torelló li sobra?
Sra. CONCEPCIÓ VILLENA:
No sé si serà ben exacte, però en principi, hi ha un sobrant i el conveni del club es basa
en unes necessitats que aquest club té.

Sr. MARC FONTSERÈ:
Si al club futbol Torelló li haguessin sobrat 20 euros, suposo que el conveni amb el CAT
no hauria estat de 20, oi? Hi ha una raó?
Sra. CONCEPCIÓ VILLENA:
Si no hi hagués hagut un sobrant suficient, hauríem hagut d’esperar al proper any per a
fer el conveni amb el CAT.
Sr. MARC FONTSERÈ:
Bé. I el tema de la fotocopiadora, és un increment molt important. Creiem que hi ha
suficient despesa, com perquè l’increment en fotocopiadora augmenti el pressupost en
més d’un 100%, dels 500€ que s’havien consignat inicialment, a 800 extres. Per això no
hi votarem a favor.
Sr. XAVIER LOZANO:
Repeteixo: la partida es descriu com a manteniment fotocopiadora, però és una partida
de manteniment en general; ja es va explicar a la comissió informativa i ja ho he dit
abans.
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per majoria absoluta del nombre legal de membres de la
Corporació, atenent al resultat que s’especifica a continuació:
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Vots favorables: 13, dels regidors i regidores dels grups municipals de CiU, de
JpT-Erc-AM, de PxC i d’ICV-EUiA-E
Vots desfavorables: 4, dels regidors i la regidora del grup municipal del PSC-PM.
Abstencions: 0.
2.2.1.2.5. Rectificació de l'acord de modificació de crèdit 4/2012
ACORD:

RELACIÓ DE FETS:
El Ple del 30 d’abril, va acordar l’aplicació del Romanent líquid de tresoreria disponible
previst, provinent de l’avanç de liquidació de l’exercici 2011, destinant 500.000 euros a la
partida 306.161.63300000 Millora xarxa abastament aigua potable.
Que revisat l’expedient Projecte per la construcció d’un sistema d’eliminació del
percloroetilè de l’aigua del pou de la zona esportiva”, s’observa que l’import de l’obra és
de 241.153,12 euros més iva, que a setembre serà del 21%, per tant per un import total
de 291.795,27 euros (iva al 21% inclòs).
Que en la data de la modificació és desconeixia l’import de l’obra.
Que per Resolució GRI/1184/2012 de 12 de juny es va atorgar a l’Ajuntament de Torelló
una subvenció corresponent a 205.576 euros, per a finançar part de l’obra “execució
d’obres, fase II, Edifici Can Parrella. Projecte d’adequació de la sala noble del primer pis”.
Que manca cofinançament per part de l’ajuntament, d’acord al Pla d’Inversions i
Finançament adjunt al pressupost.
L’obra té previst un cost de 348.433,90 més iva, que com en el supòsit anterior es
calcularà al 21%, essent el cost total de 421.605 euros. El detall del finançament serà:
Préstec 2012
FEDER
Romanent

100.000,00
205.576,00
116.029,00
421.605,00

Així mateix es preveu que la subvenció prevista per al finançament de l’obra provinent de
la Generalitat de Catalunya, sigui substituïda per l’aportació de romanent provinent de la
liquidació de l’exercici de 2011.
En el mateix sentit, s’ajusten les obres del carrer Rocaprevera que tenien un import de
licitació de 273.629,52€ i 49.253,31€ amb un iva del 18% (total 322.882,83€) i amb el del
21% la quantia total es 332.569,31€.
Alhora s’ha presentat la necessitat de dotar una partida d’adquisició de terrenys per poder
atendre a l’expropiació d’una parcel.la ubicada al carrer Milany, per una quantia de
18.150€.
En quant a l’aplicació de l’article 23 del RDL 20/2012 de 13 de juliol de mesures per a
garantir l’estabilitat pressupostaria i de foment de la competitivitat, que modifica la Llei
37/1992 de l’IVA, incrementant el tipus general del 18% al 21%. Aquest fet comporta que
totes les àrees estiguin realitzant retencions de crèdit per a suportar aquest fet, però en el
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cas dels serveis públics, aquesta retenció esdevé molt complicada, pel que es rectifica
l’acord de 30 d’abril, dotant la quantia de 21.000 euros a l’orgànica 306.-obres i serveis
del món rural, per atendre els contractes de recollida de residus, neteja viària,
subministrament elèctric...
Per aquesta raó caldrà rectificar l’acord pres en data 30 d’abril de 2012.
FONAMENTS DE DRET:
Que la modificació es va fer atenent l’article 177 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 els
articles del 35 al 38 del RD 500/90, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I del
Títol VI de la Llei 39/88, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals en matèria
pressupostària, on determina que es poden generar crèdit en els estats de despeses dels
pressupostos, i en la forma que reglamentàriament s'estableixi:
a) El romanent líquid de tresoreria.
b) Nous o majors ingressos recaptats sobre els totals previstos en el pressupost corrent.
c) Anul·lacions o baixes de crèdits de despeses d’altres partides del pressupost vigent no
compromesos, les dotacions de les quals s’estimin deduïbles sense pertorbar el respectiu
servei.
L’article 22 de la LGEP estableix que les entitats locals que no hagin assolit l’objectiu
d’estabilitat pressupostària previst a l’article 19 de la Llei, estaran obligades a elaborar, en
el termini dels tres mesos següents a l’aprovació o la liquidació del pressupost en situació
de desequilibri, un pla economicofinancer corrector a mitjà termini.
L’article 19 de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, general d’estabilitat pressupostària
(LGEP) determina que les entitats locals, en l’àmbit de les seves competències, ajustaran
els seus pressupostos al compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària en els
termes previstos a l’article 3.2 d’aquesta Llei.
Atès l’art. 105, de la Llei 30/92, en quant a Delegacions.
Si es donen de baixa, en part, els crèdits de les partides de despeses que es financies
amb ingressos finalistes, aquest finançament no es podrà utilitzar per a les noves
consignacions que se’n derivin; per tant, els crèdits que no compteb amb finançament
s’han de declarar com a no disponibles.
L’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.
És per tot això que, a proposta d’Economia i Hisenda, i vist el dictamen de la C. I.
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:
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“Primer.- Rectificar en part, l’expedient de modificació de crèdit número 4/2012 per crèdit
extraordinari i suplement de crèdit finançat amb el romanent líquid de tresoreria
disponible de la liquidació del pressupost de l’exercici 2011, segons el detall:

Partida

Nom i núm. projecte

Consigna
ció
definitiva

Consignació Proposta
inicial
d’increment

Assessoraments
professionals
104.000,0
25.000,00 € 79.000,00 €
Administració
0€
General
Millora
xarxa
abastament
aigua
421.600,1
65.465,61 € 356.134,52 €
potable
(2012-23€
306-8)

208-920-2270602

306-161-6330000
total
partides
s'ajusten

que

164.865,48 €

partides que incrementen
Consignació
inicial

Proposta
d’increment

Consignació
definitiva

Partida

Nom i núm. Projecte

306-162-2270003

Servei deixalleria
del Ges

3.500,00 €

66.414,50

306-165-2210000

Subministrament
elec.
324.402,37 € 12.500,00 €
Enllumentat públic

336.902,37

Vall

Subministrament
306-171-2210400 carburants
parcs
jardins

62.914,50 €

i

465,00 €

700,00 €

1.165,00

306-450-2200000

material fungible adm
grl.infraestructures

200,00 €

300,00 €

500,00

306-459-2210100

Cànon
aigua
infraestructures

nau

300,00 €

2.000,00 €

2.300,00

306-459-2220000

comunicacions
infraest

tel

688,00 €

2.000,00 €

2.688,00

21.000,00 €

Partida

Nom i núm. Projecte

Consignació
inicial

404-155-6190002

Projecte
c/Rocaprevera

322.882,83 €

reurb

Proposta
Consignació
d’increment definitiva
9.686,48 €

332.569,31

crèdits extraordinaris
Partida

Nom i núm. projecte

Consignació
inicial

Proposta
d’increment

Consignació
definitiva
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306-161-609001

Adquisició terrenys

301-920-632000

Millora edifici Can
Parrella
(2012-2301-4)

total
partides
s'ajusten

que

0,00 €

18.150,00 €

18.150,00€

405.576,00 €

116.029,00 €

521.605,00 €

164.865,48 €

El present acord de modificació de crèdits utilitza el concepte 872 de Despesa Finançada
amb Romanent per Despeses Generals de la liquidació de l’exercici 2011.
Segon.- Declarar com a crèdit no disponible la partida 301-920-632.00.00 del pressupost
de despeses vigent, destinat a la millora de l’edifici Can Parrella, l’import de 100.000
euros. També declarar com a crèdit no disponible la partida 208-920-2270602 del
pressupost vigent, destinat a atendre despeses d’administració general finançades amb
romanent de tresoreria, per atendre a la baixa ocasionada per la menor aportació de la
Generalitat a les escoles bressol. La quantitat retinguda és de 50.000 €.
Tercer.- Exposar-lo al públic mitjançant un edicte al tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de
la Província.

INTERVENCIONS:
Sra. ROSER MAS:
Nosaltres aquí volem fer-hi una aportació, perquè per motius personals no vaig poder
assistir al ple del mes d’abril, però si hi hagués assistit, hauríem manifestat que no ens
semblava bé fer les coses corrent i de pressa, com hem hagut de fer, malgrat que hi hagi
tot un tema legal que ens hi obligui, i encara menys, destinar els diners del romanent de
tresoreria a pagar –entre altres coses- la millora de la xarxa d’abastament d’aigua
potable.
Els torellonencs i torellonenques pensem que no som culpables de la contaminació
d’aquests nostres aqüífers i, per tant, no pot ser que ens n'haguem de fer càrrec; hi ha un
increment molt important en aquesta partida de la xarxa d’abastament! Se’n ha de fer
càrrec el qui determini el jutge; ens sembla que hi ha d’haver una sentència imminent
segons ens comentava gent que està al cas del tema i pensem que amb 421.000 euros
es poden fer moltes coses; i a més, cal recordar que són estalvis; aquest romanent era
com un estalvi i ja sé que s’ha hagut de fer una autorització determinada per llei, però
valdria la pena estar al cas, perquè si ho ha de pagar una altra entitat, no val la pena que
ho paguem nosaltres o que fem un allargament de concessió per molt temps.
Sr. JOSEP M. SOLDEVILA:
Nosaltres coincidim; considerem que la contaminació d’aquest pou no és culpa nostra;
reconeixem que és necessari arreglar-ho, però hem de tenir molta cura, perquè crec que
existeix un contenciós amb ACA, i ha de caure sobre nostre, perquè ACA té problemes,
crec per pagar proveïdors i per tant, hem de tenir cura i vetllar-ho molt, per no quedar
fotuts.

Sr. PERE GALOBARDES:
Primer, si em permeteu, ja sé que estem en festa major i tots tenim pressa i ganes, però
el ple és prou important com perquè per les modificacions que es presentin en aquesta
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partida, s’hi entretinguin una mica més l’equip de govern, per explicar-les, perquè n’hi ha
algunes que són substancials i importants, de calat polític i com que no ens han explicat
el motiu, ho haurem de demanar: posem 100.000 euros més a les millores de l’edifici de
Can Parrella, que són 100.000 euros que havia d’aportar una altra administració que
venia d’una negociació, pel que tinc entès, d’uns retalls, unes restes de subvenció que no
venen; no venen i, en canvi, n’hi hem de posar més nosaltres. I vull insistir en el tema,
perquè això penso que és important, perquè aquesta és una de les feines que com a
Ajuntament ens toca fer, insistir a les administracions que diuen que no tenen diners per a
segons què, perquè per a segons què si que demostra que en té i que fa que Torelló
perdi 100.000 euros per això.
I ara farem una sala de plens per a 11 regidors, en lloc de 17, si prospera el que està en
previsió i, per tant, és una obra que no consolida edifici, si no que és una obra que
nosaltres hem dit des del primer dia que no és necessària i el temps, de moment, ens va
donant la raó. Per tant, jo penso que això si que és important, és de calat i es mereixia
una explicació més a fons, sense pressa, perquè potser si s’explica bé, ho podem
entendre, però de moment, el que sembla, és que hem perdut 100.000 euros de la
Generalitat que anaven per a aquesta obra. Per tant, no podem votar a favor d’això, si no
se’ns explica d’una altra manera.
Sr. ALBERT PORTÚS:
És força complex; no estem parlant d’una modificació, si no que estem parlant d’una
rectificació. Com sabeu, en el ple del 30 d’abril es va aprovar la modificació de crèdit per
incorporar part del romanent líquid de tresoreria de l’any 2011, ja que la Llei 2/2012,
prohibia la utilització del romanent líquid de tresoreria a partir del dia 1 de maig.
Ens vam trobar amb la sorpresa de l’increment de l’IVA a partir del dia 1 de setembre;
passarem de tenir un IVA del 18% al 21%; del 8% al 10% i per aquests motius també
hem hagut de reajustar la modificació de crèdits.
Si que és cert que en inversió, com sabeu, inicialment s’havien pressupostat 200.000
euros, 100.000 provinents de PUOSC i 100.000 provinents de préstec. Arriba un FEDER
de 205.576 euros i, per tant, es fa una modificació de crèdit amb aquest import, que
resulta un total de 405.576 euros. Per tant, el real en finançament són 100.000 de
préstec, més 205.000 de FEDER, que són 305.000 euros i fins els 421.600,13 que és el
cost total de l’obra amb l’IVA nou, podem els 116.029 de romanent de tresoreria per
poder arribar a aquest import total.
No sé si he donat resposta suficient a la pregunta.

Sr. PERE GALOBARDES:
No, si això és perfecte i no anava per aquí; l’aclariment tècnic ja el comparteixo; jo si que
volia fer, i demanaríem un informe jurídic, perquè crec que és la primera vegada que en
aquest Ajuntament es fa la rectificació d’un acord assolit dos mesos enrere, en un ple
d’urgència! O aquell ple no es va fer bé, perquè per un ple d’urgència ho vam aprovar i
ara ho rectifiquem, no per l’IVA, que s’entén, si no que rectifiquem per altres valors i el
que m’agradaria saber, com que no ho he vist, si jurídicament –i demano un informe- és
correcte fer la rectificació d’un acord assolit el mes d’abril; però això és una qüestió formal
i jo parlava més d’una qüestió política de fons; si venien 100.000 euros de la Generalitat i
ara no venen; si s’havien pressupostat és, perquè se suposava que venien, si no, ja no es
pressuposta.

Sr. JAUME VIVET:
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Si. Se’ns va dir que hi hauria uns romanents de PUOSC que finalment no hi ha
romanents i la nostra opció ha estat fer aquesta segona fase de Can Parrella que –ja ho
vam explicar- el FEDER ve molt limitat, molt enfaixat en uns paràmetres que no ens
podem moure; no pot ser, tal com es preveia la segona fase, una consolidació de l’edifici;
ha de ser per a donar servei a una part de l’edifici i per donar servei a una part de l’edifici,
es va dir això, que s’arreglaria la sala noble, que s’hi podria accedir en ascensor i que s’hi
farien uns lavabos per donar servei i tots els accessos i serveis que són aquest ascensor i
els lavabos i d’això en vam parlar amb els tècnics i no contradiu res del que es volia fer, si
no que en lloc de fer una fase d’assentament d’edifici, es farà aquesta part de l’edifici,
perquè se li ha de donar una utilitat. L’explicació tècnica i política és aquesta.

VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per majoria absoluta del nombre legal de membres de la
Corporació, atenent al resultat que s’especifica a continuació:
Vots favorables: 9, dels regidors i regidores dels grups municipals de Ciu i de JpTErc-AM
Vots desfavorables: 8, dels regidors del grup municipal del PSC-PM, de PxC i
d¡ICV-EUiA-EAbstencions: 0.

2.2.1.2.6. Aprovació definitiva contribucions especials carrer Rocaprevera
ACORD:

RELACIÓ DE FETS:
El Ple de la corporació, en la sessió del dia 28 de maig de 2012, va aprovar inicialment la
imposició i l’ordenació de contribucions especials com a conseqüència de l’execució de
l’obra ”Projecte de re urbanització del carrer Rocaprevera”, l’establiment i l’exigència de
les quals es legitima per l’obtenció d’un benefici o per l’augment de valor dels immobles
de l’àrea beneficiada.
Es va inserir l’anunci d’aprovació inicial al BOPB de data 11 de juny, perquè, en el termini
de trenta dies, les persones interessades hi poguessin presentar reclamacions, i en “El
Periódico” del dia 21 de juny.
Contra l’acord d’aprovació inicial d’imposició i ordenació de contribucions especials per
l’obra ”Projecte de re urbanització del carrer Rocaprevera” es van presentar les següents
reclamacions:
1. En data 14 de juny de 2012, registre d’entrada 2012/2857, Josep Pujol Vila presenta
una instància en la que manifesta que és propietari de la finca del carrer Rocaprevera,
1, i que està en desacord amb l’amidament de la longitud de façana (10 metres), que
s’ha emprat pel càlcul de les contribucions que s’imputen a la seva finca.
2. En data 12 de juliol de 2012, registre d’entrada 2012/3336, Eulogi Vila Molas, en
representació de la Comissió de Veïns del carrer Rocaprevera, conformada per les
persones Mercè Domingo i Joan Pratdesaba, Francesc Verges, Lluís Serra i Jordi
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Boronat, demanant una manera diferent de gestionar els pagaments anticipats a la
proposada inicial.
3. En data 18 de juliol de 2012, registre d’entrada 2012/3423 Jordi Boronat Jufré,
presenta una instància demanant l’aclariment de la repercussió de les contribucions
especials de l‘accés a les finques interiors del carrer Rocaprevera, 42.
4. El Sr. Victor Cubiñà Presas, la Sra. Marina Terres Bartes i el Sr. Miquel Pratdesaba
Farres, manifesten que s’ha modificat la titularitat de les finques.
FONAMENTS DE DRET:
Correspon als serveis tècnics i jurídics informar sobre les reclamacions presentades, les
quals han de ser estimades en tot o en part, o desestimades de forma motivada, en
l’acord definitiu d’imposició i ordenació de les contribucions especials, d’acord amb els
informes emesos per l’arquitecte municipal.
L’article 33.2 del Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals estableix la possibilitat d'exigir
de forma anticipada el pagament de les contribucions especials, i la fórmula acordada
amb els interessats s’ajusta a la normativa.
És per tot això que, a proposta d’Economia i Hisenda, i vist el dictamen de la C. I.
d'administració, economia i hisenda, recursos humans, règim intern i seguretat, el Ple de
l’Ajuntament, per unanimitat, acorda:
Primer.- Estimar la reclamació presentada per Josep Pujol Vila, en el sentit que es
modifiqui la longitud de façana (10 metres), a SET (7) metres, d’acord amb l’amidament
realitzat sobre el terreny mesurats entre el final de la reixa que acaba la plaça Mossèn
Cinto Verdaguer, fins la mitgera que dona al carrer Rocaprevera.
Segon.- Incorporar el call de 3 metres d’amplada com una longitud de façana a tenir en
compte de cara a la longitud total de les finques, que s’ha detectat a l’alçada del número
42 del carrer Rocaprevera, que dóna accés a l’interior de les parcel·les que no ha estat
degudament considerat a l’expedient de contribucions especials, d’acord amb els patrons
següents:
- Repartir aquest cost a les finques que gaudeixen del pas particular, que són del
número 32 al 42 del carrer Rocaprevera, i el 42 interior.
-

Establir un coeficient ponderador pel repartiment de la part imputable a la finca
comunitària, que dona al carrer en l’esmentada longitud de 3 metres.

A partir d’aquestes consideracions es fixen els coeficients següents:
C1 : benefici finca 42 (I) : coefic = 0’465. Aplicat a la línia de façana (3 m.).
C2 : Benefici finques 32-42: coefic = 0’535. Aplicat a la línia de façana (3 m.).

Tercer.- Acceptar els canvis de noms de subjectes passius següents:
-

Acceptar el canvi de nom de la finca núm. 657, inscrita en el Registre de la Propietat
Número 2, tom 2.389, llibre 314 de Torelló, fulla 144, situada al carrer Rocaprevera,
10, propietat de VICTOR CUBIÑÀ PRESAS, a favor de GESCAT VIVENDAS EN
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COMERCIALIZACIO, SL, amb domicili al Passeig de Gràcia, 49, 08007 de Barcelona,
NIF: B64921091, d’acord amb les dades cadastrals.
-

Esmenar el 2n. Cognom que consta en el cadastre, de la propietària de la finca
situada al carrer Rocaprevera, 15, la Sra. MARINA TERRÉS BARTÉS, ja que per
error administratiu en les dades del cadastre, es va fer constar BARTÉS en lloc de
PUIG, essent el nom correcte MARINA TERRÉS PUIG.

-

Procedir al canvi d’adreça per enviar notificacions de la finca situada al carrer
Rocaprevera, 34, propietat del Sr. Miquel Pratdesaba Farrés, fent constar Ctra. Sant
Bartomeu, codi postal 08503 de la localitat de GURB.

Quart.- Fixar les següents pagaments de quotes:



Per les quotes provisionals, inferiors a 1.000 €, 3 pagaments bimensuals.
Per les quotes provisionals, superiors o iguals a 1.000 € i inferiors a 2.000€, 6
pagaments bimensuals.
 Per les quotes provisionals, superiors o iguals a 2.000 €,12 pagaments
bimensuals.
El primer pagament es realitzarà quan es faci el replanteig, i la resta cada dos mesos,
sense interessos.

Cinquè.- Aprovar definitivament la imposició i la simultània ordenació de contribucions
especials per l’obra ”projecte de re urbanització del carrer Rocaprevera”, d’acord amb la
relació annexa.
Sisè.- Publicar l’acord en el Butlletí Oficial de la Província, al tauler d’anuncis i al web
municipal.
Setè.- Notificar individualment a cada subjecte passiu les quotes corresponents, si és
conegut, i sinó, mitjançant edictes.
Vuitè.- Aplicar l’Ordenança Fiscal General de Contribucions especials en tot allò que no
prevegi aquest acord.

INTERVENCIONS:
Sra. ROSER MAS:
Nosaltres només voldríem dir que hi estem d’acord, però que estaria bé que
aprenguéssim una mica dels errors i dels temes comunicatius i que no els poguéssim
repetir, perquè ja ens va passar que potser vam fer públic aquest tema abans de parlar-lo
amb els veïns i ja en altres ocasions i altres moments i altres projectes en què s’està fent
el mateix i potser valdria la pena esmenar-ho. Per exemple, pel que fa a la passera del
capdavall del carrer de Sant Josep: s’ha vist abans a la premsa de què se’n parlés amb
els usuaris i amb els veïns. Recordar a l’equip de govern que és important la comunicació
i que és important comunicar-ho als veïns.

Sr. JOSEP M. SOLDEVILA:
El nostre vot també serà a favor; per primera vegada veiem que us heu ajuntat amb els
veïns, heu fet reunions, heu buscat la manera més justa per a cadascun, per a cada
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família; veig que tampoc els heu cobrat interessos per les quotes que els feu, però el que
si que us demanem és que hi ha un parell o tres de famílies que tenen problemes i que es
puguin adreçar a vosaltres per buscar la millor solució per a ells. I també voler-vos dir que
potser en properes vegades ens hem de mirar això de les contribucions especials, perquè
en temps actuals, suposo que la gent, pagant els seus tributs, ja paguen un manteniment
per al seu espai i suposo que primer ens hem de fer càrrec de si ho podem fer o no ho
podem fer abans de recaure sobre els veïns.
Sr. JAUME VIVET:
Jo us diré que nosaltres el que vam fer va ser una proposta, que es va presentar al ple;
vam tenir el dubte –i així se’ls va explicar a ells- de si se’ls convocava abans o després;
vam considerar que primer havia de passar pel ple i quan ha passat pel ple, evidentment
la premsa fa la seva feina i pot ser una errada, o no, és una manera de fer; s’hauria pogut
fer abans o després. El que si que és cert que es va reconduir la situació; penso que
l’acord és ampli, és total i és satisfactori; ni s’ha fet tard, ni s’ha fet malament; es va fer
d’una manera i, evidentment, quan se’ls va comunicar, l’Ajuntament el que havia de fer és
portar una proposta i és la proposta que s’havia fet sempre en tots els carrers finançats
amb contribucions especials; senzillament es va fer això; a partir d’aquí es va fer reunió
amb ells; entenem que no és un bon moment per fer carrers amb contribucions especials,
però el tracte que es va arribar amb ells és el que s’havia fet fins aquell moment; a partir
d’aquí, ens hem anat trobant gairebé no pas cada setmana, perquè últimament l’acord ja
contemplava les peticions que ells havien fet de poder tenir una persona de contacte s’hi
va accedir, però ens hem anat reunint i la relació és fluïda, inclús hi ha peticions que aquí
no consten, que hi ha gent que va en cadira de rodes i el tema de l’accessibilitat el
vigilarem... hem anat parlant molt amb ells; més del que s’ha fet penso que és difícil.
Sra. ROSER MAS:
No discutim això, el que discutim és l’ordre.
Sr. JAUME VIVET:
És un tema de criteri.

Sra. ROSER MAS:
Si, és un tema de comunicació i participació ciutadana; nosaltres entenem que potser
s’ha de fer prèviament. No diem en absolut que ara estigui mal fet. Com bé dieu, hi ha
consens i la cosa s’ha fet correctament. Senzillament, nosaltres partim de la base de ferho inicialment i no pas posterior.
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels membres de la Corporació.
2.2.1.2.7. Aprovació del compte general 2011
ACORD:
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Atès que en data 18 de juny de 2012 es va reunir la Comissió Especial de Comptes per
tal de sotmetre a informe provisional els Estats i Comptes Anuals corresponents a
l’exercici 2011.
Atès que ha estat publicat al BOP de 2 de juliol de 2012 i exposats al públic durant el
termini establert de quinze dies i vuit dies més, sense que s’hagi presentat cap
reclamació ni observació al respecte.
Vist el que estableix l’article 212 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprovà el Text
Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, s’informa favorablement, amb
caràcter definitiu els Estats i Comptes Anuals corresponents a l’exercici 2011 i es
PROPOSA al Ple de la Corporació:
És per tot això que, a proposta d’Economia i Hisenda, i vist el dictamen de la C. I.
d'administració, economia i hisenda, recursos humans, règim intern i seguretat , el Ple de
l’Ajuntament, per unanimitat, acorda:
“Primer.- APROVAR el Compte General corresponent a l’exercici econòmic de 2011.
Segon.- TRAMETRE a la Sindicatura de Comptes de Catalunya el referit Compte
General de 2011, per a la seva fiscalització externa.”
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels membres de la Corporació.
2.2.1.3. SECRETARIA
2.2.1.3.1. Inici expedient expropiatori dels terrenys situats al C/ Milany, 1
ACORD:

RELACIÓ DE FETS:
Per decret de l’alcaldia de data 9 de juliol de 2012 es va acordar incoar expedient per
procedir a l’expropiació del terreny propietat de la Sra. Maaryse Elias Gueytron, situat al
C/ Milany, 1 per tal de poder destinar aquests terrenys a vialitat.
L’arquitecte municipal en data de 17 de juliol ha emès informe urbanístic on s’especifica
que el terreny a expropiar té una qualificació urbanística de vialitat i no es troba inclòs en
cap unitat d’actuació.
FONAMENTS DE DRET:
PRIMER.- L’article 34.8 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el
text refós de la Llei d’urbanisme, preveu que, els terrenys reservats per a sistemes
urbanístics públics que no siguin compresos en un àmbit d’actuació urbanística sotmès al
sistema de reparcel.lació es poden adquirir mitjançant expropiació.
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SEGON.- L’article 9 i 10 de la Llei de 16 de desembre de 1.954, d’expropiació forçosa
preveu que per procedir a l’expropiació forçosa serà indispensable la prèvia declaració
d’utilitat pública o interès social del fi que hagi d’afectar-se l’objecte expropiat. La utilitat
pública s’entén implícita, en relació a l’expropiació d’immobles, en tots els plans d’obres i
serveis de l’estat província i municipi.
TERCER.- El procediment expropiatori es troba regulat als articles 15 i següents de la Llei
d’expropiació forçosa. L’acord de necessitat d’ocupació inicia l’expedient expropiatori
havent de publicar-se en el BOP pel termini de quinze dies hàbils i s’ha de notificar
individualment a aquelles persones que pareixin com interessades en el procediment.

És per tot això que, a proposta de Secretaria, i vist el dictamen de la C. I. 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.- INICIAR l’expedient d’expropiació forçosa dels béns i drets afectats, tota
vegada que el Pla General d’ordenació de Torelló porta implícita la declaració d’utilitat
pública i la necessitat d’ocupació al qualificar els terrenys objecte d’expropiació com a
sistema viari.
SEGON.- APROVAR la relació de béns i drets afectats, amb expressió dels propietaris i
exposar-la al públic pel termini de 15 dies hàbils, a través d’edictes que s’inseriran al
Butlletí oficial de la província i al tauler d’edictes municipals.
TERCER.- En cas de no presentar-se al.legacions es faculta a l’Alcalde per iniciar els
tràmits previstos en l’article 24 de la Llei d’expropiació forçosa per intentar l’adquisició
dels terrenys per mutu acord.
QUART.- NOTIFICAR el present acord al Departament de Serveis Territorials pel seu
coneixement i efectes oportuns.
RELACIÓ DE BÉNS I DRETS AFECTATS PER L’EXPROPIACIÓ.
Propietari

Superfície

Qualificació

Referència cadastral

Referència
Registral

Elias
Gueytron
Maryse

600 m²

Vialitat

8861112DG3586S0001LR Tom1061,foli136,
finca 2.346

INTERVENCIONS:
Sr. DAVID OLIVARES:
El nostre vot serà en contra. No podem entendre que en temps actual de crisis, un veí
pugui venir a l’Ajuntament, a demanar que li expropiïn un terreny sense cap valor, perquè
sembla que no es pot edificar i no s’hi pot fer res, segons ens van informar!
Què en farà, l’Ajuntament, d’aquest terreny? No podríem dedicar aquests 18.000 euros a
les AMPA, per exemple, que tindran que assumir les activitats de 12 a 1 i a sobre
l’Ajuntament els va retallar les seves aportacions? O a benestar social? Què dirà la gent
que no en té per arribar a final de mes? Li expropiaran el seu habitatge, si ho demanen?
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Sr. JAUME VIVET:
No sé si saps com funciona el sistema d'expropiació, aquest és un terreny que està
contemplat com a vial, és un carrer i és d’un propietari i, que paga cada any l'IBI, com que
està tacat d evial pel planejament i no hi pot fer res , se li ha d’expropiar.
El valor d’aquest terreny, si no ho recordo malament, estava per sobre dels 70.000 euros;
ens hem posat d’acord per 15.000 € i la part restant, els 3.500, és la part que afecta a
l’IVA.
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per majoria absoluta del nombre legal de membres de la
Corporació, atenent al resultat que s’especifica a continuació:
Vots favorables: 14, dels regidors i regidores dels grups municipals de Ciu, del
PSC-PM, de de JpT-Erc-AM i d’ICV-EUiA-E
Vots desfavorables: 3, dels regidors del grup municipal de PxC.
Abstencions: 0.
2.2.1.3.2. Cessió de l'edifici situat a l'Avinguda Pompeu Fabra,8 de Torelló destinat
a assitència sanitària primària del Consorci Hospitalari de Vic a favor del Catsalut
ACORD:
Relació de fets:
Per acord del plenari municipal en sessió celebrada el dia 23 de juliol de 2.001 es va
acordar la cessió gratuïta a favor del Consorci Hospitalari de Vic del domini dels terrenys
municipals per a la construcció i posterior gestió d’un centre d’atenció primària del
terreny situat a l’Avinguda Pompeu Fabra,8, d’una superfície d’uns 2.376 m2. Es va
preveure que la destinació a la finalitat per la que es va cedir l’edifici s’havia de mantenir
durant el termini de 30 anys.
En data de 5 de juliol de 2.012, Registre d’entrada núm. 3235/2012, el Sr. Antoni
Anglada Arisa, gerent, en representació del Consorci Hospitalari de Vic, manifesta que el
Consorci Hospitalari de Vic va construir el Centre d’atenció primària de Torelló i en va
cedir la seva possessió al servei català de la salut per tal de destinar-lo a la prestació
d’assistència sanitària. Atès que l’import de les obres va ser finançat pel CatSalut es vol
cedir la propietat del mateix al Catsalut tot mantenint el destí de l’edifici a la prestació
d’assistència sanitària primària. Des del Consorci Hospitalari de Vic sol.liciten que
l’Ajuntament de Torelló manifesti la seva conformitat a la cessió a efectuar pel Consorci a
favor del CatSalut del solar edificat situat a l’avinguda Pompeu Fabra,8 de Torelló.
Fonaments de dret:
PRIMER.- L’article 49 i següents 50 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual
s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals preveu que els béns cedits s’han de
destinar a la finalitat per la que es van cedir en els terminis fixats en l’acord de cessió.
L’acord de cessió correspon al plenari municipal.
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És per tot això que, a proposta de Secretaria, i vist el dictamen de la C. I. d'administració,
economia i hisenda, recursos humans, règim intern i seguretat, el Ple de l’Ajuntament, per
unanimitat, acorda:
PRIMER.- DONAR la conformitat per tal que el Consorci Hospitalari de Vic cedeixi en
propietat el local ubicat al C/ Pompeu Fabra, 8 de Torelló a favor del CatSalut per seguirlo destinant a Centre d’Assistència Primària.
SEGON.- NOTIFICAR el present acord al Consorci Hospitalari de Vic i al Departament
de Patrimoni de l’Ajuntament pel seu coneixement i efectes oportuns.
TERCER.- FACULTAR l’Alcalde-president tan àmpliament com en dret sigui necessari
per signar la documentació que sigui necessària per executar el present acord.
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels membres de la Corporació.
2.2.1.3.3. Indemnitzacions per assitències a la Junta de Portaveus
ACORD:

Relació de fets:
Per acord del plenari municipal en sessió celebrada en data de 2 de maig de 2.012 es va
aprovar inicialment el Reglament Orgànic municipal de l’Ajuntament de Torelló. Es va
acordar sotmetre al públic l’expedient 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 pugui presentar les al.legacions i reclamacions
que consideri pertinents. Un cop transcorregut el termini d’exposició pública ha quedat
aprovat en data de 10 de juliol de 2012 quedant pendent l’aprovació definitiva de
l’ordenança per la seva entrada en vigor.
El Reglament preveu la constitució de la Junta de Portaveus, com a òrgan complementari
municipal, com a òrgan de caràcter deliberant i no resolutiu, integrat per l’Alcalde o
Alcaldessa i els portaveus, titulars o suplents, de cada un dels grups polítics municipals.
La Junta de Portaveus celebrarà les seves sessions ordinàries, amb caràcter mensual,
dintre dels sis dies immediatament anteriors a la celebració de cada sessió plenària de
caràcter ordinari, podent celebrar sessions extraordinàries quan així ho decideixi l’Alcalde
o Alcaldessa, a iniciativa pròpia o a petició de la meitat dels seus membres.
Fonaments de dret
De conformitat amb el que disposa l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora
de les bases del règim Local, i l’article 13 del Reglament d’Organització, Funcionament i
règim Jurídic de les entitats Locals, aprovat per Decret 2568/1986, de 28 de novembre,
els membres de les corporacions locals tenen dret a percebre retribucions per l’exercici
del seu càrrec, quan el desenvolupin amb règim de dedicació exclusiva, així com a
percebes indemnitzacions per import i condicions que estableixi el Ple de la Corporació,
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en concepte d’assistència per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans
col·legiats dels quals formin part, inclosos els Organismes Autònoms.
És per tot això que, a proposta de Secretaria, i vist el dictamen de la C. I. 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.- Establir que, amb efectes del dia 1 de setembre de 2012, que els regidors que
no tinguin una dedicació a temps parcial percebran el règim retributiu que s’indica per
assistències a la Junta de Portaveus:
a) Per assistència a la Junta de Portaveus ______________________ 69,36 €
Per qüestions d’organització en els pagaments, aquestes dietes es liquidaran
mensualment el dia 28 de cada mes, tenint en compte les sessions celebrades a partir del
dia 20 del mes anterior.
SEGON.- A aquests imports s’hi aplicarà el mateix increment anual que es determini per
al personal de la Corporació.
TERCER.- Publicar íntegrament aquests acords en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona i en el tauler municipal d’anuncis, per a general coneixement.
QUART.- Notificar aquests acords als membres de la corporació, a la Intervenció
municipal i a l’Àrea de Recursos Humans, per al seu coneixement.
INTERVENCIONS:
Sra. ROSER MAS:
Nosaltres voldríem comentar que és evident que amb la fórmula de les Juntes de
portaveus ja ho hem dit en moltes ocasions, no hi estem massa d’acord, no ens satisfà,
però les majories són les majories i, per tant, hem d’acceptar que es funcioni d’aquesta
manera, amb juntes de portaveus i no pas juntes de govern, amb la pèrdua d’informació –
entenem- i de col·laboració i de treball comú i conjunt, que això, pensem, suposarà.
Pel que fa als diners, pensem que hi haurà una diferència i nosaltres demanem que si
només es fa una Junta de portaveus al mes, la diferència es pugui destinar a la compra
d’aliments frescos per al banc d’aliments, gestionat a través de serveis socials, si és
possible, de tots els grups, però si no, encara que sigui simbòlica, almenys la nostra
aportació que anés en aquest sentit. Us ho agrairíem.
Sr. JOSEP M. SOLDEVILA:
Nosaltres tampoc hi estem d’acord, perquè considerem que és una imposició de l’equip
de govern; se’ns ha tret de la junta de govern; acceptem el que hi pugui haver, però, és
clar! És imposat.

Sr. MARC FONTSERÈ:
Tres quarts del mateix. Ja s’ha dit per activa i per passiva, que aquesta fórmula no ens
satisfà, no és de consens i creiem que això hauria de ser de consens, però pel que
s’aprova avui, que és la retribució, creiem que la fórmula de posar el mateix import que a
les comissions informatives, és correcte.
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De totes maneres, si que ens agradaria que de cara als propers pressupostos, es tingués
en compte, com ja hem comentat alguna vegada, l’estat actual de la ciutadania i del país i
que es procedís a una rebaixa substancial, no només de la junta de portaveus, si no de
tots els imports que percebem els regidors i regidores d’aquest Ajuntament.
I, per acabar, només dir que ens sumem a l’aportació que ha fet el grup d’Iniciativa. No la
portàvem, però ens hi sumem.
Sr. JAUME VIVET:
Això ho haurem de demanar a intervenció, perquè és un tema de capítols i suposo que
aquesta part de sou forma part d’un capítol 1 i l’altre concepte no és capítol 1 i hem de
veure si es pot fer, o no.

Sra. ROSER MAS:
I si es pot fer, ho podrem tirar endavant?
Sr. JAUME VIVET:
Si es pot fer, d’entrada no veig cap problema, però el problema és que potser no es podrà
fer.
Sra. ROSER MAS:
Perfecte. Agraeixo als companys del PSC que s’hagin adherit a aquesta proposta.
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per majoria absoluta del nombre legal de membres de la
Corporació, atenent al resultat que s’especifica a continuació:
Vots favorables: 14, dels regidors i regidores dels grups municipals de Ciu, del
PSC-PM, de de JpT-Erc-AM i d’ICV-EUiA-E
Vots desfavorables: 3, dels regidors del grup municipal de PxC.
Abstencions: 0.
2.2.1.3.4. Aprovació de la rectificació de l’inventari de l’ajuntament de torelló a la
data de 31 de desembre de 2011
ACORD:

RELACIÓ DE FETS:
Per part de la Secretaria municipal s’ha preparat la documentació pertinent corresponent
a la rectificació i actualització de l’inventari general de béns, drets i obligacions, l’inventari
del Patrimoni del sòl i l’habitatge i l’inventari del Patrimoni Historico-artístic de
l’Ajuntament referits a la data 31 de desembre de 2011.
D'acord amb l’article 222 del Decret legislatiu 2/2003 l, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el
Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, cal procedir anualment a
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l’aprovació de la rectificació de l’inventari general de béns, que correspon al Ple municipal
d’acord amb l’apartat 3 del mateix precepte.
Per tot això, l’Alcalde sotasignat sotmet a dictamen de la Comissió Informativa
d’Hisenda, règim intern i seguretat ciutadana l’adopció del següent.

FONAMENTS DE DRET:
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.
Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens
locals.

És per tot això que, a proposta de Secretaria, i vist el dictamen de la C. I. d'administració,
economia i hisenda, recursos humans, règim intern i seguretat, el Ple de l’Ajuntament, per
unanimitat, acorda:
PRIMER.-APROVAR la rectificació de l’inventari general de béns, drets i obligacions, de
l’inventari del Patrimoni del sòl i l’habitatge i del Patrimoni Historico-artístic de
l’Ajuntament de Torelló, actualitzats a data 31 de desembre de 2011 i formulats per la
Secretaria.
SEGON.-REMETRE còpia de l’esmentat inventari al Departament de Governació i
Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya i a la Delegació del Govern.
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels membres de la Corporació.
2.2.1.4. SEGURETAT CIUTADANA I MOBILITAT
2.2.1.4.1. Adquisició equipament de transmissió per a la xarxa RESCAT de
radiocomunicacions d'emergències i seguretat de Catalunya mitjançant rènting
ACORD:

RELACIÓ DE FETS:
Per acord de la Junta de Govern Local de data 16 de maig de 2011 es va aprovar la
minuta del conveni de col·laboració entre l’ajuntament de Torelló i el departament
d’Interior de la Generalitat de Catalunya per a l’adhesió de l’ajuntament a la Xarxa
RESCAT de radiocomunicacions d’emergències i seguretat de Catalunya. El conveni es
va signar en data 21 de març de 2012.
D’acord amb el punt sisè de l’esmentat conveni, l’ajuntament de Torelló es compromet a
adquirir els terminals i accessoris RESCAT que necessiti i contractar el seu manteniment.
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El paràgraf segon del punt sisè del conveni preveu que el Departament d’Interior de la
Generalitat de Catalunya oferirà als ajuntaments la possibilitat d’adquirir els terminals i
accessoris que requereixi directament a l’empresa adjudicatària del contracte públic dels
lots corresponents a terminals i accessoris per a altres usuaris de la xarxa Rescat, amb
les mateixes condicions de l’últim concurs per a l’arrendament de terminals Tetra
desenvolupat des del Departament.
Vista l’oferta presentada per l’empresa CaixaRenting, S.A. per un import mensual de
515,57 euros (IVA inclòs) durant 64 mesos, mitjançant sistema de rènting, pel lloguer de
l’equip abans esmentat.
Vistos els informes favorables de la Secretària municipal i de la Interventora municipal per
la concertació d’aquest contracte de rènting.
FONAMENTS DE DRET:
L’article 9 del Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (en endavant
TRLCSP), aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, assenyala que
són contractes de subministraments aquells que tenen per objecte l’adquisició,
l’arrendament financer o l’arrendament, amb o sense opció de compra, de productes o
béns mobles.
La Disposició Addicional Segona del TRLCSP assenyala que el Ple municipal és l’òrgan
competent per aprovar aquelles contractacions que tinguin una previsió de durada
superior als quatre anys.

És per tot això que, a proposta de Secretaria, i vist el dictamen de la C. I. d'administració,
economia i hisenda, recursos humans, règim intern i seguretat, el Ple de l’Ajuntament, per
unanimitat, acorda:
Primer.- Formalitzar un contracte de rènting amb l’empresa CaixaRenting S.A. per a
l’adquisició d’un terminal i els accessoris necessaris per a la Xarxa RESCAT de
radiocomunicacions d’emergències i seguretat de Catalunya, amb una durada del
contracte de 64 mesos amb una quota mensual de cinc-cents quinze euros amb
cinquanta-set cèntims (515,57 €), IVA inclòs.
Segon.- Autoritzar i Disposar la despesa per import de 2.577,84 euros, IVA inclòs, pel
període agost-desembre de 2012, a l’empresa CaixaRenting, S.A. amb càrrec a la partida
209-132-2030000 del pressupost de despeses vigent. Aquest contracte tindrà vigència en
més d’un exercici pressupostari i per tant la despesa plurianual que porta aparellada
quedarà supeditada a l’existència de crèdit en cadascun d’aquests exercicis en la partida
corresponent.
Tercer.- Notificar el present acord al contractista, a la Policia Local i al departament
d’Intervenció.
Quart.- Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari a l’alcalde-president per a
l’efectivitat dels presents acords, inclusiu per la signatura del corresponent contracte de
rènting.
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VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels membres de la Corporació.
2.2.1.5. GRUP MUNICIPAL DE PxC
2.2.1.5.1. Moció del grup municipal de PxC de suport al dia europeu per a la
prevenció del risc càrdiovascular.
PROPOSTA D’ACORD:
Atès que la majoria de les malalties cardiovasculars com l’infart de miocardi, l’angina de
pit, l’ictus… poden evitar-se seguint un estil de vida saludable i reduint els factors de risc
com el colesterol, la hipertensió, la diabetis, l'obesitat i el tabaquisme.
Atès que les malalties cardiovasculars constitueixen la primera causa de mort al nostre
país, sent la malaltia isquèmica del cor i la malaltia cervell vascular les més freqüents de
totes.
Atès que la Fundació Espanyola del Cor (FEC) alerta sobre l'aparició d'altres nous factors
de risc que amenacen també al nostre cor, com l'apnea del somni, l'estrès, la
contaminació o el consum de drogues.
Atès que cada any moren 17,1 milions de persones al món a causa de les malalties
cardiovasculars i segons l'Organització Mundial de la Salut, el 80% de les morts
prematures podrien haver-se evitat seguint un estil de vida saludable i reduint factors de
risc.
Atès que el percentatge d’adults obesos a Espanya és del 14,9%, però la xifra es torna
més preocupant en quant a l'obesitat infantil, ja que al voltant d'un 16,7% dels joves
espanyols d’entre 11 i 15 anys presenta símptomes evidents de sobrepès o obesitat,
segons dades del 2010.
Atès que Espanya s'ha situat per davant d'Estats Units en obesitat infantil, amb un 19%
de nens obesos en aquest país enfront del 16% dels nord-americans, un percentatge que
triplica al de fa 30 anys.
Atès que la Fundació Espanyola del Cor recomana unes mesures bàsiques per controlar
la nostra salut cardiovascular com són no fumar, seguir una dieta equilibrada, realitzar
exercici físic de forma regular, controlar el colesterol, la glucosa i la tensió arterial
almenys una vegada a l'any, a partir dels 40 anys, en el cas de les persones sanes i amb
major periodicitat en el cas dels que pateixin alguna patologia.
És per tot això que el/la Regidor/a d’/de COMISSIÓ INFORMATIVA D’ADMINISTRACIÓ,
ECONOMIA I HISENDA, RECURSOS HUMANS, RÈGIM INTERIOR I SEGURETAT
proposa, al Ple de l’Ajuntament, l’adopció del següent acord:
Primer.- Que l’Ajuntament manifesti la seva adhesió al Dia Europeu per a la Prevenció
del risc cardiovascular que se celebrarà el 14 de març
Segon.- Instar al departament de Salut de la Generalitat de Catalunya a destinar
recursos a campanyes divulgatives i preventives per evitar els riscos cardiovasculars,
amb prioritat, als adolescents i als infants.
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INTERVENCIONS:
Sr. JOAN MANEL CASTILLO:
Com puc defensar una cosa tan lògica com és aquesta? Mireu: amb tot el respecte que
es mereix, ens hem adherit al col·lectiu de gais i lesbianes; ens hem adherit a l’Associació
de municipis per a la independència; hem donat suport al compromís local envers el
Rio+20; ens hem adherit a la declaració del dia europeu, que nosaltres no creiem oportú;
però, bé, es pot fer! La nostra pregunta és: sereu capaços de votar en contra el suport al
dia europeu per a la prevenció del risc cardiovascular? És molt més important celebrar,
segons quins dies dels abans anomenats, repeteixo, amb tots els respectes, que donar
suport als malalts que han patit un infart de miocardi? O als que pateixen d’insuficiència
cardíaca? Podem ser capaços de pensar només en la independència, quan la mort
sobtada, cada any, a Espanya, mata més de 35.000 persones? Que ja tenim un19% de
nens obesos al nostre país. Nosaltres creiem que sereu capaços, la veritat! Tant sols us
preocupeu de coses com ara de la independència o de penjar banderes; aquí estem
parlant de persones malaltes, persones que pateixen coses suficientment greus com per
preocupar-se i que algunes es podrien evitar fent campanyes com s’estan fent arreu del
país.
Estem ja ben segurs –però espero equivocar-me- que el vostre vot serà negatiu; amb
això esteu demostrant a una part del poble que aquest tema no us interessa. Us
preocupeu més per pensar els vostres votants a votar a favor del que pensaran, al votar a
favor de Plataforma per Catalunya. Poseu-vos al cap d’una vegada per totes, que això no
és una moció trampa com va dir, i va fer públic algú dels aquí presents; us preocupeu
més per les coses que sou incapaços de veure o, si les veieu, vergonya em faria a mi,
personalment, no defensar-les!

Sra. ROSER MAS:
Mireu: Iniciativa som coherents: ho vam dir al primer ple i continuem; per tant, no
donarem suport a aquesta moció que vosaltres presenteu i tingueu clar que no ens
trobareu votant al costat d’un partit que no respecta els principis bàsics de la democràcia.
Sr. MARC FONTSERÈ:
Nosaltres no hi donarem suport, no perquè si som capaços i perquè no som capaços, si
no perquè com ja hem expressat en altres plens, només votarem a favor de mocions que
afectin directament el nostre municipi. Com aquesta moció, se’n podrien presentar 50 a
cada ple i creiem que no és el nostre objectiu aquí.
Sr. JORDI CASALS:
Jo sóc capaç de dir-vos que aquesta moció, no sé si és trampa o no, però si que té un
punt d’oportunisme o de falta d’oportunitat, perquè està més a prop de la diada anterior,
que de la propera, perquè és el 14 de març i estem més a prop del 14 de març del 2012,
que no pas del 2013; si s’ha de presentar ara, suposo que és per buscar un do de
l’oportunitat que no acabo d’entendre i segurament que té més a veure amb moltes altres
coses que no pas amb el contingut d’aquesta diada.
I el que si que em sorprèn és que sigueu capaços, encara, tan dolents com som tots els
aquí presents i les coses que arribem a fer i a fer-vos i amb tot el que dieu fora d’aquí
sobre nosaltres, fins i tot, que ens demaneu el nostre vot! Jo, a una persona o a un grup
de persones de grups municipals que arriben a fer tantes coses dolentes contra vosaltres,
jo no els demanaria el vot!
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Nosaltres no hi donarem suport, perquè tampoc m’agradaria donar suport a un grup que
presenta moció i que després diu tantes coses dolentes sobre mi, coses que jo sé que no
he fet.
Sr. MANEL ROMANS:
Des de convergència i Unió, nosaltres no donarem suport a aquesta moció.
Sr. JOAN MANEL CASTILLO:
Només voldria dir que si l’hem presentat ara, és, perquè sabem que ve el ROM i és
evident que a partir d’aquí, ja no ens deixareu presentar res que afecti fora del nostre
municipi; no és per oportunisme, ni popularitat ni res d’això.
VOTACIÓ:
La proposta ES DESESTIMA per majoria absoluta del nombre legal de membres de la
Corporació, atenent al resultat que s’especifica a continuació:
Vots desfavorables: 14, dels regidors i regidores dels grups municipals de Ciu, del
PSC-PM, de de JpT-Erc-AM i d’ICV-EUiA-E
Vots favorables: 3, dels regidors del grup municipal de PxC.
Abstencions: 0.

2.2.1.5.2. Moció del grup municipal de PxC, contra el finançament de la banca amb
fons públics.
PROPOSTA D’ACORD:
Atesa la gran crisi econòmica que estan patint tant el nostre país com les arques
públiques i que la banca és part corresponsable de la crisi actual i que el PP va prometre
durant la campanya electoral que "no iba a dar ni un solo euro de dinero público a las
entidades financieras a diferencia de lo que había hecho el PSOE".
Atès que s’ha informat d’un rescat de l’entitat financera Bankia, rescat valorat en 24 mil
milions d’euros. Vist que Bankia va superar els tests d’estrès i salut financera realitzats en
auditories de fa menys d’un any. I que Bankia va tenir presumptament més de 300 milions
de beneficis el 2011, i que els seus directius comptaven amb sous i indemnitzacions
milionaris.
Atès que aquest dissabte 9 de juny l’FMI ha anunciat en el seu informe sobre l'avaluació
de la banca espanyola que el sistema financer espanyol podria necessitar un rescat
d’entre 37.000 i 80.000 MEUR per poder fer front al possible deteriorament de la situació
econòmica, i l'Eurogrup posarà a disposició fins a 100.000 MEUR per al rescat dels
bancs. I essent que la injecció de diners públics en les entitats financeres no ha suposat
en cap cas reactivar el crèdit a les famílies ni a les empreses, ni reactivar l’economia del
país. I estant d’acord amb les manifestacions d’Alfredo Pérez Rubalcaba d’aquest mateix
dissabte: “sigui la que sigui la fórmula que s'utilitzi, ha de quedar molt clar que no poden
pagar justos per pecadors i que els diners que es posin han de tornar a les arques
públiques”.
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I atès que el Govern espanyol va anunciar el passat 9 d’abril retallades significatives en
sanitat i en educació, retallades xifrades en 7.000 y 3.000 MEUR respectivament. I
donades les importants carències que estem veient en sectors com la Sanitat i l’Educació
en la nostra ciutat, essent que la sanitat i l’educació constitueixen dos pilars bàsics del
nostre estat del benestar d’accés públic i gratuït que formen part de la nostra pròpia
identitat social.
Per tots aquest motius, el grup municipal de PxC sol•licita al Ple l’adopció dels següents
acords:
És per tot això que el/la Regidor/a d’/de COMISSIÓ INFORMATIVA D’ADMINISTRACIÓ,
ECONOMIA I HISENDA, RECURSOS HUMANS, RÈGIM INTERIOR I SEGURETAT
proposa, al Ple de l’Ajuntament, l’adopció del següent acord:
Primer. Instar al Govern espanyol a no donar ni un sol euro més de diner públic a les
entitats financeres tal i com va prometre el president Mariano Rajoy i utilitzar els diners
previstos per rescatar entitats financeres en millorar el sistema sanitari i educatiu.
Segon. Donar trasllat dels acords als centres educatius i sanitaris de la nostra ciutat i
als ministeris d’Economia, d’Hisenda, de Sanitat, i d’Educació.
INTERVENCIONS:
Sr. JOSEP M. SOLDEVILA:
Jo seré tan dràstic com el meu company, perquè, és clar! Les paraules sobren davant del
vostre comportament, però us llegiré una mica el que he preparat, que crec que és
bastant clar, que ens estan manipulant anant i tornant, tothom ho sap, però no es vol
reconèixer, tots sou portadors del que està passant i ho esteu acceptant i aquesta moció,
més que tot, és, perquè us doneu compte que si no lluitem a nivell d’ajuntaments, ens
donaran pel sac anant i tornant, precisament, perquè no podem fer res des de dalt, s’ha
de fer des de baix i ens ajuntéssim tots i ens adonéssim que realment ens estan
manipulant i tots els ajuntaments ens ajuntéssim, tots, dic tots, potser s’acabaria, però...
jo faré la meva exposició i com a mínim en sentireu i tindré el dret de poder-me expressar
i dir el que crec i el que m’està passant.
Bé. Per què s’ha disparat el deute públic des de 2008? El primer motiu d’aquest augment
és dels diners dedicats a salvar els banquers; s’han destinat 146 milions sense comptar
l’any 2011, en què 10.000 milions han anat per assumir pèrdues de les caixes, per
després vendre-les a preu de saldo; ara ens preparen per a sanejar amb diners públics
els actius immobiliaris tòxics dels bancs, que equivalen a més de 100.000 milions d’euros,
el 10% del PIB. Un segon motiu és el dèficit creat per la crisi capitalista a causa de
l’augment de despeses per desocupació, uns 16.000 milions d’euros el 2011. En esclatar
la bombolla immobiliària i amb l’abaixada dels ingressos per impostos, problema agreujat
per un sistema fiscal basat en les rendes del treball i no en els tributs de capital i les
classes altes.
Un tercer motiu fonamental és el propi servei del deute públic, cada vegada més
voluminós i car, amb uns tipus d’interès que és pura usura; la partida de pressupostos de
l’Estat dedicada al servei del deute el 2011, era de 74.000 milions, els 27.500 dels quals,
corresponien a interessos, que al final rondaran els 30.000 i al revés, fer l’amortització del
deute; així més, la cinquena part de les despeses de l’administració de l’Estat del 2011
han anat per al pagament del deute, i d’aquestes, gairebé una desena part, a pagar
interessos. A aquesta descomunal, cal afegir-hi uns 9.000 milions d’euros d’interessos de
les Comunitats Autònomes; estem parlant d’un 10% del PIB dedicat al pagament del
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deute, un 4% a interessos. El 2012, el problema es farà, sens dubte, més insofrible, però
el gran problema del deute públic espanyol és, en realitat, el deute privat, aquesta
muntanya de diners, 1,4 bilions d’euros que els bancs i les empreses espanyoles deuen
als bancs alemanys, francesos, americans i britànics. L’enorme tensió sobre el deute
públic espanyol, és, perquè l’Estat és l’últim garant d’aquest deute privat tan enorme, com
problemàtic; un atracament a la vista de tots! El govern de l’Estat dóna diners públics i,
per tant, nostres, per a rescatar entitats financeres en crisi; desconeixem en quines
condicions i si mai es recuperaran. L’Estat espanyol ha posat més de 900 milions d’euros
a Unnim i l’ha venut per 1 euro. Governs de diferents estats de la Unió Europea, creen un
fons de rescat amb diners públics; per ara, uns 700.000 milions d’euros per a rescatar
països en crisi, perquè paguin el deute que tenen amb les entitats financeres, abans de
poder-los dedicar als serveis bàsics de la població. El Banc Central Europeu cedeix més
d’un bilió d’euros als bancs, a un interès d’un 1% i, aquests, els inverteixen en deute
públic al 4% i, a més, en lloc de dedicar-los al crèdit per finançar l’economia productiva i a
les famílies que és per al que estava pensat, amb uns 400 milions d’euros haurien pogut
eixugar el deute dels països en crisi i dedicar la resta a l’economia real. Després de tres
anys de brutals retallades, ara s’anuncia que hi haurà uns 100.000 milions d’euros per a
la banca. No es tracta d’un préstec a la banca en condicions molt avantatjoses, com ha
dit el Ministre d’Economia; és un rescat en tota regla que intervé l’Estat espanyol i que
portarà, com a contrapartida, més retallades socials; és el propi Estat espanyol qui avala
els bancs i qui haurà de retronar aquests 100.000 milions a la Comunitat Europea. Així,
uns 100.000 milions de deute problemàtic dels bancs, passen a ser deute públic. Veiem
de nou, com es rescaten els interessos privats dels bancs que han especulat durant més
d’una dècada amb l’habitatge, perquè ara els paguem entre tots i totes.
Amb Bànkia ja hem vist com una injecció de diners públics de 23.600 milions no significa
el control públic de l’entitat; la seva gestió la faran directius procedents d’empreses
privades. El mateix passarà amb la resta de bancs, que a partir d’ara rebin diners del
rescat.
Amb aquestes noves ajudes, els diners que es donin a la banca sumaran més de 210.000
la qual cosa suposa el 21% del PIB. Fins que no se signi el memoràndum de l’entitat de
rescat, no tindrem clars els detalls, però ja se sap que hi haurà nombroses exigències i un
estricte control de la comissió europea, el Banc Central Europeu i l’IFM.
La injecció d’11.000 milions es farà de manera esgraonada; la comissió europea podrà
amenaçar en tancar l’aixeta si no es fan els deures. Alguna de les condicions que ja
s’apugen, són l’increment de l’IVA, l’acceleració de les retallades de les pensions,
enduriment de la reforma laboral i noves retallades en serveis socials. Tot això
comportarà un empobriment generalitzat de la classe treballadora.
Amb plans d’austeritat, la intervenció de Bankia o el rescat de la banca no són mesures
aplicades per al bé comú, mesures tècniques o neutrals. El govern espanyol i la Unió
europea estan fent una gestió de la crisi basada exclusivament en salvar els interessos
dels poderosos, a costa dels treballadors i treballadores.
El rescat no solament el pagarà la majoria de la població, si no que aquest, no
solucionarà els problemes de l’economia; el deute públic de l’Estat espanyol augmentarà
un a un 15%, arribant fins a gairebé el 90% del PIB al acabar l’any, i el pagament dels
interessos farà apujar el dèficit. Les mesures d’austeritat aprofundiran encara més la
recessió en la qual ens trobem i els objectius de dèficit no es compliran, cosa que portarà
els inversors a desconfiar de nou del deute públic i a augmentar de nou la prima de risc,
com ja està passant. És probable que finalment això comporti un altre rescat, aquesta
vegada de l’Estat, amb conseqüències catastròfiques per a la major part de la població.
Tot això mostra que el mercat no està funcionant i que els governs que ens estan mentint
sobre la crisi no seran capaços d’acabar amb ella. Cada vegada està més clar que el
sistema és incapaç d’organitzar la producció social per a satisfer les necessitats de la
població. El futur que ens espera dependrà de la resposta que siguem capaços de donar
a partir d’ara.

42

Sra. ROSER MAS:
Només dir que des d’Iniciativa som, i jo personalment, sóc coherent i reiterativa en el no
votar i donar suport a partits que no respecten els principis bàsics de la democràcia, no
incontinent, que vol dir, admissió involuntària, però conscient; és perfectament voluntària i
perfectament conscient, les meves emissions!
Sr. DAVID FORCADA:
Uf!!! Déu ni do!!!
La moció té 33 línies i, és clar! Un tema complex com aquest en 33 línies és complicat
d’abordar quan la resolució és tan maximalista com: no ajudem els bancs! El que passa
és que m’ha sorprès i ara m’has donat un pilot de xifres que si ens ho haguessis passat
abans, potser ho hauríem pogut estudiar amb detall, tot i que encara que ens ho
haguéssim mirat, dubto que tinguem la capacitat d’anàlisi suficient com per abordar un
tema com aquest, i no nosaltres, si no que no tenim capacitat, ni segurament tenim les
competències –això està clar!- ni l’Ajuntament, ni la Generalitat i en aquests moments, ni
el govern central, perquè al final aquesta ajuda recordem que ja no ve dictada pel govern
central, si no que ens ve de la comissió de l’Eurogrup i l’Eurogrup és qui posa els
condicionants a aquesta ajuda.
De totes maneres, segur que compartim aquesta idea i, de fet, aquí diu que sigui quina
sigui la fórmula que s’utilitzi, ha de quedar molt clar que no podem pagar justos per
pecadors i en això hi estarem tots d’acord, però, potser no ajudar directament a la banca,
o a les caixes o com se’n vulgui dir, ens pot generar uns danys col·laterals que aquí no
hem calibrat i que segurament hi ha qui els calibra. Possiblement això podria dir que
molts petits estalviadors, pensionistes, poguessin perdre els seus estalvis; això vol dir que
generaria un clima de confiança; has parlat de la prima de risc; potser aquesta no estaria
a 500 o 600, si no que estaria a 900.
Per tant, torno al principi: és una frivolitat –penso- presentar a l’Ajuntament una moció
com aquesta i, per tant, no hi donarem suport.
Sr. JORDI CASALS:
Seré breu: ja he raonat els pensaments del grup d’Esquerra Republicana Junts per
Torelló en la moció anterior.

Sr. MANEL ROMANS:
Nosaltres tampoc donarem suport a aquesta moció.
Sr. JOSEP M. SOLDEVILA:
És evident que esteu tancats en un món que és ben bé el vostre; no veieu la realitat que
teniu a sobre; ens trobarem d’aquí a quatre dies, és ben veritat, que us ho recordaré,
perquè suposo que no tardarem pas gaire temps en veure que ens han esclavitzat a tots
amb aquestes noves mesures i que no hem fet res per poder-les solucionar.

VOTACIÓ:
La proposta ES DESESTIMA per majoria absoluta del nombre legal de membres de la
Corporació, atenent al resultat que s’especifica a continuació:
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Vots desfavorables: 14, dels regidors i regidores dels grups municipals de Ciu, del
PSC-PM, de de JpT-Erc-AM i d’ICV-EUiA-E
Vots favorables: 3, dels regidors del grup municipal de PxC.
Abstencions: 0.
2.2.1.6. GRUP MUNICIPAL d'ICV-EUiA-E
2.2.1.6.1. Moció del grup municipal ICV-EUiA-E, per instar la Generalitat de
Catalunya a evitar la privatització de l'empresa pública Aigües Ter Llobregat i
garantir el compliment dels cabals legals de manteniment del riu Ter.
PROPOSTA D’ACORD:
La Plataforma Aigua és Vida, formada per entitats de la societat civil, sindicals, veïnals,
ecologistes i solidàries ha presentat a aquest ajuntament la proposta per debatre i
aprovar la moció que insta a la Generalitat de Catalunya a evitar la privatització de
l’empresa pública Aigües Ter Llobregat (ATLL) i a complir els cabals de manteniment
establerts legalment amb l'aprovació del Pla de Gestió del Districte de Conca Fluvial de
Catalunya, el 23 de novembre de 2010 (Decret 188/2010), amb el següent text:
MOCIÓ
Atès que Aigües Ter-Llobregat és una empresa pública, actualment adscrita al
Departament de Territori i Sostenibilitat, creada pel Govern de la Generalitat de Catalunya
l'any 1990, responsable de l'abastament d'aigua en alta de més de 100 municipis de les
comarques de l'Alt Penedès, l'Anoia, el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Garraf, el
Maresme, la Selva, el Vallès Oriental i el Vallès Occidental. ATLL és una peça clau per tal
de garantir un servei públic d’aigua i de qualitat a 4,9 milions de catalans i catalanes i a
les activitats econòmiques que s’hi desenvolupen.
Atès que el 69,1% de l’aigua que entra al sistema gestionat per ATLL prové de la Conca
del Ter amb un transvasament anual mitjà de 229,42 hm3 (l’any 2009), i que històricament
aquest transvasament s’ha vist incrementat, mentre els cabals del riu s’han vist reduïts
degut a la disminució de la pluviometria. Atès, també, que la proporció del transvasament
havia arribat en els darrers anys a ser de fins un 75% del cabal del riu, fet que va motivar
una campanya ciutadana recolzada per tots ajuntaments de la Conca del Ter.
Atès que massa sovint l’aportació del riu Ter al sistema gestionat per ATLL implicava que
el cabal circulant estigués situat per sota dels cabals previstos al “Pla sectorial de cabals
de manteniment de les conques internes de Catalunya”, aprovat per Parlament de
Catalunya l'any 2006.
Atès que en la passada legislatura el Govern de la Generalitat va establir un full de ruta,
anomenat “Compromís pel Ter” per reduir progressivament l’aportació del riu Ter al
sistema gestionat per ATLL a fi de poder recuperar el cabal mínim del riu, passant d’un
transvasament de 229,42 hm3 a només 115 hm3 l’any 2015.
Atès que en el que ha transcorregut de legislatura actual, el Govern no ha efectuat
encara les accions previstes en el “Compromís pel Ter” i que és obvi que si es repeteixen
períodes de sequera com els viscuts anteriorment la situació del riu tornarà a esdevenir
crítica.
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Atès que les aportacions del riu Ter són més econòmiques pel sistema ATLL que les
aportacions alternatives previstes en el “Compromís pel Ter”, i que la decisió de reduir-les
ha de ser política i mai no obeirà a raons econòmiques.
Atès que la privatització o externalització del servei en alta de la xarxa Ter-Llobregat
implicarà que la gestió de les conques, i dels drets concessionals, esdevinguin claus en el
compte de resultats de l’empresa privada que gestioni el sistema Ter-Llobregat i, per tant,
la reducció progressiva de les aportacions del Ter resultarà contrària als interessos
privats d’aquesta empresa.
Atès que no hi ha cap justificació tècnica. ATLL és una empresa eficient que subministra
anualment un volum de 229 hm3 amb un molt bon rendiment del 95,14%. El 2010 va ser
considerada la segona millor empresa pública del món per la Global Water Awards.
Atès que no hi ha cap justificació econòmica. ATLL és una empresa perfectament viable
i solvent amb petites correccions al sistema tarifari. I això que ha hagut de suportar
càrregues de despeses d’inversió que corresponien al Govern, com les derivades del
greu episodi de la sequera del 2006-2008. Malgrat tot, durant aquest període, el volum
d’inversió d’ATLL va passar de 25 M€ a més de 100 M€ anuals.
Atès que no hi ha cap justificació social. L’externalització que s’està plantejant no només
no era en el programa electoral de cap força política ni del Parlament ni dels municipis,
sinó que amb el període que es preveu de la licitació, 50 anys, s’estableix una hipoteca
desmesurada per a l’exercici democràtic en el futur i evidencia una clara pèrdua de
governança. A més a més, el procés pateix un dèficit democràtic, i una evident falta de
transparència des del seu començament perquè els ciutadans no han pogut participar de
cap manera en una decisió tan transcendental per als seus interessos.
Atès que no hi ha cap justificació ambiental. Ans al contrari, la privatització de la gestió
de l’aigua va en contra de la gestió integral del cicle de l’aigua. La Directiva Europea Marc
de l'Aigua exigeix als Estats el bon estat de les masses d’aigua per al 2015. Una gestió
en mans privades no possibilitarà les inversions de caràcter mediambiental, de
recuperació d’aqüífers, d’aplicació del Pla Sectorial de Cabals Ambientals, dels Plans
d'Espais Fluvials, etc. tan necessàries. Difícilment, per exemple, es podrà fer el retorn del
Ter previst al Pla de Gestió de l’Aigua aprovat pel Govern de la Generalitat el novembre
de 2010.
És per tot això que el/la Regidor/a d’/de COMISSIÓ INFORMATIVA D’ADMINISTRACIÓ,
ECONOMIA I HISENDA, RECURSOS HUMANS, RÈGIM INTERIOR I SEGURETAT
proposa, al Ple de l’Ajuntament, l’adopció del següent acord:
1. Manifestem i reiterem l’oposició a la dissolució de l'ens d’Abastament d’Aigua del
sistema Ter- Llobregat. I a qualsevol forma de privatització de la seva gestió mitjançant
una empresa o conjunt de grups d’empreses privades i instem al Govern de la Generalitat
de Catalunya a iniciar els tràmits legals necessaris perquè siguin derogades totes les
disposicions que infringeixen o simplement alteren l’irrenunciable caràcter públic d’Aigües
Ter Llobregat (ATLL). Així mateix, ens mostrem contraris a la mercantilització de la gestió
de l'aigua i a favor d'una gestió el màxim de local, pública i descentralitzada possible dels
recursos hídrics.
2. Exigim el compliment de forma permanent i inexcusable, dels cabals que preveu el Pla
de gestió de l'aigua de Catalunya (reparant l'incompliment històric de la llei del Ter de
1959). Precisament, per garantir aquests cabals legals de manteniment al riu Ter, i evitar
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continuar l’espoliació hídrica que aquest riu pateix des de la dictadura fins ara, exigim la
creació immediata dels Consells de Conca, substituint les Comissions de
desembassament, tal com preveu el Pla vigent. En aquest sentit, resulta indispensable
mantenir en correcte estat de funcionament operatiu totes les estacions d’aforament del
riu Ter que permetin verificar constantment la legalitat o no de l’aigua transvasada.
3. Demanem el retorn de cabals al Ter --tal i com estava previst en el “Compromís pel
Ter”-- amb la promoció d'una sèrie de solucions multifactorials per garantir l'abastament
dels més de 4 milions de persones de Barcelona i la seva àrea metropolitana. Així com el
compliment dels cabals ecològics de tots els rius de Catalunya.
4. Demanem un ús racional de l'aigua així com la recuperació i conservació del bon estat
dels aqüífers.
5. Demanem que es traslladin els presents acords als promotors d’aquesta moció, al
Govern de la Generalitat de Catalunya, als grups parlamentaris del Parlament de
Catalunya, a Aigües Ter Llobregat, a l’Agència Catalana de l’Aigua i a les entitats del
municipi per tal que el debat sobre la gestió de l'aigua s'obri a la ciutadania.
INTERVENCIONS:
Sra. ROSER MAS:
Tots coneixeu el contingut d’aquesta moció des del dijous anterior; en les comissions en
vam parlar i, per tant, de fet ben poc hi puc afegir: recull la lluita de moltes entitats, de
molts ajuntaments de la Conca, d’Iniciativa, del grup de defensa del Ter, que ens va
demanar explícitament que la presentéssim i de moltes altres entitats, associacions i
veïns que van lluitar en moltes ocasions per mantenir els cabals i per mantenir una
qualitat de l’aigua i per mantenir una distribució pública de l’aigua.
En aquest cas concret pensem que es tracta d’una gestió pública molt ben feta, cosa que
es demostra precisament amb empreses com aquesta: tal com especifiquem nosaltres,
entenem que no hi ha una justificació tècnica perquè és una bona empresa, eficient, que
subministra un volum de 229 hectòmetres cúbics amb molt bon rendiment i que el 2010
va ser considerada la segona millor empresa pública del món. Per tant, aquesta possible
privatització, al nostre entendre, no té cap sentit, si no és allò que tant li agrada a aquest
govern i al de la Generalitat: privatitzar els guanys i socialitzar les pèrdues. Esquerra
Republicana i Junts per Torelló ens han proposat revisar el redactat, però precisament
entenem que la base de la moció és aquesta, la demanda de no privatització i per això no
hem arribat a un acord.
Sr. DAVID OLIVARES:
Sra. Roser Mas, el nostre vot serà en contra. Com vol que li voti una moció a favor, si, és
clar! Encara estic esperant que vostè em respongui a la comissió informativa sobre
aquesta mateixa moció; li vaig demanar i va quedar com si li ho demanés a algú altre.
Falta d’educació per part seva.
Com vol que li votem a favor una moció, amb l’odi que ens té només per les sigles?
Perquè vostè té odis a les persones; creiem que ja és un tema personal, això;

Sr. JAUME VIVET:
David. Em sembla que estem barrejant coses. Parlem el que és estrictament de la moció.
El teu criteri s’ha de referir estrictament al contingut de la moció i no es pot entrar en
temes personals.
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Sr. DAVID OLIVARES:
Hi votarem en contra, perquè és Iniciativa. Vol que li digui això? doncs ja està!
Sr. MARC FONTSERÈ:
Nosaltres hi votarem a favor, perquè concordem en tots i cadascun dels punts exposats, i
sobretot amb el tema... quan ha comentat que era fruit de moltes entitats, potser s’ha
oblidat que aquestes moltes entitats van aconseguir que el govern de la Generalitat de
l’anterior legislatura hi donés suport i hi hagués uns compromisos que no s’estan
complint. I pel tema de la privatització, el govern actual està fent el tema de privatitzar el
que va bé i tenim exemples que, en canvi, fa públiques empreses que van malament,
com Vall Ter, que estan en pèrdues. Per tant, no entenem aquests criteris i no els
compartim.

Sr. XAVIER LOZANO:
Nosaltres, com ha dit la Roser, hem intentat fer una proposta. Entenem que la moció
defensa dues coses diferents i una la compartim completament, com és el tema de
demanar que es respectin els compromisos i els cabals, només faltaria! Però pel que fa a
la privatització, entenem que no és coherent demanar que a la zona metropolitana no es
privatitzi, quan aquí tenim un model que és mixt i, per tant, demanar als altres que facin el
que nosaltres no estem fent, era una mica incoherent.
Per aquest motiu ens abstindrem.
Sr. MANEL ROMANS:
Nosaltres entenem que la privatització de l’abastament d’aigua en alta potser és la millor
opció per al control del cicle de l’aigua, per a qualsevol govern; que el fet de voler-ho fer
no és una voluntat política del govern de la Generalitat, si no que és degut a motius
econòmics derivats de la gestió que van tenir algunes empreses públiques en la passada
legislatura.
Quan Convergència i Unió va arribar al govern, es va trobar amb un deute a la
Conselleria de Territori i Medi Ambient que avui en dia encara no s’ha pogut resoldre;
s’han hagut de prendre mesures, algunes impopulars, com l’augment del cànon de
l’aigua, però tot i així, degut al deute tan elevat que hi havia, s’ha vist que encara no n’hi
havia prou. És per això que el govern de la Generalitat està estudiant privatitzar algunes
d’aquestes empreses, per tal de poder sufragar tots aquests deutes.
Respecte al cabal ecològic, si que estem d’acord que s’ha de respectar, però no només
en la part baixa del riu Ter, si no en tot el seu recorregut i també dels seus afluents. A
Torelló en tenim un bon exemple en el riu Ges, en què hi ha una concessió a prop de la
seva capçalera, i de la qual un dels seus beneficiaris era un municipi en què governava
un alcalde del seu partit (s’adreça a la Sra. Roser Mas) i mai hem sentit cap veu contrària
a l’extracció d’aigua, inclús en casos d’extrema sequera com els que hem tingut no fa
gaires anys.
Per tant, i repetim que nosaltres pensem que primer hem d’arreglar els problemes de
casa nostra i fent constar que si algun dia des del seu grup presenta una proposta en què
se’ns digui que es respecti el cabal ecològic del riu Ges i del riu Ter en el seu pas per la
nostra comarca, nosaltres hi donaríem suport. Hem dit, de totes maneres, que no
donarem suport a la moció presentada pel seu grup, no perquè no estiguem a favor d’una
regulació dels cabals dels nostres rius o en la gestió de l’aigua per part dels ens públics,
si no, perquè en aquests moments potser és l’única solució que té el govern de la
Generalitat per a fer front als deutes heretats d’una mala gestió de governs anteriors.
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Sra. ROSER MAS:
Senzillament: dissenteixo!
VOTACIÓ:
La proposta es desestima per majoria absoluta del nombre legal de membres de la
Corporació, atenent al resultat que s’especifica a continuació:
Vots desfavorables: 9, dels regidors i regidores dels grups municipals de Ciu i de
Pxc.
Vots favorables: 5, dels regidors i regidores dels grups municipals del PSC-PM i
d’ICV-EUiA-E.
Abstencions: 3, dels regidors del grup municipal de JpT-ERC-AM.
2.3. COMISSIÓ INFORMATIVA
ECONÒMICA I MEDI AMBIENT

DE

TERRITORI

I

URBANISME,

PROMOCIÓ

2.3.1. DICTÀMENS
2.3.1.1. COMERÇ
2.3.1.1.1. Aprovació inicial modificació reglament de règim intern Mercat Municipal
de Torelló
ACORD:

RELACIÓ DE FETS:
Per tot això, d’acord amb el dictamen Favorable de la C. I. de territori i urbanisme,
promoció econòmica i medi ambient, es proposa, al Ple de l’Ajuntament, l’adopció dels
acords que segueixen:

RELACIÓ DE FETS:
És per tot això que, a proposta d’/de Promoció Econòmica, i vist el dictamen de la C. I.
de territori i urbanisme, promoció econòmica i medi ambient, el Ple de l’Ajuntament,
per unanimitat, acorda:

RELACIÓ DE FETS:
Per tot això, d’acord amb el dictamen Favorable de la C. I. de territori i urbanisme,
promoció econòmica i medi ambient, es proposa, al Ple de l’Ajuntament, l’adopció dels
acords que segueixen:
RELACIÓ DE FETS:
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L’objectiu principal d’aquesta modificació és regular aquells aspectes que en el
Reglament actualment vigent no es troben regulats i que és necessària la seva previsió
pel bon funcionament del Servei públic del mercat municipal.
Es preveu la regulació específica dels magatzems i càmeres frigorífiques i la possibilitat
de vendre els productes simultàniament pels titulars de diverses parades consecutives.
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.
Vist l’informe de secretaria que obra a l’expedient.

Per tot això, vist el dictamen favorable de la C. I. de territori i urbanisme, promoció
econòmica i medi ambient, el ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels seus membres,
acorda:

Primer.- Aprovar inicialment la modificació del Reglament de règim intern del mercat
municipal de Torelló.
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, la
modificació del Reglament quedarà definitivament aprovada i es farà constar els efectes
de l’aprovació per decret de l’Alcaldia.
Tercer.- Un cop aprovada definitivament la modificació del Reglament 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.
MODIFICACIÓ REGLAMENT DE RÈGIM INTERN DEL MERCAT MUNICIPAL DE
TORELLÓ.
Modificació Article 6.- S’afegeix un segon paràgraf en el sentit següent:
Són titulars dels magatzems aquells que hagin obtingut l’adjudicació de l’Ajuntament. El
traspàs dels magatzems requerirà autorització municipal i s’haurà de traspassar amb
alguna persona que sigui titular d’una parada municipal de venda al mercat. El
transmetent haurà d’ingressar a la Dipositaria municipal un 5% del preu del traspàs. En
cas de traspassar la titularitat de totes les parades també s’haurà de traspassar la
titularitat del magatzem.

49

Ningú pot ésser titular d’un magatzem sense ésser titular d’una parada del mercat
municipal. En cas contrari, el magatzem revertirà a favor de l’Ajuntament.
Modificació Article 7.- S’afegeix un segon paràgraf en el sentit següent:
En cas que un titular tingui autoritzades vàries parades per vendre diferents productes i
aquestes parades estiguin ubicades correlativament, podran vendre tots els productes de
venda autoritzats simultàniament en totes les parades. No obstant, en cas de traspàs
d’una parada s’haurà de traspassar pel destí que aquesta tingui autoritzat.
Modificació Article 9.- Es modifica el sentit següent:
La titularitat d’una parada o magatzem es perdrà per qualsevol de la causa següents:
a) Finalització del termini de la concessió.
b) Mort del titular sense perjudici de la successió mortis causa.
c) Cessió del lloc de venda o magatzem sense autorització municipal.
d) Canvi de destinació de la parada sense autorització municipal.
e) Ésser titular d’un magatzem sense ésser titular de cap parada de venda.
f) Comissió de faltes greus castigades amb la pèrdua de la titularitat.
g) Incompliment greu de la normativa sanitària en matèria d’higiene i disciplina de
mercat.
h) Execució d’obres o la introducció de modificacions en l’estructura de les parades
de venda, magatzems o cambres frigorífiques, sense l’autorització municipal.
S’afegeix un Article 17 en el sentit següent:
Les cambres frigorífiques, si bé constitueixen un element comú, són d’ús privatiu dels
titulars de parades que venguin productes que hagin estat sotmesos a l’acció de fred o
precisin de la seva acció per conservar-se. L’Ajuntament haurà d’autoritzar prèviament a
aquells titulars de parades que tinguin dret a utilitzar les càmeres frigorífiques, previ
informe de l’Associació de concessionaris. Els que tinguin dret d’ús d’aquestes càmeres
són els que assumiran el pagament del cost dels subministraments d’energia i aigua així
com les despeses de conservació i reparació en proporció al volum ocupat.
Article 20.- Es modifica en el sentit següent:
Article 20.-Les sancions aplicables seran:
A) Per a faltes lleus:
a) Apercebiment.
b) Multa de fins a 30 €.
B) Per a faltes greus:
a) Multa de 31 a 300 €.
b) Tancament temporal de la parada fins a trenta dies.
c) Pèrdua de la titularitat de la parada.
A partir de l’actual article 17 és mouen un article tots els següents:
Article 17 actual passa a ésser art. 18
Article 18 actual passa a ésser article 19
Article 19 actual passa a ésser article 20.
Article 20 actual passa a ésser article 21.
Article 21 actual passa a ésser article 22.
Article 22 actual passa a ésser article 23.
Article 23 actual passa a ésser article 24.
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INTERVENCIONS:
Sr. JORDI CASALS:
Aquesta modificació del reglament del mercat municipal, en part és per posar una mica al
dia la situació en què estava, com per exemple, l’article de les sancions estava en
pessetes i les passem a euros i també incloem els apartats i el que afecta als magatzems
concretament, i també es regula el que serien les parades, ja que per productes està
establert quin tipus de parada hi pot haver, però dins dels mateixos productes hi ha
subproductes i hem buscat una solució mentre no es traspassi la parada, que tinguem
aquesta flexibilitat per a donar facilitats i també una major adaptabilitat al que és el
mercat.
I també incloem el tema de les càmeres frigorífiques, en què hi havia una mica de
desordre; tot això ho hem fet prèviament parlat amb la Junta del mercat municipal i fins i
tot han celebrat que s’hagi actualitzat i que s’hagin clarificat alguns criteris dels que
s’inclouen a l’acord i es modifiquen.
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels membres de la Corporació.

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
Es dóna compte al ple dels decrets de l’alcaldia dictats des de la darrera sessió
plenària:
Trasllat del departament de Cultura a la Pl. Nova, 11
Denegar al·legacions MJOV
9/2012-i legitimació innòcua
Decret Relació P/2012/65
Ordre execució finca Av. Pirineus, 32
Estimar al·legacions J.R.R.
Estimar al·legacions M.L.F.P.
Ordre d'execució edifici C. Nou, 43
Denegar al·legacions M.T.H.G.
Denegar al·legacions D.A.
Denegar al·legacions J.S.E.
Estimar al·legacions A.K.
Decret Relació ordre de pagament P/2012/64
Decret incoació contracte menor obres enjardinament plaça Nova
Decret incoació contracte menor obres reasfaltat carrer Estudis
Targeta aparcament provisional- exp. 2012/98
Acord incoació 25.1/12
Decret incoar baixa per no RN març i abril
Decret Àrea S. TERRITORIALS

07/06/2012
11/06/2012
12/06/2012
13/06/2012
13/06/2012
13/06/2012
13/06/2012
13/06/2012
13/06/2012
13/06/2012
13/06/2012
13/06/2012
13/06/2012
13/06/2012
13/06/2012
14/06/2012
14/06/2012
14/06/2012
14/06/2012
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332/2012-LOMEN-SSTT
333/2012-LOMEN-SSTT
334/2012-LOMEN-SSTT
335/2012-LOMEN-SSTT
336/2012-LOMEN-SSTT
Aprovació calendari escolar llars infants curs 2012-13
Aprovació Actes Revetlla de Sant Joan
Decret aprovar AD a favor de Dodas i altres
Decret Àrea S. TERRITORIALS
Exp. 344 alta parada 56
Exp.- 345/12 alta parada 54 mercat setmanal
Renúncia voluntària al lloc de treball
247/2012-2-LOMEN-SSTT
Decret Relació de factures F/2012/177 i altres
Arxivar ordre execució solars Av. Pompeu Fabra, 35-37
Decret Ad a favor d'Ailigrama i altres
Denegació revisió llicència Estereo Factoria S.L
Iniciar la tramitació administrativa del compte general de l'Ajuntament
de l'any 2011
Autorització ús camp montserratí Bitlles Catalanes
Sol·licitud d'una sala per una trobada d'associacions marroquines
d'Osona
Decret autorització ús piscines estiu natació club Torelló
Decret autorització ús espais esportius campus la piscina de Torelló
Exp.- 277/12 renovacions mercat setmanal 2012
Decret Aprovar AD a favor de Kim sl i altres
Liquidació del cost de la deixalleria de la Vall del Ges, de l'any 2009
348/2012-DIVERSOS-SSTT
9/2012-i legitimació innòcua
Decret Àrea S. TERRITORIALS
Incoar expedient d'actualització inventari any 2011
Decret adjudicació contracte menor obres enjardinament parterres
plaça Nova
Decret adjudicació contracte menor obres reasfaltat carrer Estudis
338/12 vp venda pirotècnics
Retorn diferències retenció IRPF a la interessada
Correcció d'errors resolució revocació imputació nòmina a projecte
ILOQUID
Decret aprovació acta preus contradictoris II obres xarxa fibra òptica
304/2012-LOMEN-SSTT
LIQUIDACIÓ del cost del servei de la deixalleria de la Vall del Ges, de
l'any 2010
Decret aprovació AD Ciments Torelló i altres
293/12 Ampliació horària
Inscripció al Registre de Sol·licitants d'HPO de Catalunya
Inscripció al Registre de Sol·licitants d'HPO de Catalunya
312/12 Ampliació horària
Targeta aparcament - exp. 2012/105
Decret Àrea S. TERRITORIALS
Decret aprovar AD a favor de Josep M. Altimir
Decret aprovar l'AD a favor de Miquel Gil i altres
109/2012 VP Joanot Martorell
Alta cens gos amb codi núm. 953000000699314

14/06/2012
14/06/2012
14/06/2012
14/06/2012
14/06/2012
14/06/2012
14/06/2012
14/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
18/06/2012
18/06/2012
18/06/2012
18/06/2012
18/06/2012
18/06/2012
19/06/2012
19/06/2012
19/06/2012
19/06/2012
19/06/2012
19/06/2012
19/06/2012
20/06/2012
20/06/2012
20/06/2012
20/06/2012
20/06/2012
20/06/2012
20/06/2012
20/06/2012
20/06/2012
20/06/2012
20/06/2012
21/06/2012
21/06/2012
21/06/2012
21/06/2012
21/06/2012
21/06/2012
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108/2012 VP Joanot Martorell
Decret Aprovar un AD a favor de Músics de Catalunya
Decret aprovar un AD a favor de Maria Bosch
Decret aprovar baixa AD a favor de SOREA
Decret Relació P/2012/66
Alta gos amb codi núm. 900032001254402
97/2012 VP Festa Major
Trasllat departament de Cultura a Plaça Nova, 11
208/2012 VP Festus 2012
Nòmina. Aprovació de gratificacions i hores extres nòmina de juny
2012
10/02-II.2 Requerir control inicial
P/12-13-14-45-16 I M/2 canvi titular
P/12-13-14-15-16 i M/2 desocupar espai 3a planta
Anul·lar recursos
Anul·lar recursos B.C.R.
246/2012-OVP Diversos
Devolució import multa A.J.M.T.G.
Estimar al·legacions J.C.S.
Estimar al·legacions F.V.C.
324/2012-OVP Taules i cadires
Amortització anticipada préstec Catalunya caixa
Decret aprovació certificat final i de liquidació obres xarxa fibra òptica
Nòmina. Aprovació de l'específic juny 2012
Nòmina. Productivitat absentisme Policia Local juny 2012
Nòmina. Complement productivitat funcionaris 2012
Nòmina. Complement productivitat laborals 2012
Acord incoació 26.1/12
Sanció 26/12
Incoació 26.2/12
293/2012 Ampliació horària sala de festes
Renúncia voluntària lloc de treball
Concedir l'exempció de la taxa per la prestació del servei de gestió de
residus municipals, per l'any 2012 i següents
Decret autorització AAVV JOANOT LA CABANYA CAMPIONAT
FUTBOL SALA
Desistiment en el procés d'inscripció al Registre de Sol·licitants d'HPO
de Catalunya
357/12 vp taules i cadires
337/11 vp mercaderies
Decret Relació de factures F/2012/176 i altres
Constitució de la Comissió per a la redacció del Reglament de les
instal·lacions esportives municipals de Torelló
Aprovació actes Festus 2012
28/07-II.2 Desestimar recurs reposició
Decret Relació d'ordres de pagament P/2012/71
Sol·licitud carpa - Club Futbol Torelló dinar fi temporada
Decret incoació expedient disciplina urbanística obres plaça Joanot
Martorell 10
Decret resolució baixa ofici exp. 9/2012
Decret resolució baixa ofici exp. 12/2012
Decret resolució baixa ofici exp. 13/2012
Decret resolució baixa ofici exp. 14/2012

21/06/2012
21/06/2012
21/06/2012
21/06/2012
21/06/2012
21/06/2012
21/06/2012
21/06/2012
21/06/2012
21/06/2012
21/06/2012
21/06/2012
21/06/2012
21/06/2012
21/06/2012
21/06/2012
21/06/2012
21/06/2012
21/06/2012
21/06/2012
21/06/2012
21/06/2012
22/06/2012
22/06/2012
22/06/2012
22/06/2012
22/06/2012
22/06/2012
22/06/2012
22/06/2012
22/06/2012
22/06/2012
25/06/2012
25/06/2012
25/06/2012
25/06/2012
25/06/2012
25/06/2012
25/06/2012
25/06/2012
26/06/2012
26/06/2012
26/06/2012
26/06/2012
26/06/2012
26/06/2012
26/06/2012
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Denegar la petició de fraccionament de la taxa per ocupació d ela via
pública amb taules i cadires i concedir un nou termini de pagament en
voluntària, a Torellonenca de Bars, S.L.
Nomenament acctal. Cap Policia
Decret incoar baixa ofici exp. 24/2012
2012/368-SSTT-LPO
Decret incoar baixa ofici exp. 25/2012
Decret incoar baixa ofici exp. 26/2012
2011/467-SSTT-LOMAJ-CADUCITAT
2007/272-SSTT-LOMAJ-INCOACIÓ EXPEDIENT PER DECLARAR LA
CADUCITAT
Decret Relació P/2012/69
2012/349-SSTT-DIVERSOS-MSS
IIV Open Skater Torelló
Nòmina. Diferències salarials triennis
Decret Baixa definitiva P.M.H. Exp. Num.: 4/2012
Inscripció al Registre de Sol·licitants d'HPO de Catalunya
Període de pràctiques MSS. i SPG.
Decret aprovació justificació PJ Santa Rita 2012
Decret aprovar un AD a favor de Serralleria Rubio sal
Decret Relació de factures
Decret aprovació un AD a favor de la Generalitat
Llicència i alta cens gos perillós amb codi núm. 982000161030165
Alta cens gos creuat amb el nom de kiba
Decret aprovar un ad a favor de com il·luminar 2008 sl
Decret aprovar un AD a favor de Revesman
Neteja de xoc- exp. 2005/34
Targeta aparcament- exp. 2011/184
Transport adaptat- exp. 2012/93
Transport adaptat- exp. 1996/52
Neteja de xoc- exp. 2006/182
Incoació 27.1/12
Sanció 27/12
Decret aprovar baixa AD a favor de Control Z visual
Efectivitat de les dues modificacions dels Estatuts de la Fundació
Estivill-Camps
379/12 vp Festus denegar
P/ 28 mercat mpal. canvi destí
Denegar al·legacions1 M.J.O.V.
2012/304-SSTT-LOMEN-MSS
Decret aprovar l'ordre de pagament P/2012/72
Decret Relació de factures F/2012/211 i altres
Decret Relació ordres de pagament P/2012/73
09/09-i-CN canvi titular
16/91-A baixa activitat
9 Baixa activitat
2012/370-SSTT-LOMEN-MSS
Decret resolució baixa ofici exp. 7/2012
Nomenament cap de policia accidental
16/2012-i legitimació comunicació
2012/371-SSTT-LOMEN-MSS
Decret resolució baixa ofici exp. 8/2012
2012/372-SSTT-LOMEN-MSS

26/06/2012
26/06/2012
27/06/2012
27/06/2012
27/06/2012
27/06/2012
27/06/2012
27/06/2012
27/06/2012
27/06/2012
27/06/2012
27/06/2012
27/06/2012
27/06/2012
27/06/2012
27/06/2012
27/06/2012
27/06/2012
27/06/2012
28/06/2012
28/06/2012
28/06/2012
28/06/2012
28/06/2012
28/06/2012
28/06/2012
28/06/2012
28/06/2012
28/06/2012
28/06/2012
28/06/2012
28/06/2012
28/06/2012
28/06/2012
28/06/2012
28/06/2012
29/06/2012
29/06/2012
29/06/2012
29/06/2012
29/06/2012
29/06/2012
29/06/2012
29/06/2012
29/06/2012
29/06/2012
29/06/2012
29/06/2012
29/06/2012
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Iniciar l'expedient de modificació de pressupost núm. 11/2012, per
transferències de crèdit de partides que s'estimen deduïbles
286/12 VP Taules i cadires - Prorrogar ocupació
Concedir l'increment de 3m3 a preu del 1er. tram de consum de la taxa
pel subministrament d'aigua potable al municipi
369/2012-LOMEN-SSTT
177/2012-LOMEN-SSTT
365/2012-LOMEN-SSTT
351/2012
Delegació de l'alcaldia en un regidor per a la celebració d'un casament
civil.
2012/291-SSTT-LPO
Decret baixa definitiva Exp. num.: 48/2011
Aprovació definitiva projecte d'urbanització carrer Rocaprevera
Nòmina. Assignació complement productivitat
Decret resolució baixa ofici exp. 10/2012
Acord incoació 28.1/12
Sanció 28/12
Estimar al·legacions 24/12
Decret resolució baixa ofici exp. 11/2012
356/2012-DIVERSOS-SSTT
Renúncia i aprovació de la despesa de la part no justificada de
l'expedient de subvenció del SOC núm. 2010Y7X340414/01
"Arranjament i millora de la Cooperativa "La Moral""
383/2012-LOMEN-SSTT
382/2012-LOMEN-SSTT
Delegació de les tasques de l'Alcaldia i Avocació de les delegacions en
els regidors, durant el període de vacances d'estiu de 2012.
Renúncia i aprovació de la despesa de la part no justificada de
l'expedient de subvenció del SOC núm. 2010Y7X340414/02 "Millores
accessibilitat al Fortià Solà i recuperació de l'ús públic d'un espai verd
a l'entorn de les escoles"
Renúncia i aprovar la despesa de la part no justificada de l'expedient
de subvenció del SOC núm. 2010Y7X340414/03 "Les TIC en la gestió
documental i els arxius municipals. Digitalització fons locals"
Renúncia i aprovació de la despesa de la part no justificada de
l'expedient de subvenció del SOC núm. 2010Y7X340414/04
"Adequació d’edificis Espona i realització treballs previs edifici Can
Parrella"
Renúncia i aprovació de la despesa de la part no justificada de
l'expedient de subvenció del SOC núm. 2010Y7X340414/05
"Adequació entorn "La Carrera" i condicionament dels jardins"
Any 1960 - baixa activitats
Rectificar la resolució de l'alcaldia de 22 de juny de 2012, de concessió
d'exempció de la taxa per la prestació del servei de gestió de residus
municipals, i aprovar la baixa del rebut de l'any 2012
Renúncia i aprovació de la despesa de la part no justificada de
l'expedient de subvenció del SOC núm. 2010Y7X340414/06
"Arranjament de l'entorn del local de la zona esportiva"
Decret Torneig Bàsquet Sant Julià
Nòmina. Imputació a "Jove, orienta el teu futur"
Resposta a diligència d'embargament
Aprovar l'expedient de modificació de pressupost núm. 11/2012, per
transferències de crèdit de partides que s'estimen deduïbles

29/06/2012
02/07/2012
02/07/2012
02/07/2012
02/07/2012
02/07/2012
02/07/2012
02/07/2012
02/07/2012
02/07/2012
02/07/2012
03/07/2012
03/07/2012
03/07/2012
03/07/2012
03/07/2012
03/07/2012
03/07/2012

03/07/2012
03/07/2012
03/07/2012
03/07/2012

03/07/2012

03/07/2012

03/07/2012

03/07/2012
04/07/2012

04/07/2012

04/07/2012
04/07/2012
04/07/2012
04/07/2012
04/07/2012
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Aprovació definitiva projecte consolidació talús Ronda del Puig
Decret denegació devolució aval
Iniciar l'expedient de modificació de pressupost núm. 12/2012, per
generació d'ingressos no tributaris
350/2012-LOMEN-SSTT
Correcció d’errors període de pràctiques
Jubilació per incapacitat GMF
Decret LOMEN
Renúncia senyor Antonio Susín Sánchez al Viver d'empreses de
serveis de Torelló
Neteja de xoc - exp. 2005/117
Neteja de Xoc- exp. 1997/113
11/2012-i legitimació innòcua
36/04-III-4/2012-JE legitimació comunicació
Decret Relació ordres de pagament P/2012/74
Arxivar ordre d'execució C. Damians, 97-101
Liquidació del cost del servei de la deixalleria de la Vall del Ges, de
l'any 2011
Determinar treballs de neteja finca C.Enric Prat de la Riba, 23
Determinar treballs de neteja edifici C.Nou, 43
Decret resolució sancionadora protecció animals c/ Colomer 16
380/2012-DIVERSOS-SSTT
Decret Àrea ADMIN ECO I H RRHH R INT I SEGURETAT
Rectificar la resolució de l'alcaldia de 03/07/2012, per la que
s'aprovava la renúncia i la despesa a la part no justificada de
l'expedient de subvenció del SOC núm. 2010Y7X340414/04
Decret Relació de factures F/2012/221 i altres
Correcció d'errors període de pràctiques MSS i SPG
Exp.- 386/12 contenidor de 15 m²
11/2011-i modificar Decret 13/05/11
VP Festa Major 2012 - Desistiment
Decret aprovació acta preus contradictoris
Acord incoació 29.1/12
Denegar al·legacions 25/12
Atribuir competència funcionaria per expedir còpies autenticades
Nòmina. Quitança vacances no gaudides RBF
2012/352-SSTT-DIVERSOS
Denegar al·legacions 26/12
Osona contra el càncer - Sol·licitud carpa
Denegar al·legacions 27/12
Decret aprovar justificació bestreta 1/2012 B.Social
Iniciació expedient expropiatori terrenys C/ Milany
Decret aprovar justificació bestreta 7 2a. reposició
Decret aprovació certificació obres núm. 9 i de liquidació defensa
marge esquerre riu Ter
Jubilació voluntària JCA
Inscripció al Registre de Parelles de Fet
Jubilació GMF
390/2012-LOMEN-SSTT
392/2012-LOMEN-SSTT
394/2012-LOMEN-SSTT
400/2012-LOMEN-SSTT
391/2012-LOMEN-SSTT

04/07/2012
04/07/2012
04/07/2012
04/07/2012
04/07/2012
04/07/2012
05/07/2012
05/07/2012
05/07/2012
05/07/2012
05/07/2012
05/07/2012
05/07/2012
05/07/2012
05/07/2012
05/07/2012
05/07/2012
05/07/2012
06/07/2012
06/07/2012

06/07/2012
06/07/2012
06/07/2012
06/07/2012
06/07/2012
09/07/2012
09/07/2012
09/07/2012
09/07/2012
09/07/2012
09/07/2012
09/07/2012
09/07/2012
09/07/2012
09/07/2012
09/07/2012
09/07/2012
09/07/2012
09/07/2012
09/07/2012
09/07/2012
10/07/2012
10/07/2012
10/07/2012
10/07/2012
10/07/2012
10/07/2012
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Modificació retribucions salarials projecte ILOQUID
389/12 VP Taules i cadires
Canvi titularitat nínxol núm. 18 3a. Est-Central
Canvi titularitat nínxol núm. 371 4a. Oest
Decret genèric (UNITAT DE RECEPCIÓ)
Decret Baixa definitiva P.M.H. Exp. Num.: 5/2012
2012/399-SSTT-LOMAJ-MSS
379/12 VP Festa Major 2012
Decret incoar baixa ofici exp. 25/2012
Decret incoació contracte obres carrer Rocaprevera
Decret Relació P/2012/76
Decret Relació P/2013/79
Decret Relació P/2012/70
402/2012-LOMEN-SSTT
405/2012-LOMEN-SSTT
Inici expedient ruïna Call de la Torrentera
Desistiment en el procés d'inscripció al Registre de Sol·licitants d'HPO
de Catalunya
412/2012-LOMEN-SSTT
414/2012-LOMEN-SSTT
413/2012-LOMEN
Inscripció al Registre de Sol·licitants d'HPO de Catalunya
Exp.- 415/12 renovació P-68 mercat setmanal
SOL.LICITUD D'ALTA D'UN GOS AL CENS D'ANIMALS DE
COMPANYIA - CODI 982000161067175
Decret protecció legalitat urbanística obres av. Pompeu Fabra 41
Decret incoació procediment protecció legalitat urbanística carrer
Congost 56
Exp.- 416/12 renovació P-2 mercat setmanal
Decret Relació de factures F/2012/215 i altres
Acord incoació 30./1.12
Decret 29/12 MTIP
Decret 28/12 RT,SL.
Targeta aparcament individual- exp. 2012/11
Targeta aparcament provisional- exp. 1997/41
Decret incoació contracte rènting xarxa RESCAT
Ordre execució edifici C.St. Josep, 5
Arxivar ordre execució C.Colomer,16
2007/272-SSTT-MSS-LOMAJ-CADUCITAT
Ordre d'execució vivendes Ctra.Conangell
Decret genèric (UNITAT DE RECEPCIÓ)

10/07/2012
10/07/2012
10/07/2012
10/07/2012
11/07/2012
11/07/2012
11/07/2012
11/07/2012
11/07/2012
11/07/2012
11/07/2012
11/07/2012
11/07/2012
12/07/2012
12/07/2012
12/07/2012
12/07/2012
12/07/2012
12/07/2012
12/07/2012
12/07/2012
12/07/2012
12/07/2012
12/07/2012
12/07/2012
12/07/2012
13/07/2012
13/07/2012
13/07/2012
16/07/2012
16/07/2012
16/07/2012
16/07/2012
16/07/2012
16/07/2012
16/07/2012
17/07/2012

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

3.2.1. Donar compte de les actes de la Junta de govern local
3.2.1.1. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local.
Es dóna compte de les actes de la Junta de govern local del mes de juliol de 2012:
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Sessió ordinària del dia 2 de juliol de 2012.
Sessió ordinària del dia 9 de juliol de 2012.
Sessió ordinària del dia 16 de juliol de 2012.
Sessió ordinària del dia 23 de juliol de 2012.

El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat dels tràmits que estan relacionats a
la taula que precedeix.
3.3.1. Donar compte expressa de decrets de l'alcaldia
3.3.1.1. Donar compte del decret de l'Alcaldia de nomenament d'alcalde accidental i
avocació de la delegació d'atribucions en els membres de l'equip de govern, durant
el període de vacances d'estiu de 2012.
L’Alcaldia, dóna compte del decret dictat en data del 3 de juliol de 2012, en el sentit que
es transcriu a continuació, per al general coneixement:
“Primer.- NOMENAR ALCALDE ACCIDENTAL els tinents d’Alcalde que s’indiquen i per
les dates que es relacionen a continuació:
-

En el segon tinent d’alcalde, Sr. Jordi Casals i Prat, des del dia 2 al 19 d’agost de
2012, ambdós inclosos.
En la cinquena tinenta d’alcalde, Sra. Núria Güell i Rovira, des del dia 20 d’agost
al 2 de setembre de 2012, ambdós inclosos.

Aquest nomenament comporta l’exercici de la presidència del patronat de la ràdio
municipal.
Segon.- AVOCAR la delegació general d’atribucions de gestió i resolució d’assumptes
de les seves respectives Àrees als regidors i regidores que s’absentin per gaudir el seu
període de vacances i durant el període de la seva absència, que s’especifica a
continuació:








Del Sr. Manel Romans i Sànchez, les competències en matèria de Promoció
Econòmica i de Recursos Humans, en el període comprès entre el dia 11 i el 24
d’agost, ambdós inclosos.
Del Sr. Jordi Casals i Prat, les competències en matèria de Seguretat Ciutadana,
de Comerç i Turisme, de Tecnologies d’Informació i Comunicació, en el període
comprès entre el dia 3 i el 10 de setembre de 2012, ambdós inclosos.
Del Sr. Lluís Sabatés i Padrós, les competències en matèria d’urbanisme, Obres
i Serveis i Activitats i d’Ensenyament, en el període comprès entre el dia 9 i el 20
de juliol de 2012, ambdós inclosos.
De la Sra. Núria Güell i Rovira, les competències en matèria de Cultura, en el
període comprès entre el dia 13 de juliol i l’1 d’agost de 2012, ambdós inclosos.
De la Sra. Carme Francolí i Casas, les competències en matèria de Benestar
Social, Salut Pública i Polítiques d’Igualtat, en el període comprès entre el dia 13 i
28 d’agost de 2012, ambdós inclosos.
De la Sra. Concepció Villena Aceituno, les competències en matèria d’Esports,
en el període comprès entre el dia 13 i el 26 d’agost de 2012, ambdós inclosos.
Del Sr. Xavier Lozano i Victori, les competències en matèria de Medi Ambient i
Món Rural, de Ciutadania Activa i de Joventut i Infància, en el període comprès
entre el dia 1 al 15 d’agost de 2012, ambdós inclosos.
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Tercer.- DONAR COMPTE de la present Resolució en la propera sessió que celebri el
plenari municipal.
Quart.- NOTIFICAR-LA a les persones interessades i PUBLICAR-LA al Butlletí Oficial de
la Província.
Cinquè.- Donar a conèixer la present resolució als Departaments municipals pel seu
coneixement i efectes oportuns.”
El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat dels tràmits que estan relacionats a
la taula que precedeix.

3.4.1. Donar compte de les notes de reparament de la intervenció municipal
3.4.1.1. Informe de la tresoreria sobre la morositat del 2n. trimestre de 2012
Informe sobre el compliment dels terminis que preveu la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de
modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de
lluita contra la morositat en les operacions comercials.
RELACIÓ DE FETS:
D’acord amb les dades que disposem a la Tresoreria d’aquest Ajuntament, el nombre i la
quantia global de les obligacions pendents de pagament a 30 de juny de 2012 , en les
quals s’està incomplint el termini segons la Llei 15/2010 són 2 operacions per un import
total de 297,08 euros segons la relació següent:
-segon trimestre de 2012Núm. Fra.
M 112126
F-2012-56473

Data Fra.
22/03/2012
30/03/2012
TOTAL €

Import
62,82
234,26
297,08

Nom
Intermoto
Factor Energia

NIF
77475095-D
A61893871

El motiu pel qual no han estat pagades a data 30/6/2012 ha estat per una omissió de
traspàs de la fase d’obligació a la fase d’ordenació de pagament.
Aquesta tresoreria fa constar que aquestes 2 operacions ja han estat pagades.
FONAMENTS DE DRET:
La Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre,
per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions
comercials preveu en el seu article 4t apartats 3 i 4 la següent obligació: Els Tresorers
o, si no, Interventors de les corporacions locals elaboraran trimestralment un informe
sobre el compliment dels terminis previstos en aquesta Llei per al pagament de les
obligacions de cada entitat local, que inclourà necessàriament el nombre i la quantia
global de les obligacions pendents en què s’estigui incomplint el termini, i la seva
remissió als òrgans competents del Ministeri d’Economia i Hisenda i els que tinguin
atribuïda la tutela financera de les entitats locals.
INFORME
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En l’elaboració d’aquest informe, i per tal de no distorsionar l’import de les obligacions
pendents de pagament, s’han exclòs aquelles obligacions pendents i que provinguin de
l’atorgament de subvencions a diferents entitats, atès que el pagament de subvencions,
es regeix pel reglament intern de subvencions i no poden ser pagades sense la
justificació prèvia. Sense que això signifiqui incompliment en el pagament per part de
l’Ajuntament.
Així mateix, se’n ha exclòs aquelles
factures de l’empresa concessionària del
subministrament d’aigua al municipi SOREA, que puguin figurar com a pendents de
pagament a final del trimestre, derivades d’altes, baixes, servei i regularitzacions, atès
que aquestes es compensen i són pagades una vegada aprovada la liquidació trimestral
pel subministrament d’aigua potable al municipi.
També se’n han exclòs les factures de Telefònica, Gas, lloguers i publicacions, les quals
es paguen directament per domiciliació bancària.
Aquesta tresoreria adjunta al present informe, les dades sobre l’execució de pagaments
del segon trimestre de 2012 , les quals seran trameses telemàticament al Ministeri
d’Economia i Hisenda així com a Tutela Financera de la Generalitat de Catalunya, una
vegada aprovades pel Ple de l’Ajuntament.
A data 30- 6-2012
Pagaments realitzats dins el
termini legal
Resta de pagaments del
trimestre fora termini
Interessos de demora pagats
en el trimestre
Obligacions pendents en les
quals s’estigui incomplint el
termini a data 30.6.2012
Factures
o
documents
justificatius
que
hagin
transcorregut més de 3 mesos
i pendents de tramitar el
reconeixement d’obligació

Número
530

Import Euros
362.689,90

895

1.155.505,61

0

0

2

0

297,08

0

El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat dels tràmits que estan relacionats a
la taula que precedeix.
4. PROPOSTES URGENTS
4.1. SECRETARIA
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, la junta de govern local, per unanimitat dels membres assistents,
acorda la inclusió per urgència de l’assumpte següent:
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INTERVENCIONS:
Sr. LLUÍS SABATÉS:
Com ja he explicat aquest matí quan ens hem reunit els grups d’aquest Ajuntament, és un
fet habitual que al ple de juliol es presenti un punt per a modificar el contracte de
concessió amb les llars d’infants, perquè sempre hi ha una modificació de les aules que
depèn de la matriculació; el que passa és que aquest any hem volgut aprofundir una mica
més en tots els termes de la concessió i per això ens hem endarrerit una mica i no va
poder estar a punt per a les comissions informatives i ha estat a punt per divendres, que
vam acabar de tancar totes les negociacions i per això us hem convocat avui a les 2 del
migdia, per poder-vos-ho explicat.

VOTACIÓ DE LA URGÈNCIA:

La urgència s’aprova per majoria absoluta del nombre legal de membres de la
Corporació, atenent al resultat que s’especifica a continuació:
Vots favorables: 10, dels regidors i regidores dels grups municipals de CiU, de
JpT-Erc-AM, de Pxc i d’ICV-EUiA-E
Vots desfavorables: 4, dels regidors i la regidora del grup municipal del PSC-PM.
Abstencions: 0

4.1.1. Tercera modificació del contracte formalitzat amb la Fundació Pia Autònoma
Institut Pere Tarrés per la gestió del servei públic de la Llar d'Infants La Cabanya
ACORD:

RELACIÓ DE FETS:
1.El plenari municipal en sessió celebrada en data de 28 de juny de 2010 va elevar
a definitiva l’adjudicació provisional del contracte de gestió del servei públic de la Llar
d’Infants La Cabanya per la seva gestió de forma indirecta i mitjançant concessió, a
través de procediment obert, a l’oferta econòmicament més avantatjosa i amb diversos
criteris d’adjudicació
a favor de l’empresa FUNDACIÓ PIA AUTÒNOMA INSTITUT
PERE TARRÉS pel preu derivat de l’aplicació de la fórmula prevista en l’article 6 dels
plecs de clàusules administratives particulars amb un marge d’estructura del 4% , per ser
la proposta més avantatjosa. El termini del contracte és de 4 anys podent-se prorrogar de
forma expressa pel termini d’un any.
2.En data de 5 de juliol de 2010 es va formalitzar el contracte entre l’Ajuntament de
Torelló i la Fundació Pia Autònoma Institut Pere Tarrés.
3.El plenari municipal en sessió celebrada en data de 28 de juny de 2.010 va
aprovar la modificació del contracte entre l’Ajuntament de Torelló i la Fundació Pia
Autònoma Institut Pere Tarrés per la gestió en el sentit d’ampliar en una aula de P.-1.
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4.El plenari municipal en sessió celebrada en data de 25 de juliol de 2011 va
aprovar una segona modificació del contracte en el sentit d’especificar quin personal era
necessari en funció del nombre d’aules obertes.
5.La regidoria d’Ensenyament en data de 26 de juliol ha presentat una proposta de
modificació del contracte de gestió de la Llar d’Infants municipal en el sentit d’especificar
el personal necessari per equiparar-lo a les previsions del Decret 282/2.006 ja que el
contracte existent fins avui preveia més personal que l’exigit pel Decret 282/2.006, de 4
de juliol, que regula el primer cicle de l’educació infantil i els requisits dels centres, a partir
de la quarta aula oberta.
Fins ara el contracte vigent preveia el personal que es detalla a continuació en funció de
les aules operatives:
NOMBRE D’AULES
6 Aules

5 Aules

4 Aules

3 Aules

PERSONAL
3 Mestres, 7 educadores, 1
cuinera i 1 auxiliar de cuina.
Tothom a jornada completa.
3 Mestres, 5 educadores a
jornada completa i 1 a mitja
jornada, 1 cuinera a jornada
completa i mitja jornada d’una
auxiliar de cuina
2 Mestres, 4 educadores a
jornada completa, 1 a mitja
jornada i 1 cuinera a jornada
completa.
2 Mestres, 3 educadores a
jornada completa, 1cuinera a
jornada complerta.

D’acord a les previsions del Decret 282/2.006, de 4 de juliol, el personal docent necessari
és el següent:
NOMBRE D’AULES
6 Aules

5 Aules

4 Aules

3 Aules

PERSONAL
2 Mestres, 7 educadores, 1
cuinera i ½ jornada d’un auxiliar
de cuina.
2 Mestres, 5 educadores a
jornada completa,1 cuinera a
jornada completa.
2 Mestres, 4 educadores a
jornada completa, i 1 cuinera a
jornada completa.
1 Mestra, 3 educadores a jornada
completa, 1cuinera a jornada
complerta.

5.L’import estimat de cost de l’obertura de la Llar d’Infants amb 5 aules; 1 aula de
P.0, 2 aules de P.-1 i 2 aules de P.- 2 amb els alumnes inscrits a data d’avui és de
315.450,14 €. L’aportació municipal és de 101.030 € i la quantia a sufragar per
l’Ajuntament de setembre a desembre és de 50.885,07 € (incloent la part prevista del
Departament d’Ensenyament).
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6.- Els plecs de prescripcions tècniques preveuen que l’Ajuntament com a màxim el juny
de cada any, decidirà l’oferta educativa del curs vinent. L’article 26 dels plecs de
clàusules administratives particulars preveu que el contracte es podrà modificar per raons
d’interès públic i per atendre causes imprevistes.
7.En data de 27 de juliol de 2012 la Secretària ha emès informe favorable a la
modificació proposada.
FONAMENTS DE DRET
PRIMER.- L’article 202 de la Llei 30/2007, de 31 d’octubre, de contractes del sector
públic, preveu que una vegada perfeccionat el contracte, l’òrgan de contractació només
podrà introduir modificacions en el mateix per raons d’interès públic i per atendre a
causes imprevistes, justificant degudament la necessitat en l’expedient. Aquestes
modificacions no podran afectar les condicions essencials del contracte i hauran d’estar
expressament previstes en els plecs.
L’article 258 de la Llei 30/2007 de contractes del sector públic preveu que l’Administració
podrà modificar per raons d’interès públic les característiques del servei contractat i les
tarifes que han de ser abonades pels usuaris. Quan les modificacions afectin el règim
financer del contracte, l’Administració haurà de compensar el contractista de manera que
es mantingui l’equilibri econòmic.
SEGON.- Vist el que preveu la disposició addicional segona de la Llei 30/2007, de 30
d’octubre, de contractes del sector públic i l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003 pel que
s’aprova el text refós de la llei municipal de règim local de Catalunya, l’òrgan competent
per aprovar la modificació del contracte és el plenari municipal que fou l’òrgan que va
aprovar l’adjudicació del mateix.
És per tot això que, a proposta de Secretaria, el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta
del nombre legal de membres de la Corporació, acorda:
PRIMER.- APROVAR que per al curs 2012-2013 i en base als alumnes inscrits s’obriran
5 aules a la Llar d’Infants La Cabanya: 1 aula de P.-0, 2 aules de P.-1 i 2 aules de P.-2.
SEGON.- APROVAR la tercera modificació del contracte entre l’Ajuntament de Torelló i
la Fundació Pia Autònoma Institut Pere Tarrés per la gestió de forma indirecta i mitjançant
concessió el contracte de gestió del servei públic de Llar d’Infants La Cabanya en el
sentit de modificar les ràtios de personal, en funció d eles aules en obertes, per adequarnos al Decret 282/2.006, de 4 de juliol, pel qual es regulen el primer cicle de l’educació
infantil i els requisits del centre serà el següent:
NOMBRE D’AULES
6 Aules

5 Aules

4 Aules

PERSONAL
2 Mestres, 7 educadores, 1
cuinera i ½ jornada d’un auxiliar
de cuina.
2 Mestres, 5 educadores a
jornada completa,1 cuinera a
jornada completa.
2 Mestres, 4 educadores a
jornada completa, i 1 cuinera a
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3 Aules

jornada completa.
1 Mestra, 3 educadores a jornada
completa, 1cuinera a jornada
complerta.

Així mateix, es modifica el contracte en el sentit que es modifica l’article 7 dels plecs de
prescripcions tècniques prevegi que el concessionari no s’haurà de fer càrrec de les
despeses de bolquers.
TERCER.- FORMALITZAR la modificació del contracte en document administratiu, tal
com preveu l’article 140 de la Llei 30 de la llei de contractes del sector públic.
QUART.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa per import de 50.885,07 € a l’empresa
Fundació Pere Tarrés, amb càrrec a la partida 108 321 4890006 del pressupost de
despeses vigent que per aquest Ajuntament representa la modificació referenciada pels
mesos de setembre a desembre de 2012.
CINQUÈ.- NOTIFICAR la present resolució a l’empresa adjudicatària als efectes de
signar la modificació del contracte.
SISÈ.-NOTIFICAR la present resolució a Intervenció i al Servei d’Ensenyament pel seu
coneixement i efectes oportuns.

INTERVENCIONS:
Sr. LLUÍS SABATÉS:
Primer de tot, agrair-vos als grups de l’oposició que ens haguem pogut trobar avui a les
dues, amb una convocatòria per urgència, per a poder-vos explicar aquest punt.
En segon lloc, agrair les facilitats i la bona disposició de les concessionàries per poder
parlar de l’adaptació de les necessitats del poble en aquest moment i dels costos que
això representa. Hi ha hagut un diàleg molt fluid amb totes elles i, per tant, hem pogut
arribar a uns acords que en aquests moments es passen pel ple.
Bàsicament, dir-vos que per la matriculació que havíem tingut, i seguint el contracta que
estava signat fins aquest moment, l’Ajuntament hauria pogut prendre l’opció d’obrir 4
aules a La Cabanya i 3 a la Blancaneus; amb això teníem el servei complert i fins i tot hi
podria haver algun problema d’alguna inscripció que hauria quedat fora, però no donàvem
vida a les llars d’infants; des d’aquest equip de govern hi ha interès de donar aquest
servei, tal com ja vam defensar en el moment de l’aprovació de les taxes en el ple del
mes de maig, creiem que és un servei que hem de donar als ciutadans de Torelló, per
dues raons: en primer lloc, perquè creiem en l’educació en aquesta edat primerenca, de
zero a dos anys i també, perquè és una manera de conciliar la vida laboral de les
famílies.
Per tant, analitzant això, parlant amb les concessionàries, arribem a l’acord d’analitzar
molt detingudament tots els costos de les concessions, dels contractes que estan signats
fins aquest moment i arribem a un acord que hi ha d’haver un import màxim que pot
aportar l’Ajuntament, que com sabeu, ha assumit pràcticament aquest curs tot el
decreixement que hi ha hagut en les aportacions que feia la Generalitat, que en qüestió
de dos anys, ha passat de 1.800 a 1.300 i que a partir del curs vinent serà de 875 euros
per alumne i any a les llars d’infants i, per tant, arribem a analitzar tots aquests costos i
arribem a aquest acord. Evidentment, si haguéssim volgut fer-ho d’una manera més
formal, hauríem hagut de denunciar el contracte i complicar una mica la tramitació del nou
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contracte i s’ha buscat la fórmula legal per poder portar-ho a terme i per això presentem
aquesta proposta que bàsicament es basa en especificar el personal necessari en les
llars d’infants municipals, d’acord amb el Decret 282/2006, de la Generalitat de
Catalunya, i d’aquesta manera, poder adaptar aquest import que aportarem a les llars
d’infants, en el contracte vigent que s’aprovarà ara.
Agrair molt sincerament, com he dit, la col·laboració que han mostrat les concessionàries,
perquè hem pogut fer una feina de diàleg molt fluïda i que ens ha permès que puguem
assegurar el servei obrint cinc aules a la llar d’infants La Cabanya, i quatre a la
Blancaneus.
Sra. ROSER MAS:
Tal com ja ho ha comentat en Lluís, és preocupant que en menys de dos anys hem
passat de 1.600 euros per nen a 875 euros, sense que ho tinguem per escrit, com
comentàveu precisament aquest migdia, com a aportació de la Generalitat. És molt
preocupant veure com poc a poc es van desmuntant tots els serveis educatius i socials
del nostre país. Malgrat tot, considerem que és fonamental mantenir aquest servei, però
sobretot, ho és que hi pugui accedir tothom que vulgui fer-ho; absolutament tothom; no
volem infants de primera i infants de segona, si no infants que hagin tingut, almenys a
l’escola, les mateixes oportunitats. Per això, igual que en altres ocasions, demanem que
en una propera revisió de taxes es tinguin en compte les rendes familiars a l’hora
d’establir les quotes, al mateix temps que estem molt contents que hagueu pogut
mantenir aquesta situació en aquests moments. També considerem que cal treballar per
aconseguir una gestió unificada d’aquesta situació, perquè és una mica complicada i a
vegades enreda la troca.
Per tant, en aquest sentit votaríem a favor, però tenint una mica en l’horitzó la idea de ferho amb més bonificacions socials o algun altre tipus de quotes.

Sr. JOSEP M. SOLDEVILA:
Nosaltres reconeixem que heu fet un esforç titànic per poder aconseguir mantenir
aquestes aules; reconeixem que són temps molt dolents, que no sabem si ens arribaran
les subvencions de la Generalitat i és un esforç que farà l’Ajuntament per tal que a ningú
li falti res. L’únic punt en què votaríem en contra és que no ens agrada que perdem llocs
de treball; no sabem fins a quin punt és necessari; hem tingut molt poc temps per a
decidir-ho, perquè en unes hores no ens ho hem pogut mirar i no puc opinar sobre una
cosa que no he tingut temps per pensar-me i per això no vull votar ni a favor ni en contra;
m’abstindré, perquè realment no tinc temps per poder donar una raó justificativa de totes
les coses que es puguin haver dit.
Sr. MARC FONTSERÈ:
En primer lloc, recullo l’agraïment que ha fet el regidor, però li demano que en temes tan
complexes, tan complicats, tan sensibles, 6 o 8 hores per poder-nos estudiar la proposta,
és poc. És la segona vegada que passa en tres mesos; segur que ha estat mala sort, i
encara més segur –perquè ho sé- que no és degut al propi regidor en persona, però si
que com a grup del ple, necessitem tenir la informació amb més temps; volia deixar clar
això.
Pel que fa al contingut dels punts, m’agradaria comentar diverses coses; si que
compartim l’esforç –no sé si titànic o no- de la decisió que heu pres de prioritzar que entri
el nombre màxim de persones, per sobre dels criteris econòmics o fàcils, per dir-ho
d’alguna manera, però no estem de cap manera d’acord en el canvi de dotacions de
personal per a les escoles; en l’exposició, el regidor hi ha passat per sobre; ha explicat
que estarem d’acord amb un reial decret de la Generalitat de l’any 2006, però les ràtios
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que teníem fins ara, que des d’avui deixaran de ser legals a les nostres llars d’infants,
tenien una raó de ser: de fet, l’Ajuntament, mitjançant el seu ple municipal, aquest ple, les
havíem aprovat, perquè crèiem –suposo- que era la millor dotació per a gestionar de
manera eficient i de qualitat les nostres llars d’infants, les nostres aules. No recordo cap
portaveu, cap grup polític, ni cap membre del consell escolar municipal que tingués en
compte, que digués que la seva postura fos que sobraven professors, que hi hagués
massa professors a les aules. Tampoc –i aquí parlo com a usuari de les llars d’infants de
Torelló en els últims set anys- no recordo cap mare, cap pare, ni jo mateix, que comentés
que sobrava gent; de fet, en el sentit contrari; la gent som molt exigents, potser massa,
però els comentaris eren “anem una mica justos de personal”.
Pensem que l’aplicació d’aquestes ràtios redundaran segur, i ho pensem profundament
segur, en una disminució de la qualitat de les escoles bressol municipals i de retruc, en
l’educació dels nostres fills, perquè, parlem clar: reduir hores de mestres i reduir hores
d’auxiliars pel mateix nombre d’alumnes, redundarà en una minva –repeteixo- de la
qualitat. Veurem com acaba tot. Sabem que hi ha moltes incògnites en l’horitzó i no
llunyà, si no proper; que la Generalitat –també ho sabem- no considera l’educació en
general com a servei públic a prioritzar i que per analogia entenc, com es demostra ple
rere ple, que l’equip de govern de Torelló, tampoc; si no, no entenem com apugem les
quotes als pares, reduïm els horaris i els serveis –per exemple en aquest punt de l’ordre
del dia també reduïm el tema dels bolquers-. Apugem les taxes del dinar per a infants
amb el raonament que el servei no cobreix costos, i la solució serà que no s’hi quedi
ningú; preus prohibitius: 8 euros per dinar un dia i estem parlant de nens de zero, un i dos
anys; pagar 8 euros per dinar... el servei de dinar no serà sostenible; jo crec que amb
aquests preus deixarà d’existir.
Però bé; fins ara ens quedava l’excel·lent valoració que fan els pares, dels serveis
municipals. No podem votar a favor de –espero que no- l’aniquilació futura de les llars
d’infants del nostre poble, però voldria recordar que avui aquest esforç titànic que no pot
fer l’Ajuntament per a trobar uns 16.000 euros, n’hem trobat 100.000 per a Can Parrella.
Per tant, l’esforç titànic s’hauria de fer en altres serveis.
Sr. LLUÍS SABATÉS:
Moltes gràcies, Roser i al grup d’Iniciativa per donar-nos aquest vot de confiança, haver
valorat l’esforç que estem fent i que en moments que jo penso que cada vegada tots hem
de tenir més clar quins són, que intentem reestructurar i intentem trobar millors gestions
per als serveis municipals. Estic d’acord amb tu Roser, que una de les feines que haurem
de fer aquest any i no només aquest any, si no possiblement també en anys posteriors,
és intentar buscar noves fórmules per tal que tothom es pugui sentir valorat i que pugui
haver-hi la possibilitat d’entrar. Són fórmules difícils, que hem intentat valorar-les aquest
any i són bastant complicades, però seguirem treballant i esperem que de cara al curs
vinent, agafant una mica i donant la raó a en Marc Fontserè per la qüestió d’urgència,
esperem que puguem presentar les coses amb més calma, però torno a dir-ho: suposo
que en Marc també és conscient que les notícies i les condicions ens anaven variant
gairebé cada quinze dies i, per tant, no podíem prendre una decisió definitiva fins que ha
semblat que la decisió final de la Generalitat pel que fa a aportacions, és de 875, que com
ja he explicat, en aquest moment no hi ha res per escrit, però sembla que tenim força
certesa que serà així i per tant hem començat.
Pel que fa al partit de Plataforma per Catalunya, estic d’aquest que ens hem reunit amb
molt poc temps; quan vulguis, ens podem tornar a reunir i intentaré explicar tots els
dubtes que tingueu.
I unes apreciacions a les paraules d’en Marc: no hi ha ràtios legals o il·legals; estem
marcant uns mínims exigibles a les concessions i no unes ràtios màxims; com a mínim
han de tenir aquests mestres; per les converses que hem tingut amb ells, amb una
reestructuració d’horaris, amb certesa hi haurà les mateixes mestres en els moments en
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què hi ha la màxima afluència d’alumnes; la realitat és la que és i no la que ens puguem
inventar o imaginar; la realitat és que en les llars d’infants, la plena ocupació és al matí, i
a la tarda baixa en picat; ja m’has dit aquest matí que això és el que ha passat fins ara i
que no sabem el que passarà el curs vinent, però ens hem de basar en l’històric i aquest
és l’històric dels últims anys. M’agradaria que no hi ha ràtios il·legals, com dius tu. No és
que sobrin o faltin mestres; ja us he explicat que ha estat la fórmula legal que hem trobat
per poder adaptar el conveni d’una manera ràpida; penso que hem de ser conscients que
en el moment que estem ara, el que hem de fer és ajustar realment el servei a les
necessitats i a les circumstàncies, i són els que són, ens agradi o no ens agradi; podem
fer oposició o no podem fer oposició; les circumstàncies són les que són, i també m’has
reconegut que no teníeu el costum en el vostre mandat, de filar prim per 16.000 euros;
doncs ara, en aquests moments, si que tenim aquesta necessitat i, per tant, aquests
16.000 euros que podríem parlar de com els has calculat, perquè 16.000 euros només
son la diferència en la dotació de la Generalitat en relació a les taxes que nosaltres
havíem previst, però no tens en compte que totes les places que no estan ocupades fins
al màxim de places per ocupar, és un cost que ha d’assumir l’Ajuntament i l’estem
assumint i, per tant, no només són els 16.000 euros.
El tema de la qualitat, esperem i treballarem per tal que amb aquesta nova reorganització
es mantingui; possiblement hi podrà haver temes d’adaptació, però esperem que entre
tots, i amb la voluntat de les concessionàries es mantingui. I pel que fa al tema del dinar,
és cert: el que vulgui mantenir el servei de dinar, nosaltres hem de mantenir tots
l’estructura durant tot l’any i, per tant, hem de comptar amb els dinars que tenim fixos i
potenciar que la gent es quedi a dinar. També us he explicat que estem preparant uns
ajuts per al menjador, que esperem que per primera vegada es puguin fer per tot el curs i
no que es donin només per a dos o tres mesos a l’any.
Sr. MARC FONTSERÈ:
Gràcies per la resposta. Només fer un parell o tres de comentaris: si he dit que era legal o
il·legal, no volia dir això; el que volia dir és que el ple havia aprovat unes ràtios i els que
aprovem avui, són més baixos; si que són legals, perquè es basen en un decret de la
Generalitat, però són més baixos.

Sr. LLUÍS SABATÉS:
Si, però són d’obligat compliment, com a mínim i no com a màxim!
Sr. MARC FONTSERÈ:
Si, hi estic d’acord!
No sé si no m’he explicat bé aquest matí en el tema dels 16.000 euros; estàvem parlant
de la conjectura que vam patir, o que vam gaudir l’antic equip de govern, que no té res a
veure –i l’alcalde ho sap- amb el que tenim ara; jo volia dir que, per sort, no havíem de
patir les retallades en ingressos... volia dir que tens una feina molt més difícil ara, de la
que teníem nosaltres, que no vol dir que no filéssim prim, perquè això es demostra
encara avui amb el romanent de tresoreria que tenim. Una cosa és que gaudíssim d’una
situació econòmica molt millor que l’actual, i l’altra, que filàvem molt prim i prioritzàvem i
modestament, ens preocupa que no prioritzeu el que per a nosaltres és prioritzable, però
vosaltres governeu i nosaltres estem a l’oposició i ens agrada donar alternatives.
La qualitat davallarà; és evident, i ho hem d’acceptar! De fet, ho acceptem tots quan la
conselleria retalla de 6 hores a 5; la consellera s’entesta a dir que és el mateix, o que
encara serà millor! No fem el mateix error que la consellera: si tenim menys professors,
els nens no estaran tan ben atesos. Que és un preu que hem de pagar? Potser si, però
duros a quatre pessetes no hi són i és evident que votarem que no en aquest punt, no
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pas, perquè no tinguem clar que els moments són complicats, si no, perquè pensem que
no prioritzem prou l’educació.
Sr. LLUÍS SABATÉS:
Torno a repetir: a vegades, o sovint, la qualitat no és més quantitat més qualitat, si no,
perquè els recursos que s’utilitzin, s’utilitzin bé i siguin els ajustats; aquesta és la còpia de
les converses que hem tingut amb les concessionàries i esperem d’aquí a un temps a
veure qui tindrà raó, perquè ara és fer volar coloms i prioritzar l’educació, em sembla,
amb l’esforç que estem fent per a mantenir les llars d’infants i assumir l’increment des de
1.800 euros de retallada fins a 875, apuntant només el que hem apujat aquest any les
tarifes, això és prioritzar en l’educació i prioritzar en serveis que no són obligatoris per a
un Ajuntament.
SR. MARC FONTSERÈ:
Tan de bo tinguis raó.
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per majoria absoluta del nombre legal de membres de la
Corporació, atenent al resultat que s’especifica a continuació:
Vots favorables: 10, dels regidors i regidores dels grups municipals de CiU, de
JpT-Erc-AM i d’ICV-EUiA-E
Vots desfavorables: 4, dels regidors i la regidora del grup municipal del PSC-PM.
Abstencions: 3, dels regidors del grup municipal de PxC

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, la junta de govern local, 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 s’especifica a continuació:
Vots favorables: 10, dels regidors i regidores dels grups municipals de CiU, de
JpT-Erc-AM, de Pxc i d’ICV-EUiA-E
Vots desfavorables: 4, dels regidors i la regidora del grup municipal del PSC-PM.
Abstencions: 0

4.1.2. Segona modificació del contracte formalitzat amb l'Associació de mestres els
nans per a la gestsió del servei públic de la Llar d'Infants Blancaneus
ACORD:

68

RELACIÓ DE FETS:
1.El plenari municipal en sessió celebrada en data de 27 de juny de 2009 va elevar
a definitiva l’adjudicació provisional del contracte de gestió del servei públic de la Llar
d’Infants Blancaneus de l’Ajuntament de Torelló per la seva gestió de forma indirecta i
mitjançant concessió, a través de procediment obert, a l’oferta econòmicament més
avantatjosa i amb diversos criteris d’adjudicació a favor de l’empresa ASSOCIACIÓ DE
MESTRES ELS NANS pel preu derivat de l’aplicació de la fórmula prevista en l’article 6
dels plecs de clàusules administratives particulars per un preu total de quatre-cents
quinze mil tres-cents onze mil euros i nou cèntims (415.311,09€) IVA inclòs, per la
primera anualitat del Curs 2.009-2010 pel termini de quatre podent-se prorrogar de forma
expressa pel termini d’un any.
2.En data de 31 de juliol de 2009 es va formalitzar el contracte entre l’Ajuntament de
Torelló i l’Associació de Mestres Els Nans.
3.El plenari municipal en sessió celebrada en data de 25 de juliol de 2011 va
aprovar una modificació del contracte en el sentit d’especificar quin personal era
necessari en funció del nombre d’aules obertes.
4.La regidoria d’Ensenyament en data de 26 de juliol ha presentat una proposta de
modificació del contracte de gestió de la Llar d’Infants municipal en el sentit d’especificar
el personal necessari per equiparar-lo a les previsions del Decret 282/2.006 ja que el
contracte existent fins avui preveia més personal que l’exigit pel Decret 282/2.006, de 4
de juliol, que regula el primer cicle de l’educació infantil i els requisits dels centres, a partir
de la quarta aula oberta.
Fins ara el contracte vigent preveia el personal que es detalla a continuació en funció de
les aules operatives:
NOMBRE D’AULES
6 Aules

5 Aules

4 Aules

3 Aules

PERSONAL
3 Mestres, 7 educadores, 1
cuinera i 1 auxiliar de cuina.
Tothom a jornada completa.
3 Mestres, 5 educadores a
jornada completa i 1 a mitja
jornada, 1 cuinera a jornada
completa i mitja jornada d’una
auxiliar de cuina
2 Mestres, 4 educadores a
jornada completa, 1 a mitja
jornada i 1 cuinera a jornada
completa.
2 Mestres, 3 educadores a
jornada completa, 1cuinera a
jornada complerta.

D’acord a les previsions del Decret 282/2.006, de 4 de juliol, el personal docent necessari
és el següent:
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NOMBRE D’AULES
6 Aules

5 Aules

4 Aules

3 Aules

PERSONAL
2 Mestres, 7 educadores, 1
cuinera i ½ jornada d’un auxiliar
de cuina.
2 Mestres, 5 educadores a
jornada completa,1 cuinera a
jornada completa.
2 Mestres, 4 educadores a
jornada completa, i 1 cuinera a
jornada completa.
1 Mestra, 3 educadores a jornada
completa, 1cuinera a jornada
complerta.

5.L’import estimat de cost de l’obertura de la Llar d’Infants Blancaneus amb 4 aules;
1 aula de P.0, 1 aula de P.-1 i 2 aules de P.- 2 amb els alumnes inscrits a data d’avui és
de 302.665,87 €. L’aportació municipal és de 116.598,99 i l’aportació des de setembre a
desembre és de 52.866,33€ (incloent l’aportació prevista del departament
d’Ensenyament).
6
L’article 26 dels plecs de clàusules administratives particulars preveu que el
contracte es podrà modificar per raons d’interès públic i per atendre causes imprevistes.
7.En data de 27 de juliol de 2012 la Secretària ha emès informe favorable a la
modificació proposada.
FONAMENTS DE DRET
PRIMER.- L’article 202 de la Llei 30/2007, de 31 d’octubre, de contractes del sector
públic, preveu que una vegada perfeccionat el contracte, l’òrgan de contractació només
podrà introduir modificacions en el mateix per raons d’interès públic i per atendre a
causes imprevistes, justificant degudament la necessitat en l’expedient. Aquestes
modificacions no podran afectar les condicions essencials del contracte i hauran d’estar
expressament previstes en els plecs.
L’article 258 de la Llei 30/2007 de contractes del sector públic preveu que l’Administració
podrà modificar per raons d’interès públic les característiques del servei contractat i les
tarifes que han de ser abonades pels usuaris. Quan les modificacions afectin el règim
financer del contracte, l’Administració haurà de compensar el contractista de manera que
es mantingui l’equilibri econòmic.
SEGON.- Vist el que preveu la disposició addicional segona de la Llei 30/2007, de 30
d’octubre, de contractes del sector públic i l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003 pel que
s’aprova el text refós de la llei municipal de règim local de Catalunya, l’òrgan competent
per aprovar la modificació del contracte és el plenari municipal que fou l’òrgan que va
aprovar l’adjudicació del mateix.
És per tot això que, a proposta de Secretaria, el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta
del nombre legal de membres de la Corporació, acorda:

70

PRIMER.- APROVAR que per al curs 2012-2013 i en base als alumnes inscrits s’obriran
4 aules a la Llar d’Infants Blancaneus: 1 aula de P.-0, 1 aula de P.-1 i 2 aules de P.-2.
SEGON.- APROVAR la segona modificació del contracte entre l’Ajuntament de Torelló i
l’Associació de mestres Els Nans per la gestió de forma indirecta i mitjançant concessió el
contracte de gestió del servei públic de Llar d’Infants Blancaneus en el sentit de modificar
les ràtios de personal, en funció de les aules en obertes, per adequar-nos al Decret
282/2.006, de 4 de juliol, pel qual es regulen el primer cicle de l’educació infantil i els
requisits del centre en el sentit següent:
NOMBRE D’AULES
6 Aules

5 Aules

4 Aules

3 Aules

PERSONAL
2 Mestres, 7 educadores, 1
cuinera i ½ jornada d’un auxiliar
de cuina.
2 Mestres, 5 educadores a
jornada completa,1 cuinera a
jornada completa.
2 Mestres, 4 educadores a
jornada completa, i 1 cuinera a
jornada completa.
1 Mestra, 3 educadores a jornada
completa, 1cuinera a jornada
complerta.

Així mateix, es modifica el contracte en relació l’article 7 dels plecs de prescripcions
tècniques preveient que el concessionari no s’haurà de fer càrrec de les despeses de
bolquers.
TERCER.- FORMALITZAR la modificació del contracte en document administratiu, tal
com preveu l’article 140 de la Llei 30/2.007 de contractes del sector públic.
QUART.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa per import de 52.866,33 € a l’empresa
Associació de mestres Els Nans, de la partida 108 321 4890005 del pressupost de
despeses vigent que per aquest Ajuntament representa la modificació referenciada pels
mesos de setembre a desembre de 2012.
CINQUÈ.- NOTIFICAR la present resolució a l’empresa adjudicatària als efectes de
signar la modificació del contracte.
SISÈ.-NOTIFICAR la present resolució a Intervenció i al Servei d’Ensenyament pel seu
coneixement i efectes oportuns.

VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per majoria absoluta del nombre legal de membres de la
Corporació, atenent al resultat que s’especifica a continuació:
Vots favorables: 10, dels regidors i regidores dels grups municipals de CiU, de
JpT-Erc-AM i d’ICV-EUiA-E
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Vots desfavorables: 4, dels regidors i la regidora del grup municipal del PSC-PM.
Abstencions: 3, dels regidors del grup municipal de PxC
5. PRECS I PREGUNTES:
Sra. ROSER MAS:
5.1.
La primera està relacionada amb el pont de Conanglell, que suposo que ara ja deu estar
resolt el tema, però sé que en algunes ocasions, els caps de setmana, el semàfor no
funciona i es tanca el trànsit. Ens agradaria que es reclami a la Diputació que en tot cas,
faci una bona senyalització de les rutes alternatives, perquè entrar, si que s’entra, però si
hi ha algun forà que vol sortir del poble, ho tindrà negre.

Respon el Sr. Lluís Sabatés:
El pont de Conanglell, inicialment és una obra que està fent la Diputació, que en el
moment que ens la van comunicar ja vam intentar que s’ajornés, perquè ara és una
època de festa major i semblava que no era l’època més interessant per fer-la, però quan
la tenen adjudicada, no depèn de nosaltres directament i la fan. Van començar posant
uns semàfors per controlar la circulació i hem vist que en aquest moment hi ha hagut
algun error de funcionament; des del primer dia, els serveis tècnics ja es van posar en
contacte amb ells per intentar arribar a un acord per solucionar-ho i en breu, si no és avui
o demà, o com a molt tard, després de la festa major, s’ha acordat amb l’empresa fer una
senyalització de tal manera que pel pont de Conanglell només es pugui sortir de Torelló i
que per entrar s’hagi d’anar per Borgonyà, perquè d’aquesta manera ens evitarem el
semàfor i tothom tindrà més clar com ha de funcionar. De totes maneres, els que tinguin
veïnatge podran entrar per la carretera de Conanglell i també tindran l’escapatòria, en
algun cas, sempre que siguin vehicles turismes, que puguin passar pel pont de la
Coromina; això només en cas excepcional o persones veïnes que ho coneguin, però si
que s’intentarà és que sigui d’un sol sentit, perquè no hi hagi aquests problemes o algú
que en algun moment determinat es dediqui a fer algun canvi de senyalització o altres
temes amb què ja ens hem trobat.

Sr. Jaume Vivet:
I de passada, la rotonda no quedarà col·lapsada; el problema és aquest, que a la rotonda
hi queden els cotxes entravessats; els del carrer del Ter no poden travessar i queda tot
col·lapsat; hi ha unes hores molt puntuals, però que hi són.
Sra. Roser Mas:
Quan temps duraran aquestes obres?

Sr. Jaume Vivet:
Quatre mesos. Està previst fer la vorera, però el que no està previst, és posar-hi llum. De
llum no se’n posarà, almenys no ens consta que se’n posi; les voreres seran de 90
centímetres més per banda; es fa un voladís cap a fora; trenquen el voladís que hi ha i el
fan més gros. Es pot demanar, però en aquesta actuació no està previst.
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5.2.
La segona té a veure amb els arbres de la zona de la bardissa; no fa gaire temps es va
fer una replantada d’arbres allà i ens agradaria saber quines planificacions se segueixen
per regar-los i per fer un manteniment, perquè ara mateix n’hi ha alguns que estan molt
tocats pel tema de la set. Què està previst fer? Si es moren, no podem gastar-nos massa
diners amb replantacions i que després se’ns morin....

Respon el Sr. Xavier Lozano:
Si que és cert que es van plantar uns arbres durant la festa de neteja el riu; no tenia
coneixement que alguns estiguin secs. Miraré qui és que ho ha de regar, perquè els
puguem mantenir. Evidentment, si plantem arbres, la voluntat és de poder-los mantenir i
que puguin créixer.
5.3.
El tercer punt és que davant de Malianta hi han aparegut diversos morts; alguns són
barbs de muntanya, que m’han informat que són peixos molt espavilats i com que el cabal
del riu, de sobte no baixa, segur, segur, o que pot ser que hi hagi algun element extern
que hagi embrutat l’aigua i que hagi provocat la mort dels peixos i ens agradaria saber si
heu fet algun tipus d’analítica o si s’ha fet algun tipus de control de l’aigua per saber com
està el tema.

Respon el Sr. Jaume Vivet:
Per casualitat, un dia d’aquesta setmana passada vaig entrar a l’ajuntament i hi havia un
agent rural i vam estar parlant del tema. Amb en Xevi vam acordar que faríem una carta
al Departament de Medi ambient, sobretot pel tema de cabdal; no baixa l’aigua suficient i
l’agent rural ens va dir que bàsicament era per manca d’aigua i d’oxigen; hi havia molt
peix introduït que s’havia mort i algun autòcton que és el que sap més greu. Però,
insisteixo, bàsicament és per manca d’aigua en el tros de la resclosa de can Coma fins al
canal del Ter, a Can Blanch, o ja torna a haver-hi cabdal suficient.

Sra. Roser Mas:
Però semblaria, per l’explicació, que només és degut al cabal insuficient i a la manca
d’oxigen? No hi ha cap element extern?

Sr. Jaume Vivet:
Em va dir que no havia vist cap claveguera rebentada i tampoc cap vessament ni res.

Sr. Xavier Lozano:
Jo també, quan ens van avisar d’això, vaig anar a visitar el tros de vora Ges i tampoc vam
saber veure res estrany. En principi, si els agents rurals fan la inspecció i nosaltres
mateixos hem anat a visitar i no hem vist cap vessament i si que és just a sota el pont de
Malianta i allà l’aigua no corre; queda completament estancada.

Sr. Jaume Vivet:
Per la seva part va dir que faria un informe i el faria arribar a l’ACA.
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5.4.
I abans d’acabar, desitjar un bon estiu a tothom i esperar que tornem amb forces ben
renovades i la mar de pletòrics.
Sr. JOSEP M. SOLDEVILA:
5.5.
Seria convenient, tal com ja he comentat al principi en relació a les festes locals, que per
carnaval, el divendres, que és el dia de “les senyoretes”, en una festa tan popular com és
en aquest poble, que sigui festa local.

Respon el Sr. Jaume Vivet:
Entenem que festes locals n’hi pot haver dues, les dues que es fan sempre i aquest tema
de festa per les senyoretes és un tema que ja va sortir en la legislatura passada
abastament, més d’una vegada i es va dir que cadascuna de les empreses s’organitzi i
moltes ja fan festa i els treballadors recuperen i fan el que creuen més convenient. Però
el tema ja està resolt així.
5.6.
Un prec: a veure si realment podem aconseguir i nosaltres presentarem una sol·licitud a
l’Ajuntament, perquè fa un any que estem demanant un despatx i tenim ganes de tenir les
armes per poder treballar correctament, perquè des de casa costa una mica. Seria tenir
un despatx, amb el seu ordinador, el seu fax i el que és necessari.

Respon el Sr. Jaume Vivet:
Tenim un espai que és comunitari, que tots els grups que ho desitgin el poden fer servir;
l’ordinador cadascú se’l ha de portar; fotocopiadora no n’hi ha. És un despatx per trobarse i reunir-se. Això és el que hi ha. Si per llei és obligat, ho mirarem, però en aquest cas
ho desconec. El despatx hi és; el que desconec és si per llei és obligatori facilitar un
ordinador per a cada grup.

5.7.
Referent al que ja s’ha comentat, del tema del Marta Mata, que s’ha deixat als
musulmans; ho trobem molt correcte, però el que no trobem correcte és que s’hagi decidit
sense consultar-ho a l’oposició ni a la gent de Torelló; suposo que hauria estat més
correcte haver-ho explicat i sobretot haver adoptat les mesures de seguretat pertinents.
Per què ho dic, això? doncs perquè aquests dies hi ha hagut més històries i encara que
digueu que no, a mi, divendres, em van robar a casa i sabem qui són. A més, la gent es
queixa que a altes hores de la nit, que se surt d’allà, es crida molt i són històries que no
es miren i resulta que es passen per alt, però el que no es passa per alt, per exemple, és
el dia de la festa major, multar un senyor, perquè en el seu bar, a quarts de cinc de la nit,
està atenent una o dues persones i jo crec que un dia com avui, cal ser més flexible i
essent festa major, de cara als comerciants. Això no és una ciutat, és un poble, i potser
ens hem d’ajudar una mica més uns als altres!

Respon el Sr. Jaume Vivet:
Que no s’ha consultat als grups? Va ser un tema que vam haver de córrer bastant,
perquè el teníem sobre la taula i començava el ramadà el dia 19. Quan en vam parlar
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amb el senyor Colom, ja feia tres dies que nosaltres hi estàvem treballant; parlar amb
uns, parlar amb altres, parlar amb la direcció... hem parlat bastant amb tothom; jo mateix
vaig trucar a una persona de l’AMPA per explicar-li el que es faria allà en aquell moment.

Respon el Sr. Jordi Casals:
Si ho he entès bé, que em sorprèn, has preguntat per les mesures de seguretat que ha
pres l’Ajuntament fruit del ramadà i que estiguessin allà i que el primer dia et van entrar a
robar; és així, oi?
Sr. Josep M. Soldevila:
A part que m’han vingut a robar i que ja sabem tots qui són, jo he dit que pel carrer es
parla molt alt quan surten d’allà i molesta a la gent i no es pren cap mesura de seguretat i,
en canvi, en una festa major, es posa una multa a un bar.
I el fet que em vinguessin a robar, és normal, perquè és una continuïtat de mesures de
seguretat, que com més gent hi ha, se sobreentén que hi ha més moviment.

Sr. Jordi Casals:
Jo, per la primera part, lligar temes de seguretat amb un col·lectiu i no és només aquest,
perquè també heu fet públic algun posicionament d’altres col·lectius, com de gent de
nacionalitat romanesa i apuntar un col·lectiu en temes d’inseguretat, és això que llavors hi
ha gent que us diu que sou xenòfobs, perquè sempre apunteu col·lectius que són
estrangers en coses com aquesta. Jo només ho dic a tall que a vegades hi ha gent que
us ho diu, perquè apuntar a un col·lectiu i dir que són els delinqüents i que si venen aquí
robaran i que si m’han robat és culpa del ramadà...
Em sembla que el regidor ha tingut algun contacte amb veïns d’allà per saber com anava,
perquè a més, nosaltres, hem reforçat i hem dialogat i perquè tinguin molta cura com amb
totes les entitats quan fan activitats, i a vegades surt bé i a vegades no surt tan bé, però
en aquest cas, jo diria que són molt curosos amb el soroll. També sóc conscient que hi ha
molta gent que els molesta que aquesta gent puguin tenir un espai per poder fer el
ramadà.
A mi, el que no m’agradaria és que atiem el foc en aquest tema i lligant-ho amb el tema
de la seguretat... ja veig que tenim diferents perspectives de la seguretat, i fins i tot de les
dades de la seguretat a Torelló, malgrat que les posem damunt la taula, és una qüestió
de perspectives i d’interessos, però anem en compte, perquè depèn dels missatges que
es donen, pots portar la gent a certs supòsits erronis i, sobretot, si es donen les
explicacions convenients dels neguits que vau mostrar en privat i que semblava que
enteníeu, després de la comissió informativa i totes aquelles explicacions que llavors es
van entendre i van calmar els vostres neguits, ara al ple ja no hi són.
I en quant a la festa major i no diré el nom del local de la plaça Nova, a veure: una cosa
és la flexibilitat i la flexibilitat hi és; les terrasses, com podeu veure no són del mateix
volum que a la resta de l’any, inclòs aquest local; el que passa és que, quan es passa de
l’hora de tancament, amb la conseqüent molèstia per als veïns, perquè no es tracta d’una
activitat pública, si no que és una activitat privada, no és un acte popular, com són les
activitats de la festa major, si no que és una activitat econòmica privada, ja es té aquesta
flexibilitat! Per exemple, amb les terrasses, a més de no actuar directament, si no que es
deixa el cotxe de la policia davant, perquè el puguin veure i s’adonin que ja és hora de
tancar i es va donar una ronda a peu, deixant el cotxe allà, perquè es vegi que s’ha d’anar
tancant i es faci, si a més no es fa, llavors ja és l’hora de sancionar, com s’han sancionat
altres vegades altres locals per la mateixa funció. Ara, no sé si el ple és el lloc on portar
casos concrets d’activitats econòmiques concretes.

75

Sr. Josep M. Soldevila:
Si, es va deixar el cotxe allà, però jo crec que es podria haver avisat i dir-los que és hora
de tancar el local. Suposo que és una manera més clara que fer-se el boig allà i deixar-hi
el cotxe per què s’adonin, hi ha altres formes; són diferències de criteris, Jordi!

Sr. Jaume Vivet:
L’horari de tancament el saben perfectament i a quarts de cinc del matí no és hora de
tancar un bar, ni en festa major ni sense festa major; no és hora!

5.8.
Un altre tema referent al Marta Mata, que també voldria comentar una mica; és més un
problema meu, que no entenc els motius pels quals es va construir aquesta escola;
m’agradaria que em digueu si era necessari en aquest poble, perquè ja hi havia escoles
suficients; no sé quina funció té exactament, si és escola de primària o de secundària,
perquè em sembla que poden matricular-se fins a ESO. I també ens agradaria saber
perquè es va construir l’escola en aquesta ubicació que això és el més estrany! Perquè,
és clar, al haver-hi dos instituts junts, tota la gent de La Cabanya i del centre, han de
caminar molt per arribar fins allà! No hauria estat millor en una altra ubicació?

Respon el Sr. Jaume Vivet:
Es va fer una nova urbanització, hi havia uns terrenys per equipament i es va creure que
estava bé; a més, hi ha l’institut al costat, o sigui que té una certa lògica que estigui allà.
També et diré que en aquell moment hi havia unes perspectives de creixement que degut
a tot plegat ara no hi són, però jo recordo que en campanya de fa cinc anys, el gran
problema que teníem tots els grups polítics en aquell moment era veure per on havia de
parar de créixer Torelló i parlàvem de 21.000, 22.000, 25.000... on havíem d’arribar. Bé,
aquest problema s’ha resolt tot sol. Tenim una escola allà que ara mateix no s’hi fa ESO,
perquè cada any s’afegeix un curs. Va començar de zero en unes caragoles on van estar
tres anys. L’escola és de dues línies i, evidentment, en aquests moments, et puc dir que a
Torelló si no fos per aquesta escola tindríem un problema greu de capacitat; l’escola
sagrats cors va deixar de fer una línia, però allà hi tenim una altra línia que no sé on
l’ubicaríem, perquè n’hi ha dues. Es va fer com es va fer en el seu moment, segurament
amb tota la millor intenció del món i ara és la que hi ha. És molt gran o molt petita? Això ja
es veurà el temps on ens porta; ara mateix no t’ho sabria dir.
Sr. DAVID OLIVARES:
5.9.
Per a en Jordi Casals: Sé que hi va haver una reunió amb algun veí del carrer Manlleu
sobre temes de seguretat i voldria saber si s’han posat mitjans,... sé que el van informar
bastant bé de les coses que tenen sobre seguretat i de les queixes i, sobretot, que la
policia no acudeixi amb les sirenes engegades, perquè els traficants marxen corrent! Això
és el que m’han dit. Haurien d’anar amb els llums apagats, al vespre.

Respon el Sr. Jordi Casals:
Concretament, amb una veïna, la reunió; em vaig reunint amb diferents persones que
poden tenir establiments i diferents activitats econòmiques; ho vaig fer com a regidor de
comerç i de seguretat ciutadana i en temes de seguretat ciutadana si que hi vaig de tant
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en tant, a veure, parlar, mirar què s’hi cou, quins neguits tenen. No m’amagaré d’escoltar
quines versions corren sobre diferents situacions de Torelló, com en el cas que hem
parlat abans, de lligar temes de seguretat amb col·lectius i és una tasca que toca, i jo crec
que no només a l’equip de govern, si no a la resta de grups, de ser prou responsables per
posar tranquils a la gent, si més no, no més nerviosos del que estan i em consta que hi
ha diferents grups de l’oposició que fan això; al marge que s’estigui a l’oposició o a l’equip
de govern, segons en quins temes i ena quests de seguretat, no s’ha de crear un fals
alarmisme, que no vol dir que la gent no estigui preocupada, i per això el contacte regular
amb la gent, i més amb qui et mostra aquests neguits.
Després caricaturitzar una situació, perquè es sàpiga que hi ha una problemàtica allà, i
que el cotxe de la policia no hi vagi amb els llums encesos, és una caricatura, perquè
l’actuació que s’està fent en aquestes realitats i que et pots trobar que sigui en aquella
zona o que estigui en una altra zona, o que sigui ara, o sigui abans, o sigui més
endavant, òbviament no és només el cotxe patrulla que pugui anar amb els llums
encesos, si no que a vegades el cotxe patrulla amb els llums encesos, és per fer notar la
seva presència i la gent que no ha de fer aquestes coses, que no vagi tant per allà.
El que s’ha fet en aquest equip de govern és ampliar la presència de la policia en altres
zones que no siguin el centre, tal com aquesta persona, si més no a mi, em va reconèixer
i així es continuarà fent! Pot crear somriures el fet de caricaturitzar l’acció de la policia,
però no crec que sigui el més adient.

Sr. David Olivares:
També han d’anar a la zona de la Cabanya, perquè allà, la gent ja està recollint
signatures.

Sr. Jordi Casals:
És a dir, unes signatures que esteu recollint vosaltres? Recordo perfectament un membre
d’aquest consistori, que està a l’oposició, que el que va fer va ser, a un veí que tenia un
problema i que afectava altra gent, no dir-li: fem recollida de signatures, si no que se li va
dir: ves a veure el regidor; i la cosa es va solucionar, es va calmar.

Sr. David Olivares:
És que no hi ha diàleg.

Sr. Jordi Casals:
Com que no hi ha diàleg? Jo crec que amb el portaveu del teu grup, en Josep M hem
dialogat d’alguns temes.Només vull afegir una cosa: jo crec que fomentar la recollida de
signatures, no suposa un benefici per a tothom i trobar solucions, si no un benefici per a
alguns per interessos particulars.
Sr. JOAN MANEL CASTILLO:
5.10.
Voldria saber si es pot buscar una solució, perquè ho visc personalment i diversos veïns
ens ho estan dient: al carrer Canigó, on hi ha la cruïlla amb el carrer Montesquiu, el tema
aparcament, perquè s’està aparcant a les dues bandes i quan pugen pel carrer
Montesquiu i trenquen cap al carrer Canigó, posen bastant en perill a les persones que
travessen el carrer. Voldria saber si hi ha algun tipus de solució com, per exemple,
aparcar a una banda de l’1 al 15 i del 16 al 30 a l’altre, o que sigui un carrer de sentit únic.
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Respon el Sr. Lluís Sabatés:
Dins del pla de mobilitat ja estava previst i hi ha un treball fet per aquella zona que afecta
el carrer Canigó, tots els carrers que el travessen, el carrer Montesquiu, i estem acabant
d’estudiar-ho per poder arribar a una solució i concretar quina és la millor fórmula
d’organitzar el trànsit en tots aquests carrers, perquè jo penso que no és només el
problema d’aquella cruïlla concreta, si no que és una mica més genèric d’aquella zona,
que dins del pla de mobilitat ja es preveia que hi hagués una actuació i ara, la comissió
de mobilitat que està formada a l’Ajuntament és el punt següent al que ens dedicarem,
per intentar solucionar-lo. Fa molts anys que és així, demanem una mica de paciència,
perquè segurament trobarem una solució.

5.11.
Volíem demanar, si us plau, si de cara a l’any vinent, per la festa major, les activitats es
poden estendre molt més encara per tot el poble.

Respon la Sra. Núria Güell:
D’això ja se’n ha parlat altres vegades; jo penso que la festa major del poble ha de ser al
mig del poble; crec que els barris ja tenen la seva festa; el barri de Montserrat, té la seva
festa Major; el barri de la Joanot i La Cabanya, també; a més, no és tan fàcil com dir ara
fem un concert aquí i un ball allà! Has de pensar que la infraestructura és terrible, no ho
sembla fins que ets a dins i te’n adones. La gent que està treballant per la festa major,
com més junt i com més bé ho tinguin, millor. Val molts diners els escenaris, els equips
de so,... és una infraestructura increïble! A vegades dic a l’equip de govern: totes
aquestes coses s’haurien de quantificar, perquè semblen com un fart de riure i no és tan
fàcil. És molt complicat muntar una festa major i muntar tots els espectacles que
s’avinguin. Mira, precisament avui han tingut una equivocació: hem posat el tema de la
borsa d’estudis i el consistori no hi hem pogut assistir, perquè teníem el ple; ha estat una
errada de la regidoria de cultura, perquè no vam estar al cas que hi hauria ple; ens va
semblar que hi hauria junta de govern i que no passava res i quan ens en vam adonar, ja
estava tot muntar. És molt complicat com per deslligar la festa major del mig del poble,
penso jo.

Sr. Joan Manel Castillo:
Ja ho sé que és complicat, perquè en aquest tema, el tema d’espectacles, hi estic bastant
entès, muntatge d’escenaris,... ja ho sé que és complicat! Però crec que si es busca, es
pot arribar a aconseguir.

Sra. Núria Güell:
Però on ho faries?
Sr. Joan Manel Castillo:
Jo et podria muntar espectacles per tot el poble a un baix preu, però buscant bé les
companyies.

Sra. Núria Güell:
No, no, jo em refereixo a l’espai. Un espai com la plaça Nova.
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Sr. Joan Manel Castillo:
Per exemple, al camp de futbol del barri de Montserrat.

Sra. Núria Güell:
Però allà ja tenen la seva festa major! Farem una festa major bis?
Sr. Joan Manel Castillo:
Però el barri de Montserrat també és el poble. I també hi ha a la zona de la Cabanya,
aquell descampat immens que hi ha davant de la zona esportiva.

Sra. Núria Güell:
Ja t’he comentat que també tenen la seva pròpia festa major! I llavors, al nucli antic, no hi
fem res? Penso que no tens raó. Una activitat concreta potser si que es pot moure de
lloc, però la festa major, no.
Sr. DAVID OLIVARES:
5.12.
Tema del pont de Conanglell i de les obres que s’estan fent. Demanar si està previst
posar-hi il·luminació, perquè és a l’entrada del poble.

Respon el Sr. Jaume Vivet:
Sr. DAVID FORCADA:
5.13.
Referent a les llicències d’ocupació de la via pública per a terrasses de bars i restaurants:
tinc entès que el criteri per controlar la llicència és un criteri tècnic de la policia i del tècnic
municipal, però em sobta, o no arribem a entendre com pot ser que al carrer Estudis es
dóna una llicència i al carrer Collsacabra, no; si realment és un criteri tècnic, potser
estaria bé marcar un manual o uns paràmetres objectius com l’amplada del carrer, si és
de sentit únic o doble, per homogeneïtzar una mica més això i no donar aquesta sensació
d’arbitrarietat que hi ha ara.

Respon el Sr. Jordi Casals:
Bé els criteris, com has dit tu David són tècnics; no m’agradaria pensar que els criteris
tècnics són arbitraris i que a l’hora de donar permisos amb el criteri tècnic, i ja coneixes
prou bé els tècnics de l’Ajuntament, que prenguin decisions arbitràries.
En casos que no s’ha pogut tenir disposició, tenir la terrassa, just a davant o l’ocupació
just al davant, sempre s’ha intentat buscar una solució i en la majoria dels casos hi ha
pogut ser i el cas que comentàvem es va trobar una solució. En la del carrer Estudis que
comentaves concretament, el fet és que es va estudiar; primer s’havia desestimat i per la
situació en què estava, en un carrer de sentit únic, com és el carrer Collsacabra, però just
on estava, la policia local al final va donar el vistiplau, perquè seguia els criteris de
seguretat.
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Jo crec que amb l’ordenança de civisme, que regula expressament l’ocupació, sobretot
en l’àmbit de la calçada, que segurament és la part que afecta els dos casos, s’aclarirà.
Estic d’acord amb tu, però, que estaria bé tenir els criteris, no només que fossin tècnics i
que es coneguin internament, si no que fossin absolutament públics i que tothom sàpiga a
què atenir-se, perquè suposo que ho dius per aquest sentit de l’arbitrarietat, és a dir, que
es diu si o no, però no hi ha res escrit accessible. En això estic d’acord amb tu i és la
intenció de fer, perquè quedi molt clar.
En aquests mesos m’he trobat amb aquest fet de l’ocupació de la via pública amb les
terrasses, a l’hora de justificar alguns si i alguns no i per això crec que és millor poder-ho
tenir públic, que sigui absolutament transparent, perquè no hi ha res per amagar, i que la
gent sàpiga a què atenir-se.

Sr. MARC FONTSERÈ:
5.14.
Primer de tot, donar suport i felicitar per la feina feta, no sé si al regidor de joventut o a tot
l’equip de govern, pel tema de la cessió del gimnàs del Marta Mata a l’associació
musulmana. Bona feina i penso que ha anat molt bé i va molt bé i em sap molt greu –i no
sé si em toca aquí- les insinuacions que ha fet en Josep M. de parlar tres milisegons
després del Marta Mata i del Ramadà i dels musulmans i de l’entrada al robatori que se li
va fer a ell; m’ha sabut molt greu, perquè és una insinuació arbitrària, que ens sap molt
greu, no compartim i m’agradaria que des d’aquí es digués.

Respon el Sr. Jaume Vivet:
És una la bona gestió que va fer el regidor i la Carme Francolí, també hi va intervenir.

5.15.
Un prec pregunta per a l’alcalde sobre un vell amic nostre, que és el tema de l’aigua.
Voldria que ens expliquis com està el tema; com ha anat o com està anant l’estiu: si les
analítiques surten bé, si els cabdals són suficients i, el prec, seria saber si a principis de
setembre, o quan tècnicament pugueu, es faci una trobada amb els portaveus, o amb qui
sigui de cada grup, explicant una mica la previsió de futur, la potabilitzadora, les noves
obres,... veure com està el tema del recurs,... fer una jornada de treball.

Respon el Sr. Jaume Vivet:
Si vols, podem fer una trobada com fem per als temes de pla de barris, per exemple, i
parlar només de temes de l’aigua.
L’estiu és sec; per sort, l’aqüífer no baixa de nivell. Teníem un pla i com que el tema de la
potabilitzadora s’ha retardat, hi havia un pla que el tenim preparat per si baixa més, però
de moment, estem a principis d’agost, la punta forta és juny i juliol, que és quan hi ha més
consum; l’agost també s’ha detectat que anys enrere baixava molt el consum i ara no
puja com el juliol, però la gent marxa menys i es consumeix més aigua al poble, però de
moment, els nivells del pou es mantenen. Continuem tenint les bombes de recanvi per si
hi ha una avaria; estem anant no al 100% però si al 90% i anem estrebats en quant a
l’aigua, però el pou està al nivell i el que ens feia por és que baixés i es manté.
I pel que fa a la trobada, em comprometo a tenir una trobada amb tots els portaveus, si
sembla, la primera quinzena del mes de setembre, i podrem avaluar una mica com ha
anat l’estiu.

80

5.16.
S’estan fent unes obres, o unes petites obres a les voreres d’algunes zones de Torelló,
en què es talla la vorera i s’hi posa com una escuma. Ens agradaria saber, tot i que
intuïm, perquè serveix, però saber si hi ha hagut estudis, ... quina és la raó i perquè s’ha
portat a terme això, i quin cost té. Si ho sabeu, i si no, ens ho feu arribar.

Respon el Sr. Jaume Vivet:
És la primera notícia; ho indagarem i ho demanarem i si convé, demà mateix us
passarem un escrit explicant què és. Demà en parlarem amb els tècnics.

6. INFORMACIONS:
Sra. NÚRIA GÜELL:
6.1.
Dir-vos que, sabem que estem de festa major; ja estem a l’equador. De moment tenim
molta gent; la gent, imagino que per la calor i tot plegat, ens ajuda; esperem que el temps
ens aguanti i recordar-vos que els Diables del Ges fan la presentació de la bèstia que han
fet ells a Torelló, gràcies a un taller que fa molt temps us vaig comentar i al final s’ha
acabat; és la víbria del Ges i s’estrena el dimecres dia 1.
Molt bona festa a tots i bones vacances.

Sr. ALBERT PORTÚS:
6.2.
Senzillament, també, desitjar molt bona festa major a tothom.
Sr. JORDI CASALS:
6.3.
Una petita informació que va lligada amb una moció que vam aprovar en un ple anterior
sobre les preferents: l’oficina mòbil del consumidor serà el 6 d’agost a Torelló, de 2/4 d’11
a la 1 del migdia, a la placeta Pujol.
I que continuem tenint bona festa major.
Sr. XAVIER LOZANO:
6.4.
Abans en Marc feia l’agraïment i jo el que voldria és fer extensiu l’agraïment a l’escola
Marta Mata, que són els que han posat totes les facilitats, perquè poguéssim donar
resposta a la comunitat musulmana.
Res més. Bona festa major i que acabem de passar una bona festa major i bones
vacances.

El president dóna les gràcies als assistents i aixeca la sessió.
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Vist i plau,
L’ALCALDE,

LA SECRETÀRIA,

Jaume Vivet Soler

Montserrat Freixa Costa
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