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2.1.1. PRP2013/672 Proposta de rebuig total a l'avantprojecte de Llei per a la
Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local.
2.2. SECRETARIA
2.2.1. PRP2013/622 Aprovació inicial Ordenança municipal en espectacles públics i
activitats recreatives
2.2.2. PRP2013/621 Aprovació inicial Ordenança municipal ambiental, de seguretat i de
salut pública .
2.3. MEDI AMBIENT
2.3.1. PRP2013/395 Ratificació d'un acord de la Junta de Govern Local, d'aprovació d'un
conveni amb el consorci de la Vall del Ges, Orís i el Bisaura, per al desenvolupament
d'accions de medi ambient.
3. CONTROL DE L'ACCIÓ DE GOVERN
3.1. MOCIONS
3.1.1. Grup municipal de PxC
3.1.1.1. PRP2013/686 Moció de PxC, sol·licitant que s'estudiI la possibilitat de treure
l'antena de telefonia a l'av. Pompeu Fabra i s'elabori un pla especial d'infraestructures
radioelèctriques que reguli les instal·lacions de telefonia mòbil.
3.2. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L'ALCALDIA
3.2.1. PRP2013/696 Donar compte dels Decrets de l'alcalde dictats des de l'última sessió
del Ple
3.3. DONAR COMPTE EXPRESSA DE DECRETS DE L'ALCALDIA
3.3.1. PRP2013/687 Donar compte dun decret de l'alcaldia dictat en data 28 de febrer de
2013.
3.4. DONAR COMPTE DE LES ACTES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
3.4.1. PRP2013/685 Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local, aprovades
des de l'última sessió plenària
4. PRECS I PREGUNTES
5. INFORMACIONS

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
1. ACTES PENDENTS D'APROVAR
1.1. PLE2013/2 Ordinària 25/02/2013
L’acta d’aprova per unanimitat dels membres assistents, sense modificacions.
2. PROPOSTES
2.1. ALCALDIA
2.1.1. Proposta de rebuig total a l'avantprojecte de Llei per a la Racionalització i
Sostenibilitat de l'Administració Local.
ACORD:
"Els diputats sotasignats, en la seva qualitat de Portaveus dels Grups de Convergència i
Unió (CiU), Partit dels Socialistes de Catalunya -Progrés Municipal (PSC-PM), Iniciativa
per Catalunya Verds -Esquerra Unida i Alternativa -Entesa (ICV-EUiA-E) i Esquerra
Republicana de Catalunya -Acord Municipal (ERC-AM), exposen:
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En el Consell de Ministres del dia 15 de febrer de 2013 es va presentar un Informe del
Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques sobre l'Avantprojecte de Llei per a la
Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local.
Aquest document, amb I'objectiu de racionalitzar I'administració local i aconseguir un
suposat estalvi econòmic, contempla mesures que afecten I'autonomia local signifiquen la
intervenció dels ens locals modificant i vulnerant I'actual model territorial de les nostres
comarques.
Aquesta reforma s'ha basat exclusivament en la "Llei d'estabilitat pressupostaria i
sostenibilitat financera" sense tenir en compte els principis d'autonomia i de subsidiarietat,
ignorant les necessitats de la ciutadania i els nivells de qualitat, eficàcia i eficiència dels
serveis que presten avui els governs locals.
L'article 160 de l'Estatut de Catalunya dictamina que correspon a la Generalitat la
competència exclusiva en matèria de règim local; aquest avantprojecte suposa una
invasió total de l'Estat espanyol en les competències de la Generalitat de Catalunya.
El Govern de la Generalitat, en exercici d'aquestes competències que té en exclusiva,
està treballant en una nova Llei de Governs Locals que regularà el marc legal de
I'Administració Local catalana, i que serà presentada al Parlament de Catalunya
properament.
A més, l’Avantprojecte de Llei per a la Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració
Local no preveu cap millora en el finançament de les hisendes locals, la gran assignatura
pendent del nostre model territorial. Ans al contrari, I'objectiu final del govern de l'Estat és
recentralitzar i controlar al màxim els municipis, limitant-los la capacitat d'acció,
convertint-los en mers executors de la voluntat del govern espanyol.
Es pretén transmetre a I'opinió pública que els ajuntaments són uns malbaratadors. Si la
voluntat és reduir els costos caldria començar per la pròpia administració de I'Estat ja que
aquesta representa el 53% del conjunt de la despesa pública, més de la meitat del total,
mentre que el de les comunitats autònomes és del 33% i el de les administracions locals
és només del 14%. Però tampoc no preveu, per tal de racionalitzar I'assignació de
competències, la supressió d'alguns ministeris que tenen transferides les seves
competències en exclusiva a les comunitats autònomes.
Traspassar competències dels ajuntaments a les diputacions, allunya el centre de decisió
del ciutadà. És I'ajuntament qui coneix millor les mancances i necessitats de la seva
comunitat i qui pot prestar més eficientment els serveis que els ciutadans precisen. La
proximitat significa eficiència i difícilment una corporació supramunicipal podrà substituir
el coneixement de la problemàtica local i la sensibilitat d'un ajuntament.
Estem davant d'una proposta que generarà desequilibris territorials i socials importants,
comportant greus discriminacions entre administracions, però també entre la ciutadania,
amb I'existència de ciutadania de primera i ciutadania de segona atenent al lloc de
residència.
Tenint en compte la diversitat de cada territori i les peculiaritats de cada població la
fixació d'uns costos estàndard per als serveis que presten les administracions locals amb
I'objectiu d'avaluar la seva eficiència, comportarà, sense dubte, manca de rigor i
situacions de tractament desigual, i fins i tot injust, en molts ajuntaments.
La mateixa Diputació de Barcelona, I'administració supramunicipal que dóna suport al
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món local de les comarques de Barcelona, serà controlada directament en els serveis que
presta al territori pel propi Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques i passarà a ser
un mer apèndix d'aquest.
La proposta del govern central a qui realment perjudicarà serà al conjunt de la ciutadania
que veurà afectat els seus drets a I'accés públic dels serveis i a les seves garanties
recollides en I'ordenament legal vigent.
És per tot això que, a proposta d’Alcaldia, i vist el dictamen favorable de la C. I.
d'administració, economia i hisenda, recursos humans, règim intern i seguretat, el Ple de
l’Ajuntament, per unanimitat dels membres assistents, acorda:
Primer.- Rebutjar totalment I'avantprojecte de Llei per a la Racionalització i Sostenibilitat
de l'Administració Local presentada pel Ministre d'Hisenda i Administracions Públiques
del Govern Espanyol pel que suposa de vulneració de I'autonomia local, de les
competències que I'Estatut de Catalunya atorga a la Generalitat i al Parlament, i d'intent
de recentralització del model d'administració local català.
Segon. Exigir al govern central que no s'extralimiti en les seves competències i no
vulneri la competència exclusiva de la Generalitat de Catalunya sobre organització
territorial i en regim local (art. 151 i 160 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya), ja que és
potestat del Govern i el Parlament de Catalunya proposar, deliberar i acordar models
territorials i competencials que facin que I'arquitectura institucional respongui a la realitat
del país.
Tercer. Instar el Govern de la Generalitat a defensar fermament les competències que Ii
atorga l'Estatut de Catalunya en matèria de règim local i expressar el suport explícit de la
Diputació de Barcelona en totes aquelles mesures que calgui emprendre per exercir
aquesta defensa.
Quart.-Demanar a la Generalitat de Catalunya que acceleri el desenvolupament de la
nova Llei de governs locals com el marc competencial sòlid i estable que ha de posar les
bases d'una administració local pròpia, eficient, eficaç, que garanteixi la prestació de
serveis de qualitat i eviti la duplicitat i confusió de competències entre administracions,
seguint els principis de subsidiarietat i de proximitat.
Cinquè.- Instar els Governs de l'Estat i de la Generalitat a I'elaboració d'un nou marc de
finançament per al món local, més just, més eficaç i més eficient al servei de les
polítiques locals.
Sisè.-Reclamar al govern central que deixi d'envair i vulnerar les competències de la
Generalitat i els ens locals i que, per contra, compleixi amb el pagament de les
aportacions econòmiques establertes en les diferents Lleis, reglaments i sentencies que
afecten el desenvolupament de les competències de la Generalitat i dels ens locals,
especialment, en matèria social i educativa.
Setè.-Comunicar aquests acords al Govern de l’Estat espanyol, al Govern de la
Generalitat de Catalunya, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, als grups
parlamentaris del Congrés de Diputats, a I'ACM, a la FMC i als ajuntaments de les
comarques de Barcelona.
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INTERVENCIONS:
Sr. MANEL ROMANS:
Hem presentat avui aquesta moció des d’Alcaldia, per mostrar el nostre rebuig a
l’avantprojecte de Llei de racionalització de l’Administració Local, que el govern del PP vol
mirar d’aprovar. Ens sembla que és un avantprojecte que el que té és un esperit
clarament recentralitzador, és a dir que, el que vol fer, és treure competències als
municipis, amb el que això pot suposar, a part que molt municipis perdin l’autonomia amb
la prestació de serveis que puguin fer i això també pot suposar que hi hagi una retallada
de les aportacions que l’Estat faci als municipis, és a dir, que llavors tingui excusa que hi
hagi alguns serveis que no els prestem des dels municipis i llavors tinguem menys
finançament per part de l’Estat.
El que veurem serà els serveis reduïts, perquè el que vol fer és, així com ara teníem
autonomia per prestar els serveis que volíem i no tots els ajuntaments prestaven els
mateixos serveis, si no que depenent de cada Ajuntament, prestàvem uns serveis o uns
altres, depenent de la configuració de cada municipi i el que vol fer amb això és retallarnos-ho.
Un altre dels punts que tocava aquesta llei, és les retribucions dels alcaldes i regidors i el
que vol fer és pràcticament treure entre el 80 i el 90% de les retribucions als alcaldes i
regidors, cosa que creiem que no és del tot, no està del tot ben feta, perquè en aquests
moments hi ha molts alcaldes i regidors que pràcticament no cobren, en els municipis
molt petits i, a part d’això, fan uns serveis que si no els fessin ells els haurien de fer uns
altres. La Generalitat ja ha posat en marxa ja fa un temps un tema de retribucions als
alcaldes, que també podria quedar sense servei si l’Estat decidís tirar endavant aquest
projecte.
Una altra de les coses que ens sembla que també envaeix, són les competències de la
Generalitat, que fins ara tenia competències en l’administració Local i el que vol fer
aquest avantprojecte, que en un principi ja han sortit dos o tres esborranys i en els dos
primers es respectaven les competències que tenia la Generalitat en administració local i,
en canvi, en l’últim que va sortir, ja li treia les competències.
Una altra de les coses, també es deia que es volien transferir alguns serveis d’aquests
que ara prestaven els ajuntaments a les diputacions; hem de pensar que les diputacions
ja en presten de serveis als ajuntaments, sempre hem dit que els ajuntaments ens sentim
molt recolzats per les diputacions, per exemple, en el tema de la recaptació d’impostos i
d’altres i pensem que la Diputació ja ens ajuda en el que pot i en el que nosaltres volem,
però el que no pot ser és que ens imposin des de l’Estat espanyol els serveis que ens
han de prestar les diputacions.
Per tot això, hem volgut presentar aquesta proposta i esperem que la resta de grups a
l’Ajuntament també hi donin suport.
Sra. ROSER MAS:
Jo voldria fer uns comentaris: nosaltres evidentment hi donarem suport, de la mateixa
manera que hem impulsat aquesta moció conjuntament amb altres grups al Congrés dels
Diputats, perquè pensem que no és més que un altre dels molts exemples del govern,
que té una obsessió en recentralitzar, com molt bé acaba de dir en Manel Romans i que
constantment intervé en àmbits que no són de la seva competència.
Entenem que és un exemple més del que es fa amb l’excusa de la crisi; tothom reconeix
–penso jo- la bona feina que han fet els ajuntaments, que són els que estan més a prop
dels ciutadans, tots aquests anys, i ara, en canvi, el PP –és curiós aquest govern que
tenim a Madrid- pretén fer veure que no és així, que la tasca dels ajuntaments no ha estat
correcta i no ha estat bé i que són els únics, o almenys, els que primer malbaraten els
recursos.
Per tant, repeteixo que hi donarem suport convençudíssims tots que el tema s’ho mereix.
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Sr. JOSEP M. SOLDEVILA:
Nosaltres també hi donarem suport, perquè considerem que el text de l’avantprojecte de
Llei que va presentar el febrer el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, mostra
un total desconeixement de la realitat del món local en general, i del català en particular.
La moció defensa el paper del municipi com a estructura bàsica d’administració territorial i
com a més propera a la ciutadania; l’avantprojecte, segons el text aprovat, atempta contra
els drets de les comunitats municipals en elegir els seus representants i envaeix les
competències de la Generalitat sobre organització territorial i règim local, previstos a la
Carta Europea d’Autonomia Local, a la constitució Espanyola i a l’Estatut d’Autonomia.
L’avantprojecte de Llei, suposa a la pràctica i sota justificacions economistes, una
retallada en els serveis que s’ofereixen a la ciutadania.
Segons s’ha avançat en les últimes setmanes en l’executiu, la reforma no implicaria
eliminació d’ajuntaments, però si que comportaria la supressió de totes les macro
comunitats en considerar-les unes entitats opaques; alhora, aquesta norma, potenciarà el
paper de les diputacions provincials que gestionaran serveis obligatoris i mínims en
municipis de menys de 20.000 habitants.
Doncs davant d’aquest avantprojecte de Llei, demanem a l’equip de govern que s’impliqui
i demani a la Generalitat, que acceleri el desenvolupament de la nova Llei de governs
locals i fins i tot, que elabori un nou marc de finançament per al món local, perquè es
pugui construir una administració local justa, eficaç i eficient, que eviti la duplicitat de
competències entre administracions, seguint els principis de subtilitat i proximitat.
Per tant, hi donarem suport.
Sr. MARC FONTSERÈ:
El PSC sempre ens hem definit –entre d’altres coses- com un partit municipalista; aquí si
que crec que no hi ha dubte en què sempre ens hem definit així. Aquest fet, aquesta
especial manera d’entendre la política que comença als municipis i creix cap al país, fa
que qualsevulla iniciativa per modificar les diferents lleis que regeixen la política
municipal, ens les haguem de mirar en lupa. No compartim de cap manera la
culpabilització que fa el govern espanyol dels municipis i de les comunitats autònomes
com a causants del dèficit públic espanyo –ho ha comentat ara la Roser que ens estan
donant la culpa i crec que a Europa, tothom sap que no és cert-. I, per tant, tampoc
compartim que la solució a aquesta crisi sigui apretant sobre el que no té culpa.
Evidentment, tampoc entenem com el govern espanyol pot intentar aprovar una Llei quan,
almenys en el territori català, no en té competències d’acord amb l’Estatut d’Autonomia
de Catalunya i, per tant, se’n hauria d’estar. Però nosaltres votarem d’acord; estem 100%
d’acord amb la moció que s’ha llegit, però si que tenim algun dubte sobre que l’equip de
govern presenta aquesta moció quan, com actua, sembla que pensi més aviat en el
contrari i posaré algun exemple, davant de les cares que m’esteu mirant i algun podria ser
aquest mateix ple, en què aprovarem quatre punts. Els que ja fa uns anys que estem per
aquí, o que esteu per aquí, em corregiu si m’equivoco, però no crec que hi hagi cap ple
amb tant poca xixa, o fatu, o com en vulgueu dir, polític, en els últims –que jo recordi- 10
anys.
Si entrem a definir el calat d’aquests quatre punts que presenteu avui per aprovació,
veurem que té pràcticament nul·la importància per als ciutadans de Torelló o molt poca;
potser seré criticat, segurament seré criticat per aquestes paraules, però qualsevol que
pugui llegir l’acta d’aquest ple quan s’aprovi d’aquí a un mes i la compari amb qualsevulla
altra acta d’altres plens –potser excepte el ple passat- dels últims dos, quatre, vuit, setze,
vint anys, podrà veure la realitat. Ja no és només que siguin quatre punts, si no que
fixem-nos amb què estem fent avui aquí: estem aprovant una moció de la Diputació que
no hem fet nosaltres; aprovarem més endavant, o no, dues ordenances redactades i
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pensades per la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya, independència
municipal? Si, dir que ho facin. I l’últim punt, és traspassar un servei de l’Ajuntament cap
a un ens superior. Per tant, també deleguem competències. A aquestes evidències hi
sumem la voluntat, que sembla, per exemple en serveis socials, de crear una carta de
serveis socials a nivell comarcal o alguna de les raons esgrimides per posar una taxa de
teleassistència, que és que es paga arreu, excepte a Torelló, doncs ja m’explicareu quina
independència municipal reclamem en aquest punt! Com que des del PSC si que creiem
en aquesta independència i la importància de gestionar un municipi, segons decidíem els
17 regidors aquí presents, evidentment estem a favor d’aquesta proposta, però
demanaríem a l’equip de govern que fos coherent amb el que presenta i, per tant, que a
partir d’ara als plens hi hagi algun contingut polític que serveixi per millorar realment la
vida dels ciutadans.
Sr. JORDI CASALS:
Ho sento, però no puc evitar respondre una mica les paraules d’en Marc, pel que fa a
l’aprovació d’aquest punt, ja s’ha dit aquí tot el que jo creia; l’Estat espanyol ens apunta a
una diana amb la seva política de recentralització, i a més, escanya no només el municipi,
si no també la Generalitat a través de la manca de fer les transferències econòmiques
corresponents a la Generalitat, que després ho paga, entre altres raons, també per
aquesta, els municipis.
No afegiria res més, però si que voldria respondre una mica a les paraules del portaveu
del PSC, s’ha autodefinit com a portaveu d’un grup municipalista, que ha dit que en això
no tenen cap dubte a l’hora de definir-se; el que passa és que veient les paraules, jo si
que poso en dubte que tingui clar ben bé què vol dir ser municipalista. Tothom neix
ignorant, però l’experiència fa que aquesta ignorància baixa i en Marc Fontserè que ha
estat regidor a l’equip de govern en un Ajuntament, sap com van les coses, i valorar la
feina que es fa en un Ajuntament, fer una valoració a granel, a pes, em sembla que és
injust, com injust hauria estat si se li hagués fet a les seves regidories quan les portava i
en alguns plens quan no hi sortien punts...
Hi ha una feina que no surt als plens, que és tangible i a vegades, moltes vegades no surt
ni a la llum pública; és un treball intern i, per exemple aquestes ordenances, si que hi ha
uns models de la Diputació, però pots estar segur, com segurament devies fer quan
estaves a l’equip de govern, que te les miraves, perquè l’adaptació fos a nivell local i fos
correcte, i es repassés, i a més, nosaltres ho hem fet d’una manera transversal, que això
vol dir en diferents departaments, amb diferents tècnics i amb diferents regidors i això vol
dir que hi ha hagut una tasca important. Jo, si de debò el municipalisme del PSC vol dir
fer una valoració a granel, de la feina que es fa i que surt en documents, ja em
perdonaran quina és la seva visió del municipalisme, perquè si aquesta és la valoració,
l’única avaluació que es feia quan ells estaven a l’equip de govern, doncs a mi em sabria
greu. Aquest equip de govern i aquest ajuntament, tècnics i polítics treballen, fan feina i,
com he dit a vegades, potser no es plasma en els documents del ple, potser no surt als
mitjans de comunicació, però es fa feina i això gent que ha estat treballat a l’equip de
govern, ho hauria de saber.
I aquí acabo, però en una moció que jo crec que havia de ser unitat en defensa del
municipalisme fer aquesta crítica a la lleugera, a mi, realment em sap molt greu i potser
es pren una mica a la lleugera la feina que es fa als municipis tal com fa el govern
espanyol, que pren aquestes mesures, més de cara a la galeria, que no pas realment
veient la feina i els serveis que es donen als ciutadans.

Sr. MANEL ROMANS:
Jo també voldria respondre una mica a en Marc, arran del que ha dit: em sembla que això
que ens retreu, tal com ha dit en Jordi, que si hi ha moltes coses és que fem les coses bé
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i si no se’n aprova tantes és que no les fem tant bé, jo crec que hem d'estimular per la
qualitat, abans que per la quantitat i aquí aprovem el que nosaltres creiem que ha de ser
bo per al poble, i si un mes hi ha deu punts, se’n fa deu, i no n’hi ha vint, n’hi ha vint i si
un mes només n’hi ha quatre, doncs n’hi ha quatre.
A part d’això, el que has dit que estem aprovant coses ara que ens venen d’altres ens, jo
penso que el que aprovem aquí ho aprovem lliurament i una cosa és que nosaltres
aprovem lliurement el que vulguem, i l’altra cosa és que ens ho imposin; en aquest cas,
sempre hem dit que és bo mancomunar serveis i més en aquest moment que estem, que
els recursos són els que són i, per tant, en el cas, per exemple, de medi ambient, si
nosaltres podem tenir un tècnic mancomunat amb altres municipis i que això ens suposi
un estalvi financer, un estalvi de costos, això ho hem de fer.
I en quant a les ordenances, jo penso que en aquests moments en què estem, el que
hem de mirar és de facilitar les coses en la implantació d’empreses al municipi i el que
fem amb aquestes ordenances és mirar de facilitar-les i, per tant, això que deies que el
que no fem és mirar pels ciutadans del municipi, no només són els serveis socials a part
del que has esmentat de la cartera de serveis socials, que crec que és una bona cosa
que tinguem tota la comarca els mateixos criteris a l’hora d’atorgar els serveis socials. En
el tema de les ordenances, el que intentem és mirar de facilitar les coses, perquè les
empreses tinguin el mínim de dificultats per venir a Torelló i això és el que hem aprovat.
Per tant, a mi em sembla que no se’ns pot retreure a l’equip de govern que no fem coses i
estimular la quantitat sobre la qualitat i jo crec que en aquest cas, no és de rebut.
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels quinze membres assistents.

2.2. SECRETARIA
2.2.1. Aprovació inicial Ordenança municipal en espectacles públics i activitats
recreatives
ACORD:

RELACIÓ DE FETS:
L'Ordenança regula el sistema d'intervenció administrativa de competència municipal dels
espectacles públics i les activitats recreatives i dels establiments i els espais oberts al
públic on es duen a terme aquestes activitats.
FONAMENTS DE DRET
PRIMER.-Els articles 4.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local (d’ara endavant LBRL) i article 8.1.a) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i del règim local de Catalunya
atorguen als ens locals territorials, en l’àmbit de les seves competències i en els termes
que estableix la legislació de règim local, la potestat reglamentària i d’autoorganització.
L'Ordenança s'ha redactat en base a la normativa següent:
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Llei 11/2.009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les
activitats recreatives modificada parcialment per la Llei 10/2011, de 29 de desembre,
de simplificació i millora de la regulació normativa.
Decret 112/2.010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el reglament d’espectacles públics
i activitats recreatives.

SEGON.- L’aprovació de les ordenances municipals és una competència atribuïda al Ple
de la corporació amb caràcter indelegable, a tenor dels articles 22.2.d), 23.2.b) i 49 de la
LBRL, i s’aproven per majoria simple, llevat de les que formen part de plans i dels
instruments d’ordenació urbanística, les ordenances fiscals i el reglament orgànic de la
corporació.
El procediment d’aprovació de les ordenances locals es troba regulat, bàsicament, en els
articles 49 i 70.2 de la LBRL, i desplegat per l’article 178 del Decret Legislatiu 2/2003, pel
qual s’aprova el text refós de la llei municipal i del règim local de Catalunya i els articles
60 a 66 del ROAS. A tenor d’aquests preceptes, una vegada format l’avantprojecte,
l’Ordenança ha de ser aprovada inicialment pel Ple, sotmesa a informació pública i a
audiència dels interessats pel termini mínim de 30 dies, a comptar des de la data de
publicació de l’Anunci al BOP i des de l’endemà de la data de recepció de la notificació,
respectivament, i, en ambdós tràmits, als efectes que s’hi puguin formular al·legacions i
reclamacions.
Si no s’hi presenten reclamacions o al·legacions, l’acord d’aprovació inicial esdevé
definitiu –art. 65.1 in fine del ROAS–; en canvi, quan s’hi presenten reclamacions o
al·legacions, s’han de resoldre de forma raonada en l’acord d’aprovació definitiva –en
aquest supòsit, l’acord d’aprovació definitiva té caràcter preceptiu-; tant si hi ha
reclamacions com si no n’hi ha, les ordenances i els reglaments s’han de publicar en el
BOP, i no entren en vigor fins que se n’hagi publicat completament el text i hagi
transcorregut el termini de quinze dies hàbils que preveu l’article 65.2 de la LBRL.
Vist l’informe de secretaria que obra a l’expedient.
És per tot això que, a proposta d’Alcaldia, i vist el dictamen favorable de la C. I.
d'administració, economia i hisenda, recursos humans, règim intern i seguretat, el Ple de
l’Ajuntament, per unanimitat dels membres assistents, acorda:
Primer.- Aprovar inicialment l’Ordenança d'intervenció municipal en espectacles públics
i activitats recreatives. El text de l'ordenança és el mateix que el de l'Ordenança tipus
d'intervenció municipal en espectacles públics i activitats recreatives aprovat per la
Diputació de Barcelona i publicada al Bop de 19 d'octubre de 2012 .
Segon.- Exposar al públic durant 30 dies a través d’edictes que s’inseriran al BOP, al
DOGC, a un dels mitjans de comunicació escrita diària i al tauler d’edictes de l’ajuntament
per tal que qualsevol persona presenti les al·legacions i reclamacions que consideri
pertinents. En cas que no es presentin al.legacions contra l’acord d’aprovació inicial,
l’ordenança quedarà definitivament aprovada i es farà constar els efectes de l’aprovació
per decret de l’Alcaldia.
Tercer.- Un cop aprovada definitivament l’Ordenança es procedirà a la seva publicació
íntegra al BOP i alhora anunciar al DOGC la referència del BOP en el qual s’hagi publicat
íntegrament el text i no entraran en vigor fins que s’hagin procedit a la seva publicació
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íntegra i hagi transcorregut el termini de 15 dies des de la notificació de l’aprovació
definitiva de l’Ordenança a l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya.
INTERVENCIONS:
Sr. JAUME VIVET:
Aquestes dues ordenances incideixen en activitats amb poca incidència ambiental,
respecte a les que se simplifica molt la seva legalització.
Respecte a les activitats sense incidència ambiental, només se’ls demana per a la
legalització, el qüestionari d’activitats i una declaració responsable fent constar que
compleixen amb la normativa vigent. Entrarien dins d’aquests expedients, que presentant
un qüestionari es poden legalitzar: establiments comercials i de serveis amb una
superfície inferior als 100 m².; en el cas dels bars, amb una superfície inferior als 100 m².,
se’ls demanaria un qüestionari de l’activitat, per obrir, a banda d’un certificat d’una entitat
de control de sorolls, depenent del nivell de sorolls que generin i una còpia de
l’assegurança de responsabilitat civil. El decret 112/2010 que regula les activitats
recreatives, preveu que en les activitats amb poca incidència ambiental, com ara bars,
han de presentar un control periòdic cada 4 anys, que s’aplicarà en cas que l’ordenança
no prevegi una altra cosa; en aquest cas, en aquesta ordenança, se suprimeix aquest
control.
Totes les activitats amb poca incidència ambiental, poden obrir presentant a l’ajuntament
el qüestionari de l’activitat, amb una declaració que compleixen amb tota la normativa
d’aplicació; aquest fet no exclou a l’ajuntament, que ha de controlar realment si
compleixen la normativa d’aplicació i que en qualsevol moment pugui inspeccionar-les.
Això, d’entrada, vol dir que se simplifica molt i molt, el fet de poder obrir petits
establiments com ara botigues i petits negocis. Entenem que només venint a l’Ajuntament
i fent la presentació de l’expedient i d’aquest qüestionari, ells poden obrir el negoci.
Francament, serem dels pobles, Torelló, on serà més fàcil obrir una botiga o un bar.

Sra. ROSER MAS:
Jo volia preguntar un parell de coses en relació amb aquestes ordenances: una en el
sentit que ha comentat abans el company, en marc, que és en el tema de l’autonomia i la
independència dels diversos municipis i l’altra, perquè en relació amb l’ordenança
d’espectacles públics i activitats recreatives, ens sembla que no està prou participada per
entitats o per locals que promouen l’espectacle i activitats i perquè també es crea un
consell, molt en la línia que anem fent, de crear consells que llavors no els convoquem
quan toca i entenem que són consells buits de contingut; si no ens els creiem i no els
utilitzem, tant és que es vagin creant consells, perquè no tenen cap repercussió pràctica
després en tot el que es pugui treballar des consells.
Per altra banda, tot i que facilita l’obertura de molts establiments, si no podem garantir tot
el tema de les inspeccions, tampoc no sabem exactament en quina situació obriran tots
els locals; això és un tema que en tot cas s’hauria de lligar.
I en relació al tema que havia comentat abans en Marc, és cert que això es basa en
propostes de la Diputació, és veritat que recollint el que comentava en Manel, una certa
homogeneïtzació de legislació i d’aspectes d’aquest tipus pot arribar a facilitar, però si
que també en aquests moments hi ha pocs municipis adherits i, a més, deixa poc marge
en el tema de l’autonomia i de la independència municipal, que entraria en certa manera
en contradicció amb la proposta que acabem d’aprovar unitàriament tots plegats abans,
de les independències municipals.
Per aquest motiu, nosaltres ho entenem així i per aquests motius ens abstindrem en
aquestes ordenances.
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Sr. DAVID OLIVARES:
Nosaltres si que donarem suport a aquestes ordenances. Creiem que és bo que estigui
tot ben regulat.
Nosaltres l’únic dubte que teníem és si es posarien més traves per obrir locals i és
totalment el contrari, és a dir, que es donaran més facilitats.
El tema de les inspeccions, nosaltres vam entendre que hi ha molts tipus de locals que
primer es deixarien obrir i després ja es faria la inspecció, jo crec que ho vaig entendre
així, cosa que ara sembla que també es fan les inspeccions, pel que se’m va informar.
Creiem que ha d’estar tot regulat; l’altre dia mateix, curiosament, venia de l’Ajuntament
per presentar una sol·licitud i una noia venia a demanar informació sobre l’obertura d’un
local; la noia que l’estava atenent tampoc sabia molt bé què li feia falta; a dia d’avui
sabem que hi ha una ordenança i aquesta noia sabrà exactament què li fa falta.
Per tant, nosaltres si que creiem que això és una bona tasca de l’equip de govern,
començar a ordenar-ho tot. Creiem que abans, en relació al tema d’obertura de locals no
estava ben regulat i nosaltres si que hi donarem suport.
Sr. MARC FONTSERÈ:
Nosaltres també hi donarem suport. Si que hi ha alguna cosa que creiem que es podria
arreglar, però no és dispositiu, si no que a les ordenances parlem moltes vegades:
“aquest punt no és vàlid per a municipis de menys de 50.000 habitants”... això ho diu
reiteradament i a mi em fa mal d’ulls, perquè sembla que sigui “copiar i enganxar”, però,
bé! Dispositivament no afecta a l’ordenança aprovada.
Si que és cert, el tema dels consells; no sé si teniu previst crear-lo o no crear-lo; no afecta
el vot, però si que és una pregunta que volíem fer.
I tu, alcalde has dit que facilitava tràmits; En David de PxC també ha dit que facilitava; jo
crec que ordena, però facilitar, no, perquè si no m’equivoco, els tràmits no han canviat:
era el que s’estava fent fins ara. M’equivoco?
Sr. JAUME VIVET:
Nosaltres entenem que només amb una sola declaració manifestant què fas dins del teu
negoci, no es demanarà res més. en tot cas, som nosaltres que hem d’anar a
inspeccionar, però a l’interessat no li cal res més.
Sr. MARC FONTSERÈ:
Però això ja era així, no?
Sr. JAUME VIVET:
No, fins ara no.
Nosaltres creiem que facilitem molt l’obertura de petits negocis, que és el que intentem
que es faci.

VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per majoria absoluta del nombre legal de membres de la
Corporació, atenent al resultat que detallem a continuació:


Vots favorables: 14, dels regidors i les regidores dels grups municipals de CiU, del
PSC-PM, de JpT-ERC-AM i de PxC.
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Vots desfavorables: 0
Abstencions: 1, de la regidora del grup municipal d’ICV-EUiA-E.

2.2.2. Aprovació inicial Ordenança municipal ambiental, de seguretat i de salut
pública.
ACORD:

RELACIÓ DE FETS:
L'Ordenança regula el sistema d'intervenció administrativa de competència municipal de
les activitats, instal.lacions i establiments que afectin la salut i la seguretat de les
persones, els béns, la tranquil.litat dels veïns i la convivència veïnal i, per protegir el medi
ambient, el territori i l'entorn urbà, els béns públics i els béns col.lectius i el patrimoni
cultural i el dret dels usuaris i els consumidors.
FONAMENTS DE DRET
Primer.-Els articles 4.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local (d’ara endavant LBRL) i article 8.1.a) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i del règim local de Catalunya
atorguen als ens locals territorials, en l’àmbit de les seves competències i en els termes
que estableix la legislació de règim local, la potestat reglamentària i d’autoorganització.
L'Ordenança s'ha redactat en base a la normativa següent:


Llei 20 /2.009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats (en
endavant LPCAA) modificada parcialment per la Llei 9/2.011, de 29 de desembre de
promoció de l'activitat econòmica i la llei 5/2012, de 20 de març, de mesures fiscals,
financeres, administratives i de creació de l'impost sobre les estades en establiments
turístics.

Segon.- L’aprovació de les ordenances municipals és una competència atribuïda al Ple de
la corporació amb caràcter indelegable, a tenor dels articles 22.2.d), 23.2.b) i 49 de la
LBRL, i s’aproven per majoria simple, llevat de les que formen part de plans i dels
instruments d’ordenació urbanística, les ordenances fiscals i el reglament orgànic de la
corporació.
El procediment d’aprovació de les ordenances locals es troba regulat, bàsicament, en els
articles 49 i 70.2 de la LBRL, i desplegat per l’article 178 del Decret Legislatiu 2/2003, pel
qual s’aprova el text refós de la llei municipal i del règim local de Catalunya i els articles
60 a 66 del ROAS. A tenor d’aquests preceptes, una vegada format l’avantprojecte,
l’Ordenança ha de ser aprovada inicialment pel Ple, sotmesa a informació pública i a
audiència dels interessats pel termini mínim de 30 dies, a comptar des de la data de
publicació de l’Anunci al BOP i des de l’endemà de la data de recepció de la notificació,
respectivament, i, en ambdós tràmits, als efectes que s’hi puguin formular al·legacions i
reclamacions.
Si no s’hi presenten reclamacions o al·legacions, l’acord d’aprovació inicial esdevé
definitiu –art. 65.1 in fine del ROAS–; en canvi, quan s’hi presenten reclamacions o
al·legacions, s’han de resoldre de forma raonada en l’acord d’aprovació definitiva –en
aquest supòsit, l’acord d’aprovació definitiva té caràcter preceptiu-; tant si hi ha
reclamacions com si no n’hi ha, les ordenances i els reglaments s’han de publicar en el
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BOP, i no entren en vigor fins que se n’hagi publicat completament el text i hagi
transcorregut el termini de quinze dies hàbils que preveu l’article 65.2 de la LBRL.
Vist l’informe de secretaria que obra a l’expedient.
És per tot això que, a proposta d’Alcaldia, i vist el dictamen favorable de la C. I.
d'administració, economia i hisenda, recursos humans, règim intern i seguretat, el Ple de
l’Ajuntament, per unanimitat dels membres assistents, acorda:
Primer.- Aprovar inicialment l’Ordenança d'intervenció municipal ambiental, de seguretat
i de salut pública. El text de l'ordenança és el mateix que el de l'Ordenança tipus
d'intervenció municipal en espectacles públics i activitats recreatives aprovat per la
Diputació de Barcelona i publicada al Bop de 19 d'octubre de 2012 .
Segon.- Exposar al públic durant 30 dies a través d’edictes que s’inseriran al BOP, al
DOGC, a un dels mitjans de comunicació escrita diària i al tauler d’edictes de l’ajuntament
per tal que qualsevol persona presenti les al·legacions i reclamacions que consideri
pertinents. En cas que no es presentin al.legacions contra l’acord d’aprovació inicial,
l’ordenança quedarà definitivament aprovada i es farà constar els efectes de l’aprovació
per decret de l’Alcaldia.
Tercer.- Un cop aprovada definitivament l’Ordenança es procedirà a la seva publicació
íntegra al BOP i alhora anunciar al DOGC la referència del BOP en el qual s’hagi publicat
íntegrament el text i no entraran en vigor fins que s’hagin procedit a la seva publicació
íntegra i hagi transcorregut el termini de 15 dies des de la notificació de l’aprovació
definitiva de l’Ordenança a l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya.

VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per majoria absoluta del nombre legal de membres de la
Corporació, atenent al resultat que detallem a continuació:




Vots favorables: 14, dels regidors i les 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.

2.3. MEDI AMBIENT
2.3.1. Ratificació d'un acord de la Junta de Govern Local, d'aprovació d'un conveni
amb el consorci de la Vall del Ges, Orís i el Bisaura, per al desenvolupament
d'accions de medi ambient.
ACORD:

RELACIÓ DE FETS:
Per acord de la Junta de Govern Local del dia 4 de febrer de 2013, es va procedir a
l’aprovació d’un conveni entre l’Ajuntament de Torelló i el Consorci de la Vall del Ges,
Orís i el Bisaura, per al desenvolupament d’accions en l’àmbit del Medi ambient.
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Tenint en compte que la competència per a l’aprovació d’aquest acord recau en el plenari
municipal,

És per tot això que, a proposta de Serveis Territorials, i vist el dictamen favorable de la
C. I. de territori i urbanisme, promoció econòmica i medi ambient, el Ple de l’Ajuntament,
per majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, acorda:
Únic.- RATIFICAR el contingut de l’acord d’aprovació del conveni, en els termes que es
transcriuen literalment a continuació:
“RELACIONS DE FET:
Vist l’informe emès pel tècnic d’obres i serveis en què informa favorablement l’aprovació
del conveni de col·laboració entre el Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura i
l’ajuntament de Torelló pel desenvolupament d’accions de medi ambient i
desenvolupament rural
FONAMENTS DE DRET
L’article 303 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres,
activitats i serveis dels ens locals, en concordança amb l’article 191 del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim local
de Catalunya, preveu expressament la possibilitat que les administracions públiques
estableixin mitjançant convenis, una relació de cooperació consensuada per a la
prestació de serveis o per al desenvolupament de les competències legalment atribuïdes,
en la satisfacció dels quals tinguin un interès comú. Aquest règim és equiparable als
convenis de col·laboració entre l’administració i els particulars quan tenen per objecte
igualment la millora en la gestió dels serveis o de les condicions de desenvolupament de
les competències amb l’objectiu de la satisfacció de l’interès general.
Atès que l’Alcalde, mitjançant resolució de data 5 de març de 2012, va delegar l’aprovació
de convenis a la Junta de Govern Local,
A proposta de la regidoria de Medi Ambient es proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents
És per tot això que, a proposta de la regidoria d'Infraestructures i Manteniment, la Junta
de Govern Local, per unanimitat, acorda:
Primer.- Aprovar la minuta de conveni de col·laboració entre el Consorci de la Vall del
Ges, Orís i Bisaura i l'Ajuntament de Torelló pel desenvolupament d’accions de medi
ambient i desenvolupament rural d'acord amb el text que figura al final d'aquest acord.
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa per import de QUINZE MIL CINC-CENTS
VUITANTA- DOS EUROS AMB TRES CÈNTIMS (15.582,03€) en concepte d’encomana
de gestió al Consorci per realitzar el servei tècnic de medi ambient amb càrrec a la
partida 305-942-4670000 del pressupost de despeses de l’exercici 2013.
Tercer.- Reconèixer l’obligació de la despesa i establir que s’entendrà acceptada
l’encomana per part del Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura, si en el termini d’un
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mes, comptat a partir de la data de signatura del conveni, no ha manifestat expressament
la seva renuncia a realitzar les accions recollides en el conveni.
Quart.- Facultar l’Alcalde-President de Torelló, per a la signatura del conveni, així com
tota la documentació necessària per a l’efectivitat del present acord.
Cinquè.- Notificar el present acord al Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura, als
departaments de Medi ambient, Obres i Serveis, Secretaria i Intervenció. El consorci
disposa fins el 31 de desembre de 2013 per justificar l’import de l’encomana de serveis.
Sisè.- Publicar aquest acord al butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al tauler
electrònic municipal
Setè.- Ratificar el present acord a la propera sessió Plenària.
El text del conveni aprovat és el següent:
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE TORELLÓ I EL
CONSORCI DE LA VALL DEL GES, ORÍS I BISAURA PEL DESENVOLUPAMENT
D’ACCIONS DE MEDI AMBIENT I DESENVOLUPAMENT RURAL
Torelló, X de febrer de 2013
REUNITS
D’una banda l’Alcalde de l’Ajuntament de Torelló, Sr. Jaume Vivet i Soler, actuant en nom
i representació d’aquest i assistit per la secretària de la corporació, Sra. Montserrat Freixa
i Costa.
I de l’altra la Presidenta del Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura, Sra. Rosa Vestit i
Villegas, actuant en nom i representació d’aquest i assistit per la secretària d’aquest, Sra.
Montserrat Arnedo i Gómez
Ambdues parts es reconeixen mútuament la representació legal en la qual actuen i la
capacitat jurídica d’obrar necessària per a l’atorgament d’aquest conveni de col·laboració.
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
1.- La legislació de règim local atribueix als municipis diverses competències per
promoure tota mena d’activitats i prestar tots els serveis públics que contribueixin a
satisfer les necessitats i les aspiracions de la comunitat de veïns.
El 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 (TRLMRLC) preveu que el consorci té
personalitat jurídica pròpia per a crear i gestionar serveis i activitats d’interès local o
comú.
2.- L’Ajuntament de Torelló i altres ajuntaments de la comarca d’Osona van constituir el
Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura per una millor gestió i coordinació d’accions i
planificació de programes i accions de desenvolupament local.
3.- El Consorci Vall del Ges, Orís i Bisaura com a ens local supramunicipal que té
atribuïdes funcions de cooperació pot establir convenis amb els municipis per assolir
aquesta funció de cooperació.
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De conformitat amb el que disposa l’article 114.3 e) del TRLMRLC cal el vot favorable de
la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació per adoptar l’acord per
a la transferència de funcions o d’activitats a altres administracions públiques.
4.- L’article 15 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, estableix que els ens
locals poden encomanar la realització d’activitats tècniques a òrgans o entitats de la
mateixa o de diferent Administració per raons d’eficàcia administrativa. Quan l’encàrrec
de gestió es faci entre òrgans i entitats d’administracions diferents s’ha de formalitzar per
mitjà de la signatura del conveni corresponent entre elles.
5.- El pla estratègic del Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura contempla com a
objectius principals l’equilibri ambiental, la cohesió social i el desenvolupament econòmic
del territori.
6.- El Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura té dins el seu equip tècnic la figura d’un
tècnic de medi ambient i desenvolupament rural.
PACTES
1. Objecte
El present conveni té per objecte establir una relació de col·laboració entre
l’Ajuntament de Torelló i el Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura a través de la
qual l’Ajuntament de Torelló fa una encomana de gestió al Consorci per realitzar el
servei tècnic de medi ambient. Aquesta encomana inclou:
-

Realització de projectes de divulgació i sensibilització ambiental.
Assessorament i coordinació en les actuacions de manteniment de zones verdes
Realització del pla d’ordenació de l’arbrat i jardineria de Torelló
Suport i assessorament als tècnics locals en matèria de medi ambient, agricultura
i ramaderia; redacció d’informes tècnics.
Coordinació i gestió de plagues urbanes
Suport tècnic en matèria de formació i assessorament medi ambiental.
Gestió, coordinació i control dels horts socials del municipi.
Gestió de millores de camins rurals del municipi de Torelló
Dinamització del programa Escoles Verdes
Gestió dels entorns fluvials del municipi de Torelló
Informar de les subvencions a les que pugui acollir-se l’Ajuntament de Torelló en
matèria de medi ambient, omplir els formularis per la seva petició, gestionar
l’execució de les subvencions concedides i la seva justificació.

2. Obligacions de les parts
L’ajuntament de Torelló es compromet a:
-

-

Efectuar una aportació de 15.582,03€, amb liquidacions mensuals, al Consorci de
la Vall del Ges, Orís i Bisaura per tal de finançar el cost laboral de mitja jornada
del tècnic de medi ambient i desenvolupament rural, el Sr. Josep Llach i Casals,
per desenvolupar les tasques definides en el present conveni.
Coordinar les tasques que ha de desenvolupar el tècnic del Consorci de la Vall
del Ges, Orís i Bisaura, el Sr. Josep Llach i Casals, a través del Cap
d’Infraestructures i Manteniment de l’Ajuntament de Torelló.
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-

Donar suport en els tràmits derivats de les actuacions esmentades en aquest
conveni.
El finançament de les actuacions anirà a càrrec de l’Ajuntament de Torelló.
Designar els representants a la comissió tècnica de seguiment

El Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura es compromet a:
-

Coordinar i realitzar els treballs tècnics de medi ambient i desenvolupament rural,
abans esmentats.
Informar dels treballs realitzats a la comissió tècnica de seguiment
Lliurar una memòria de treball i els informes i documentació pertinent, al final del
present conveni
Designar els representants a la comissió tècnica de seguiment

3. Comissió tècnica de seguiment
El seguiment de les actuacions convingudes es farà mitjançant una comissió mixta
entre l’Ajuntament de Torelló i el Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura.
Aquesta comissió tècnica de seguiment estarà integrada per:
- Un/a representant de l’Ajuntament de Torelló
- Un/a tècnic responsable de l’Ajuntament de Torelló
- La gerència del Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura
- El tècnic de medi ambient i desenvolupament rural del Consorci de la Vall del Ges,
Orís i Bisaura.
Seran funcions de la comissió tècnica de seguiment:
- Acordar els criteris de col·laboració
- Fer el seguiment i l’avaluació de les actuacions derivades del conveni i dictar les
especificacions necessàries per al seu correcte desenvolupament.
- La Comissió de Seguiment es reunirà com a mínim una vegada dins el període de
vigència d’aquest conveni
4. Sistema de pagament i forma de justificació
El pagament de l’aportació es farà mitjançant liquidacions mensuals.
El Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura justificarà l’activitat subvencionada, per
un import igual o superior al que se satisfarà, presentant al Registre General de
l’Ajuntament de Torelló, un certificat de la Interventora del Consorci de la Vall del Ges,
Orís i Bisaura amb el vistiplau de la Presidència, en el qual hi constaran els següents
conceptes:
- Relació de despeses de personal reconegudes i aprovades relatives a l’actuació
- Que el Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura té arxivats i a disposició de
l’Ajuntament de Torelló tots els documents originals justificatius de les obligacions
referides en el certificat.
5. Vigència i extinció del conveni
El present conveni tindrà vigència des del 1 de febrer de 2013 fins el 31 de desembre
de 2013, i es podrà prorrogar a petició de l’Ajuntament de Torelló. En cas de pròrroga
del present conveni, ambdues parts podran introduir les modificacions que es
considerin adients.
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Seran causes de resolució del conveni, a més de les clàusules generals aplicables,
l’incompliment de qualsevol dels pactes establerts, amb denúncia prèvia d’una de les
parts.
I en prova de conformitat, se signa per duplicat el present conveni a un sol efecte, en el
lloc i data que s’indica a continuació.

Torelló, x de febrer de 2013
Per l’Ajuntament de Torelló
Bisaura

Pel Consorci de la Vall del Ges, Orís i

L’alcalde,
Jaume Vivet i Soler

La Presidenta,
Rosa Vestit i Villegas

La secretària
Montserrat Freixa i Costa

La Secretària
Montserrat Arnedo i Gómez”

INTERVENCIONS:
Sr. XAVIER LOZANO:
Això és el conveni del tècnic de medi ambient que tenim amb el consorci, que ja vam
aprovar a finals de l’any passat per a l’últim període de l’any, i que s’havia de tornar a
passar.

Sra. ROSER MAS:
Nosaltres hi donarem suport, perquè ens sembla fonamental que es puguin desenvolupar
accions relacionades amb el medi ambient, però aquesta fórmula, la d’anar tapant forats i
anar renovant jornades parcials de temps al consorci, no ens sembla prou adequada. Ens
sembla que Torelló necessita un tècnic o una tècnica de medi ambient a jornada
completa i malgrat les dificultats econòmiques que existeixen en aquest moment, pensem
que una de les tasques que té l’equip de govern precisament és prioritzar a què es vol
dedicar els diners que hi ha i com que entenem que és prioritari, ens agradaria que es
pogués prioritzat. De totes maneres, hi donarem suport.
Sr. JOSEP M. SOLDEVILA:
Nosaltres hi donarem suport.

Sr. MARC FONTSERÈ:
Nosaltres no hi donarem suport, i és curiós, perquè les raons són les mateixes que
al·legava la Roser, perquè creiem, si no ho tinc mal entès i potser ho torno a tenir mal
entès com en el punt anterior, només s’hi adhereix Torelló, dels vuit municipis del
consorci i, per tant, el cost va tot a càrrec de Torelló; per tant, el que costaria que el
tingués el consorci o l’Ajuntament, intueixo que seria el mateix i, per tant, crec que seria
bo que estigués integrat a l’estructura i estalviar-nos una comissió de seguiment i que els
tècnics de l’Ajuntament no estiguessin a sobre gestionant conjuntament el tema. De fet,
sóc coherent amb el que ja vam aprovar la legislatura passada, que quan hi va haver
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algun problema l’ajuntament es va fer càrrec del tècnic de medi ambient i quan es van
donar les condicions, va tornar a anar al consorci.
Sr. XAVIER LOZANO:
Entenc els arguments, però és que l’Ajuntament no pot contractar; per tant, l’única via que
té l’Ajuntament per mantenir el tècnic, és fer-lo a través del consorci.
Sr. JAUME VIVET:
Jo em reafirmo en les paraules d’en Xevi. L’única manera, si volíem mantenir el tècnic de
medi ambient, era contractar-lo a través del consorci; el fet que els altres municipis, tot i
que hi hem insistit molt per poder tenir el tècnic a jornada completa, ells creuen que no és
interessant tenir aquest servei com a consorci, nosaltres entenem que ho és i el problema
no és econòmic, que pot ser-ho, però no és econòmic, si no que és un tema de
contractació de personal: l’Ajuntament no pot contractar ningú i, per tant, o es feia així, o
no podíem contractar el tècnic de medi ambient. La resposta és aquesta.
Sra. ROSER MAS:
Només una pregunta relacionada amb el que acabes de comentar: si el problema no era
econòmic, aleshores, no es podria contractar a jornada completa?

Sr. JAUME VIVET:
Amb el consorci a jornada completa, entenc que no ens toca! Entenc que aquí el tema
era seguir aportant la part que nosaltres aportàvem al consorci; aportem la mateixa
quantitat que s’aportava.
Sr. MARC FONTSERÈ:
Entenc les explicacions que han donat en Xevi i l’alcalde, però nosaltres continuarem
votant en contra, perquè creiem que, si més no, de cara als pressupostos i llocs de treball
de l’any vinent, si és possible, d’aquí a un any, si és legal i possible, el puguem incorporar
a la plantilla de l’ajuntament.
Sr. JAUME VIVET:
Mentre hem buscat aquesta solució que és l’única que tenim en aquests moments per
poder mantenir el tècnic de medi ambient; és l’única que hi ha; ho hem buscat de tort i de
través i no hi ha més.
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per majoria absoluta del nombre legal de membres de la
Corporació, atenent al resultat que detallem a continuació:




Vots favorables: 12, dels regidors i les regidores dels grups municipals de CiU, de
JpT-ERC-AM, de PxC i d’ICV-EUiA-E.
Vots desfavorables: 3, dels regidors del grup municipal del PSC-PM.
Abstencions: 0.
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3. CONTROL DE L'ACCIÓ DE GOVERN
3.1. MOCIONS
3.1.1. GRUP MUNICIPAL DE PxC
3.1.1.1. Moció de PxC, sol·licitant que s'estudiI la possibilitat de treure l'antena de
telefonia a l'av. Pompeu Fabra i s'elabori un pla especial d'infraestructures
radioelèctriques que reguli les instal·lacions de telefonia mòbil.
PROPOSTA D’ACORD:
Atès que tenim coneixement t de l’informe elaborat Ubicació: Escola Fortià Sola
Municipi: Torelló
Districte: Osona
Data d’elaboració de l'informe: 11/02/2013
Període mesurat: 01/01/2013 - 31/01/2013
Atès que l'antena de telefonia esta instal·lada a menys de 300 metres de l’escola Fortià
sola i amb el perill que això comporta per als nens i nenes.
Atès que la liberalització del mercat de les telecomunicacions ha comportat el ràpid
creixement de tots aquells elements necessaris de telecomunicació per prestar un servei
de qualitat.
Atès que els serveis de telecomunicacions requereixen una infraestructura que afecta
directament el territori.
Atès que existeix una evident preocupació social pels possibles efectes de les emissions
de les antenes de telefonia mòbil en la salut dels ciutadans. Aquesta preocupació és
compartida per part de la comunitat científica i, fins i tot per l’Organització Mundial de la
Salut que va encetar un estudi epidemiològic al respecte per establir la seva incidència
real, o la pròpia Unió Europea que recomanava el 1999 als països membres l’adequació
de les seves legislacions estatals.
Atès que una de les recomanacions del Consell Europeu de 1999 reclamava restriccions,
segons les característiques particulars de la població més directament exposada.
És per tot això que el grup municipal de PxC, proposa al Ple de l’Ajuntament, l’adopció
del següent acord:
1.- Que s’elabori un Pla Especial d'Infraestructures Radioelèctriques que reguli la possible
instal·lació a Torelló d’antenes de telefonia mòbil personal i altres serveis radioelèctrics
de telefonia pública, que contempli com a mínim els següents criteris:
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Elaboració, amb la participació dels operadors de telefonia mòbil, d’un pla d’implantació
de tota la xarxa que fixi els emplaçaments i la tipologia de les antenes, així com la
justificació de les solucions proposades i les possibles alternatives.
Utilització de la millor tecnologia disponible que sigui compatible amb la minimització de
l’impacte visual i ambiental en les instal·lacions.
Desenvolupament de mesures de prevenció per a la salut de les persones, establint
distàncies de seguretat a les zones habitades.
Declaració de tots els elements arquitectònics catalogats i del sòl rústic protegits com a
zones lliures d’antenes.
Exigència d’una assegurança de responsabilitat civil que permeti cobrir els possibles
problemes que se’n puguin derivar de la instal·lació d’antenes base de telefonia mòbil.
2.- Que s'obri una moratòria temporal la concessió de llicències per a instal·lacions
d’antenes de telefonia mòbil fins que no estigui aprovada l’esmentat Pla Especial
d'Infraestructures Radioelèctriques d'antenes de telefonia.
3. S’estudiï la possibilitat de treure l'antena de telefonia telefònica s.a de l'avinguda
Pompeu Fabra instal·lada a menys de 300 metres de l’escola Fortià sola.

INTERVENCIONS:
Sr. JOSEP M. SOLDEVILA:
En primer lloc, volem deixar clar que aquesta moció la presentem per donar resposta a
pares d’alumnes que, preocupats per no tenir suficient informació i no estar ben
assessorats; tenen constància que hi ha aquesta antena, que està a 300 metres de
l’escola i que està controlada pel centre de comunicacions i tecnologies de la Generalitat,
control d’emissions de camps magnètics. A la junta de portaveus ja vam ensenyar
l’informe del que estan mirant.
Tenim constància que es van recollir signatures, en el seu moment, per part de pares,
perquè patien pel problema de les radiacions que podia emetre aquesta antena.
Nosaltres no som gaire entesos en aquesta matèria, però si que sabem que si és perillós
o no, però per sentit comú, si es controla, és que hi ha d’haver un mínim de risc. Ens van
informar que des del Consell comarcal s’estudia algun tipus de pla; no el coneixem.
La nostra intenció és posar la llavor; posar la llavor o el seny; no podem permetre que la
tecnologia s’avantposi a la nostra salut; val la pena prescindir d’algunes tecnologies si
realment ens podem perjudicar la salut. I jo us ho dic, perquè hi ha diversos estudis –us
els puc passar, perquè eren molt llargs- que diuen exactament el que passa: diuen que
dins de la pol·lució està el cas particular dels efectes nocius per a la salut dels telèfons
mòbils i dels efectes nocius de tota la xarxa, que generen els repetidors que envaeixen el
territori nacional, especialment en zones urbanes. També a Espanya l’autor Bardamaso,
director de l’Institut d’electromagnetisme de la Universitat d’Alcalà d’Henares, de Madrid,
ha comprovat els efectes de les radiacions electromagnètiques sobre el cervell humà,
demostrant el seu efecte nociu sobre la glàndula mestra del cap, la glàndula pineal, fent
que es produeixi una disminució de la segregació d’hormones, la melatonina i la
serotonina; això vol dir que disminueixen realment les defenses naturals del cos i, per
tant, la persona està oberta amb facilitat a qualsevol tipus de malaltia.
També comenta les radiacions són les que poden danyar la salut a llarg termini i els seus
efectes estan més camuflats, dies mesos o anys. Com tots sabem, aquest país està
penat matar a curt termini, però a llarg termini, pel tabac o per radiacions, està permès,
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perquè en treuen un benefici les multinacionals que no tenen escrúpols en aquest país
per poder posar el que volen.
Nosaltres, el que si que demanem és que hem de començar a mirar que en els temps
que estem ara, poder controlar una mica aquestes multinacionals que posen on volen les
seves tecnologies, que ens afecten directament a les persones. Nosaltres el que volem,
més que tot, és això: fer un pla o, com a mínim, implicar-nos-hi nosaltres, perquè la
nostra intenció és elaborar un pla especial d’infraestructures radioelèctriques, que reguli
la possible instal·lació a Torelló d’antenes de telefonia mòbil personal i altres serveis
radioelèctrics de telefonia pública, en la qual cosa quedin reflectits uns punts claus que
tots nosaltres prioritzem la salut per sobre la tecnologia.
Els serveis de telecomunicacions requereixen una infraestructura que afecta directament
el territori; les multinacionals es mouen com peix a l’aigua en aquest país i no tenen
escrúpols i hem de controlar la seva ubicació; no podem permetre que torni a ocórrer la
col·locació d’una altra antena davant d’un col·legi.
Mirin: l’aprovin o no l’aprovin, em dono per satisfet si comprenen el missatge: cada dia
haurem de ser més conscients de les nostres decisions; l’època i la crisi, ho requereixen.
Sra. ROSER MAS:
No hi donarem suport.

Sr. MARC FONTSERÈ:
Jo no em centraré en el que potser podríem estar d’acord, que segons les competències
que pugui tenir l’Ajuntament, d’acord amb les competències que pugui tenir l’Ajuntament
per realitzar l’estudi, pla, o el que s’escaigui; el regidor Romans ens va comentar que des
de Manlleu o mancomunadament amb municipis, s’iniciarà un estudi. Hi ha coses a fer,
però el que no puc estar d’acord de cap de les maneres és les raons per les quals
demaneu aquest pla, aquest estudi: textualment torno a llegir, tot i que ja s’ha dit, és que
“atès que l’antena de telefonia està instal·lada a menys de 300 metres de l’escola Fortià
Solà i amb el perill que això comporta per als nens i nenes...” ostres! Jo hi porto dos fills!
Crec que algú de vostès també hi porta fills; hi ha familiars propers que hi treballen o gent
que hi treballa, o que hi viu. Si algú de nosaltres o vosaltres tinguéssim el més mínim
dubte en què afecta els nostres nens, hi treballaríeu? Hi portaríeu els nens? Jo no ho
faria! Els pares estan preocupats. Jo vaig estar preocupat en el seu moment; les AMPA,
que es canvien cada dos o quatre anys –crec que en Lluís segurament també hi té a dirs’han interessat a l’Ajuntament; l’Ajuntament i la Generalitat ho controlen; per tant, dir que
estan en perill els nens, jo penso que és mancar a la veritat i, a més, ho reconeixeu
portant-los-hi. Per tant, no podem estar d’acord amb la moció.
Sr. JAUME VIVET:
Jo, com ha dit en Marc, també hi ha punts en què estaria d’acord i n’hi ha d’altres que no i
evidentment faré referència a què hi ha uns informes emesos per part del Consell
Comarcal; l’Ajuntament de Torelló, mitjançant un decret va concedir a Telefònica móbiles
la llicència ambiental per a l’activitat d’estació base de telefonia mòbil, ubicada a
l’avinguda Pompeu Fabra, número 3, d’aquest municipi. Dir també que donada la
inquietud, com deia en Marc, dels veïns i, en especial, dels pares i mares dels alumnes
de les escoles Fortià Solà, el 13 de desembre de 2005, és a dir que ja estem parlant de
vuit anys enrere, es va instal·lar amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya, un
equip que està muntat a la façana del pati de l’escola que dóna directament a l’edifici de
telefònica, connectat a una xarxa de control remot que està controlant contínuament les
emissions dels camps electromagnètics provinents d’estacions base de telefonia mòbil.
Per tant, nosaltres cada mes tenim el resum d’aquests paràmetres que es mesuren i he
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de dir que el 100% dels paràmetres, el 100% dels valors mesurats estan dins dels
paràmetres i estan molt per baix; es permeten, com a màxim 27 volts/metre i estem
mesurant, la mitjana d’un període –estic parlant del 3 de febrer de 2011- estem mesurant
de mitjana 0,19 volts/metre amb un valor màxim d’1,22 volts/metre; si tenim que el màxim
és de 27, estem molt per sota. L’última que tenim aquí, que és de l’1/1/2013 fins el
31/1/2013, estem parlant pràcticament del mateix: mitjana del període 0,32 volts/metre;
valor màxim, 0,47. El 100% dels valors estan dins del camp de normativa, i en tinc altres;
per exemple el mes de juliol de 2012, estem a 0,24 volts/metre i 0,35 volts/metre, o sigui
que fins a 27 volts/metres, estem gairebé a zero.
Jo entenc que la preocupació hi és; també entenc que cada vegada que hi ha un canvi
d’AMPA, com ha dit en Marc, hi ha l’antena i es demana; potser hem de fer un informe de
cara a l’escola que el tinguin i que no sigui ja més motiu de preocupació, però jo
francament penso que complint com complim, no hi podem donar suport, perquè estem
complint la normativa; hi ha punts, també, que crec que la moció parla de zones rurals:
treure les antenes de les zones rurals, penseu que si traiem les antenes, ens quedem
sense mòbils a Torelló! Hi ha coses que hem de ser una mica curosos a l’hora de
proposar-ho; és un tema en què pensem que complim; si que hi ha una antena que
estèticament no és maca, que funciona i que pot generar una preocupació, però quan
veus els estudis i que s’està mesurant contínuament el que està emetent aquella antena,
jo penso que no hi ha cap tipus de perill ni de risc, ni per les escoles, ni per la gent que hi
viu, ni per ningú. Creiem això.
Per tant, nosaltres no hi donarem suport en aquest sentit.

Sr. JOSEP M. SOLDEVILA:
A veure: nosaltres, més que tot, hem posat la comparativa d’aquesta antena, però el que
nosaltres volem és que l’Ajuntament faci un pla, perquè pugui controlar a partir d’ara el
que es pugui augmentar i dic el motiu: perquè per exemple, s’estan muntant ara, per anar
fora, el que estem parlant; aquesta és una de les coses!
El fracking era una altra cosa que s’havia de controlar, perquè també pot afectar
indirectament el benestar de les persones. L’altra, és com molts temes, ara que s’estan
posant comptadors d’electricitat, que en lloc de ser analògics són digitals; aquests poden
produir càncers i hi ha estudis i als Estats Units ho han hagut de treure, perquè en dos
anys... em refereixo que hem de portar un control, perquè cada vegada vindrà més
tecnologia digital que és perillosa per a la salut i nosaltres hem de portar un control del
que vindrà a Torelló; per això deia des d’un punt de vista, comentava l’antena aquesta
d’aquí, però ja està posada, però que a partir d’ara com a mínim puguem controlar una
mica el que ve i el que no ve, perquè si no, aquí ja es comenta que s’haurà de fer pel ple
d’Ajuntaments, perquè no es posin aquests comptadors elèctrics i arribarà el dia que
haurem de presentar això!
No sé si m’enteneu, l’aspecte! Es tracta de prevenir abans de curar!
Sr. JAUME VIVET:
Si, Josep M., però ho estem tergiversant. Estem parlant d’una telefonia mòbil i ara han
sortit comptadors de corrent i ja no és el mateix.
Sr. JOSEP M. SOLDEVILA:
Es tracta del mal que podem fer indirectament a les persones; la telefonia mòbil és una, hi
ha uns estudis, i n’hi ha d’altres: el fracking és una en què ja ens vam posar tots d’acord,
també pot ser perjudicial, els comptadors digitals també ho seran, i vindran més coses,
perquè les empreses no miren pel benestar de la gent; miren per la seva economia i
nosaltres hem de vetllar per ells! Hi podria haver moltes coses que no ens interessaran.
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Sr. MANEL ROMANS:
Jo només et volia dir que això que dius que és tant, tant i tant dolent, jo suposo que les
coses amb mesura no totes són dolentes; potser si en fas un abús, potser si, però anar
amb un telèfon mòbil a sobre tampoc deu ser tan dolent, perquè és el que portem tots.
Però amb el tema d’això que deies del pla, ja et vam explicar a la comissió informativa
que amb 14 pobles més de la comarca, hem engegat fa un mes aproximadament, un pla
d’infraestructures TIC que amb el suport de la Diputació, aquest pla el que farà serà
definir tot això que tu demanes, és a dir: la implantació de noves antenes, on es posaran,
bàsicament per les necessitats; si hem detectat en algun lloc que no hi ha cobertures, es
posaran noves antenes i mirar de posar-les –suposo jo- en el lloc o hi hagi menys
impacte per a les persones.
A part d’això, també hi haurà tot el tema de la banda ampla i de telefonia fixa, ... si que
ens preocupem per les persones i no estem pendents de les multinacionals; a nosaltres
no ens pressiona ni telefónica, ni Orange ni ningú, perquè posem una antena aquí, o
perquè fem un desplegament de fibra òptica per allà; senzillament ara estem fent un
estudi, mirarem de prioritzar on hem de posar totes aquestes infraestructures i allà les
posarem, però en aquests moments, totes les multinacionals faran les pressions o faran
el que calgui i a vegades fan coses que als ajuntaments ni ens ho demanen, tots ho
sabem, tot plegat apareix un pal o una antena en algun lloc sense dir res, però el que
hem de mirar nosaltres és tenir clar el que volem i per això fem aquest pla i, per tant,
nosaltres mirarem que el desenvolupament de les tecnologies TIC a Torelló sigui una
cosa racional, ben feta i sobretot que no tingui perill per a les persones, però com ha
explicat l’alcalde, hem de pensar que aquests valors de 27 a 0,23, estem parlant de
gairebé 100 vegades menys del que està tolerat, vull dir que si tu pots rebre una radiació
de 27 i només en reps una de 0,23, vol dir que has d’estar 100 vegades exposat a
aquesta radiació de volts/metre per tal que et pugui ser perjudicial; estem parlant de 100
vegades menys!
Per tant, em sembla que no podem donar suport i que no té cabuda en aquests moments
la presentació d’aquesta moció.
Sr. JOSEP M. SOLDEVILA:
Veig que si que veieu que s’ha de fer un pla, des del Consell comarcal ja em doneu la raó
que s’ha de controlar, que en definitiva és el que volíem nosaltres.
Sr. MANEL ROMANS:
No tergiversem! No ho fem per controlar, ho fem per fer les coses ben fetes. No volem
controlar res.
Sr. JOSEP M. SOLDEVILA:
Però es fixaran unes directrius, no? Que no les marquin ells, que les ha de marcar cada
municipi.
Sr. MANEL ROMANS:
Però ja les marquem! Per això fem el pla, per decidir nosaltres sobiranament el que volem
fer i quines prioritats tenim. I tot això, s’anirà fent amb una consultora que serà la que
anirà fent aquest pla i això anirà evolucionant amb el consentiment de l’Ajuntament.
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Sr. JOSEP M. SOLDEVILA:
En definitiva ja és el que volíem nosaltres.
Sr. MANEL ROMANS:
Això ja ho fem.
VOTACIÓ:

La proposta ES DESESTIMA per majoria absoluta del nombre legal de membres de la
Corporació, atenent al resultat que detallem a continuació:




Vots favorables: 2, dels regidors del grup municipal de PxC.
Vots desfavorables: 13, dels regidors i les regidores dels grups municipals de CiU,
del PSC-PM, de JpT-ERC-AM i d’ICV-EUiA-E
Abstencions: 0

3.2. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L'ALCALDIA
3.2.1. Donar compte dels Decrets de l'alcalde dictats des de l'última sessió del Ple
RELACIÓ DE FETS:
2013/222
2013/223
2013/224
2013/225
2013/226
2013/227
2013/228
2013/229
2013/230
2013/231
2013/232
2013/233

22/02/2013
13/02/2013
13/02/2013
13/02/2013
13/02/2013
13/02/2013
13/02/2013
13/02/2013
13/02/2013
13/02/2013
13/02/2013
13/02/2013

2013/234 14/02/2013

2013/235 14/02/2013
2013/236 14/02/2013
2013/237 14/02/2013
2013/238
2013/239
2013/240
2013/241
2013/242

14/02/2013
15/02/2013
15/02/2013
15/02/2013
15/02/2013

2013/243 15/02/2013

Adscripció provisional Tresorera municipal
Sanció 8/13
Acord incoació 8.1/13
Decret incoar baixa ofici exp.: 3/20113
Nòmina. Imputació subvenció SAD
Inscripció al registre de sol.licitants d'Hpo de Catalunya
Autorització ús del teatre CIRVIANUM/2013/Agrupmanet Escolta
Decret aprovar la relació P/2013/9
Decret aprovar la relació P/2013/10
102/2013-LOMEN-SSTT
108/2013-LOMEN-SSTT
Duplicat títol nínxol núm. 2143 3a. Part Nova
Aprovació definitiva del projecte tècnic d’adequació d’una rampa
d’accés als jardins de Can Parrella des del C/Ges Avall
Aprovació definitiva del projecte tècnic de reforma del mur dels
jardins de Can Parrella per ubicar-hi els contenidors de brossa,
C/Ges Avall
Decret baixa per no RN octubre-novembre-desembre-2012
Caducitat LOMAJ expedient 271-2007
Decret incoar baixa ofici dels NO ENCSARP 2on semestre-12
exp.4/2013
Arxivar ordre execució C.St.Josep,5
Decret aprovar la relació de factures F/2013/20 i altres
2013/8-SSTT-LOMAJ-MSS
Teleassistència exp. 2013/5
Nomenar les persones del Consell Municipal de Benestar Social
i Salut Pública
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2013/244
2013/245
2013/246
2013/247
2013/248
2013/249
2013/250
2013/251
2013/252

15/02/2013
15/02/2013
15/02/2013
18/02/2013
18/02/2013
18/02/2013
18/02/2013
18/02/2013
18/02/2013

2013/253 18/02/2013
2013/254 18/02/2013
2013/255 18/02/2013
2013/256 18/02/2013
2013/257 18/02/2013
2013/258 18/02/2013
2013/259 18/02/2013
2013/260 18/02/2013
2013/261 18/02/2013
2013/262 18/02/2013
2013/263 18/02/2013
2013/264
2013/265
2013/266
2013/267
2013/268
2013/269
2013/270
2013/271
2013/272

20/02/2013
19/02/2013
19/02/2013
19/02/2013
19/02/2013
19/02/2013
19/02/2013
19/02/2013
19/02/2013

2013/273 20/02/2013
2013/274 20/02/2013
2013/275 20/02/2013
2013/276 20/02/2013
2013/277 20/02/2013
2013/278
2013/279
2013/280
2013/281
2013/282
2013/283
2013/284
2013/285

20/02/2013
21/02/2013
21/02/2013
21/02/2013
21/02/2013
21/02/2013
21/02/2013
21/02/2013

Teleassistència exp. 2012/136
Teleassistència exp. 2012/189
Teleassistència exp. 2012/68
Sanció 9/13
Acord incoació 9.1/13
Incoació 9.2/13
Denegar al·legacions 8/13
112/2013-LOMEN-SSTT
Nòmina. Imputació subvenció Xarxa debat educatiu i DIL
Nòmina. Aprovació dels factors de l'específic del mes de gener
de 2013 a incorporar a la nòmina del mes de febrer de 2013
Nòmina. Rectificació nòmines amb IT desembre 2012 i gener
2013 JGF
Nòmina. Rectificació nòmina amb IT gener 2013 LDS
Nòmina. Rectificació nòmines amb IT gener 2013 JCM
Nòmina. Rectificació nòmines amb IT desembre 2012 i gener
2013 MGM
Nòmina. Nou import quota Sindicat Professional de Policies
Municipals d’Espanya-Catalunya JNT
Admissió a tràmit de la reclamació per responsabilitat
patrimonial formulada per Catalana Occidente.
Concessió nínxol núm. 2366 fila 2a. Part Nova
Concessió Columbari núm. 18
Denúncia del constracte de manteniment de l'ascensor de l'hotel
d'entotats de la plaça Nova, 11.
Admissió a tràmit de la reclamació per responsabilitat
patrimonial del Sr. A.S.R.
Aprovar la liquidació de la gestió del servei de subministrament
d'aigua potable del 4t. trimestre de 2012
Nòmina. Regularitzar diferències salarials ATU
Renovacio Targeta d'aparcament individual - exp. 2008/158
Renovacio Targeta d'aparcament individual - exp.2008/158
Targeta d' aparcament individual- exp. 2006/205
Servei Local de Teleassistencia- exp. 2012/186
Servei de Transport Adaptat- exp. 2013/14
Servei de Transport Adaptat- exp. 2012/190
Decret incoació contracte menor serveis
Acceptació del canvi de serveis de les línies regulars de bus de
Vic - Sant Pere de Torelló i Vic - Roda de Ter.
Nomenament de coordinador del P.A.M.E. en cas de nevades
Sol·licitud carpa - Agrupació Sardanista Torelló
Admissió a tràmit de la reclamació d'indemnització per danys al
vehicle del Sr. FJGR.
Decret aprovar la relació P/2013/11
Requeriment per acreditar la representativitat en què actua en
reclamació per responsabilitat patrimonial - EVM.
Aprova un AD a favor d'UNI2 F. Solà Nou
Aprovar un AD a favor d'UNI2 Marta Mata
Decret resolució baixa ofici exp. 40/2012
Decret resolució baixa d'ofici exp. 41/2012
Decret resolució baixa ofici exp. 43/2012
Aprovar un AD a favor d'UNI2 Vall del Ges
Decret resolució baixa ofici exp. 48/2012
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2013/286
2013/287
2013/288
2013/289
2013/290
2013/291
2013/292
2013/293

21/02/2013
21/02/2013
21/02/2013
21/02/2013
21/02/2013
21/02/2013
21/02/2013
21/02/2013

2013/294 22/02/2013

2013/295 22/02/2013
2013/296 22/02/2013
2013/297 22/02/2013
2013/298 22/02/2013
2013/299
2013/300
2013/301
2013/302

22/02/2013
22/02/2013
22/02/2013
22/02/2013

2013/303 22/02/2013
2013/304 22/02/2013
2013/305 22/02/2013
2013/306 22/02/2013
2013/307 22/02/2013
2013/308 22/02/2013
2013/309 22/02/2013
2013/310 22/02/2013
2013/311 22/02/2013
2013/312 22/02/2013
2013/313
2013/314
2013/315
2013/316
2013/317
2013/318
2013/319
2013/320
2013/321
2013/322
2013/323

22/02/2013
22/02/2013
25/02/2013
25/02/2013
25/02/2013
25/02/2013
25/02/2013
25/02/2013
25/02/2013
25/02/2013
25/02/2013

Decret deixar sense efectes baixa ofici exp. 45/2012
Aprovar un AD a favor d'UNI2 Fortia Solà Vell
Aprovar un AD a favor d'UNI2 Policia Local
Aprovar un AD a favor de Serveis Funeraris Xicoy
Aprovar un AD a favor de Recollida i Reciclatge, SL
Aprovar un AD a favor de Ferreteria Tió SL
111/2013-LOMEN-SSTT
114/2013-LOMEN-SSTT
Sol·licitud sala d'actes edifici la Cooperativa per plataforma
Aturem el Fracking el dia 4 març
Revocació parcial del programa 6 - programes de
desenvolupament local- de l'expedient "Treball als Barris 2011"
BLB-68/11
Revocació parcial del programa 5 - programa d'experienciació
laboral- de l'expedient "Treball als Barris 2011" BLB-68/11 01
Revocació parcial del programa 5 - programa d'experienciació
laboral- de l'expedient "Treball als Barris 2011" BLB-68/11 02
Aparovar un AD a favor de Ramon Sitjà Font
Revocació parcial del programa 5 - programa d'experienciació
laboral- de l'expedient "Treball als Barris 2011" BLB-68/11 03
Aprovar un AD a favor de Tancaments de PVC SA
Aprovar un AD a favor de Tancaments de PVC SA
Aprovar un AD a favor de Joan Serra Paleta
Delegació de l'alcaldia en el tinent Sr. Manel Romans, per a la
celebració d'un casament civil.
Delegació de l'alcalde en la regidora Sra. CArme Francolí, per a
la celebració d'un matrimoni civil.
Delegació de l'alcalde en el Tinent Sr. Jordi Casals i Prat, per a
la celebració d'un matrimoni civil.
Delegació de l'alcalde en la regidora Núria Güell i Rovira, per a
la celebració d'un matrimoni civil.
Revocació parcial del programa 5 – programa d’experienciació
laboral- de l’expedient de “Treball als Barris 2011” BLB-68/11 04
Nòmina. Productivitat mensual Policia Local febrer 2013
Revocació parcial del programa 5 – programes d’experienciacióde l’expedient de “Treball als Barris 2011” BLB-68/11 05
Decret aprovar la relació de factures F/2013/24 i altres
Revocació parcial del programa 5 – programes d’experienciacióde l’expedient de “Treball als Barris 2011” BLB-68/11 06
Nòmina. Assignació complement de productivitat MMM i JVA
nòmina febrer 2012
Nòmina. Aprovació de gratificacions i hores extres nòmina febrer
2013
Reincorporació a jornada completa GCV
1/2013-II Llicència ambiental
24/07-i Baixa activitat innòcua
9/1963 baixa activitat-ORGT
Incoació 10.2/13
Acord incoació 10.1/13
121/2013-LOMEN-SSTT
Aprovar un AD a favor del Club Voleibol Torelló
Aprovar un AD a favor del Club Atlètic Ges
Aprovar un AD a favor de la Societat Ocellaire de Torelló
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2013/324
2013/325
2013/326
2013/327
2013/328
2013/329
2013/330
2013/331
2013/332

25/02/2013
25/02/2013
25/02/2013
25/02/2013
25/02/2013
25/02/2013
25/02/2013
25/02/2013
25/02/2013

2013/333
2013/334
2013/335
2013/336
2013/337
2013/338
2013/339
2013/340
2013/341
2013/342
2013/343
2013/344
2013/345
2013/346
2013/347

25/02/2013
26/02/2013
26/02/2013
26/02/2013
26/02/2013
26/02/2013
26/02/2013
26/02/2013
26/02/2013
27/02/2013
27/02/2013
27/02/2013
27/02/2013
27/02/2013
27/02/2013

2013/348 27/02/2013
2013/349 27/02/2013
2013/350
2013/351
2013/352
2013/353
2013/354
2013/355
2013/356
2013/357
2013/358

28/02/2013
28/02/2013
28/02/2013
28/02/2013
28/02/2013
28/02/2013
28/02/2013
28/02/2013
28/02/2013

2013/359
2013/360
2013/361
2013/362
2013/363
2013/364

28/02/2013
28/02/2013
28/02/2013
28/02/2013
28/02/2013
28/02/2013

2013/365
2013/366
2013/367
2013/368
2013/369

28/02/2013
28/02/2013
28/02/2013
28/02/2013
28/02/2013

Aprovar un AD a favor de la Societat de pescaodrs esportius de
Torelló
Aprovar un AD a favor del Torelló Esquí Club
Aprovar un AD a favor del Club Tennis Taula Torelló
Aprovar un AD a favor del Club Tennis Torelló
Aprovar un AD a favor del Club Ciclista Torelló
Aprovar un AD a favor del Sr, Frnacisco Rosell Lluís
Arpovar un AD a favor de l'Associació Catalana de Municipis
Aprovar un AD a favor del consorci LOCALRET
120/2013-LOMEN-SSTT
Aprovació definitiva de l'Ordenança de sorolls i vibracions del
municipi de Torelló.
Decret aprovar la relació P/2013/12
Acceptar canvi parcel.la Horts Social
12/2011-II-CN legitimació canvi titular
56/13 desistiment OVP
57/13 Desistiment OVP
38/02-i Baixa activitat
Nòmina. Bestreta reintegrable SGE
Decret adjudicació contracte menor serveis
Targeta d'aparcament individual- exp. 1997/41
Targeta d'aparcament provisional - exp. 2011/101
Servei Local de Teleassistencia- exp. 2010/108
arxivar ordre d'execució C Calverons, 17
Renúncia LOMAJ Exp. 2011/357-SSTT-mss
117/13 `VP diversos - calçotada
Autorització per l'ús de la sala de reunions de la caseta del jardí
de l'Espona, a la Junta de compensació del PP El Castell I.
Canvi titularitat nínxol núm. 95 5a. Est-Central
Requeriment per completar documentació en la reclamació per
responsabilitat patrimonial de la Sra. N.C.T.
92/2013-LOMEN-SSTT
Decret aprovar la relació P/2013/6
129/2013-LOMEN-SSTT
Decret aprovar la relació P/2013/7
Decret aprovar la relació P/2013/13
Baixa servei transport adaptat exp. 2010/84
Intercanvi parades mercat setmanal 2013/127
Baixa transport adaptat exp. 2012/186
Nòmina. Imputació subvenció accions formatives persones en
atur
Baixa teleassistència exp. 2010/84
Baixa teleassitència exp. 2005/158
Alta del gos amb codi 982000189395533
Alta del gos amb codi 98200161035413
Decret aprovar la relació P/2013/5
Esmenar l'error del decret del dia 15/02/13 sobre el
nomentament de la representat del Grup Municipal ICV-EUIA-E
del Consell Municipal de Benestar Social i Salut Pública
Alta del gos amb codi 982000161049475
Alta del gos amb codi 981098104211931
Baixa del gos amb codi 985120030893377
Baixa del gos amb codi 985120023491902
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2013/370
2013/372
2013/374
2013/376

01/03/2013
04/03/2013
04/03/2013
04/03/2013

2013/380 04/03/2013
2013/381 04/03/2013
2013/382 04/03/2013
2013/384 04/03/2013
2013/386 04/03/2013
2013/388
2013/390
2013/393
2013/397
2013/399
2013/400
2013/401
2013/402
2013/404

04/03/2013
05/03/2013
05/03/2013
05/03/2013
05/03/2013
05/03/2013
05/03/2013
05/03/2013
05/03/2013

2013/406 05/03/2013

2013/408
2013/410
2013/413
2013/415
2013/417
2013/419
2013/421

05/03/2013
05/03/2013
06/03/2013
06/03/2013
06/03/2013
06/03/2013
06/03/2013

2013/422
2013/423
2013/424
2013/425
2013/426
2013/427
2013/428
2013/429
2013/430
2013/431

07/03/2013
07/03/2013
07/03/2013
07/03/2013
07/03/2013
07/03/2013
07/03/2013
07/03/2013
07/03/2013
07/03/2013

2013/432
2013/433
2013/434
2013/435
2013/436
2013/437
2013/438

07/03/2013
07/03/2013
07/03/2013
08/03/2013
08/03/2013
08/03/2013
08/03/2013

Decret incoar baixa ofici exp. num.: 5/2013
Sol·licitud carpa: Associació Cultural Un Diumenge Qualsevol
Sanció 11/13
Acord incoació 11.1/13
Nòmina. Rectificació seg.social treballador nòmina gener 2013
ECS
Nòmina. Regularització nòmina amb i.t. febrer 2013 DSR
Nòmina. Rectificació seg.social treballador nòmina gener 2013
LDS
Nòmina. Rectificació seg.social treballador nòmina gener 2013
IMC
Nòmina. Rectificació seg.social treballador nòmina gener 2013
JFA
Nòmina. Rectificació seg.social treballador nòmina gener 2013
IBS
Devoluicó fiances dipositades amb anterioritat a l'any 2008
Decret aprovar la relació P/2013/14
Decret aprovar la relació de factures F/2013/28 i altres
L/1 i P/1-2 iniciar exp. per revocar concessió adtiva.
P/10-11 requeriment per deixar de fer ús de les parades
10/2012-CP CNR legitimació canvi titular
130/2013-LOMEN-SSTT
Decret nomenament administrador programari SIPCAT
Iniciar l'expedient de modificació de pressupsot núm. 3/2013,
mitjançant la generació de crèdits per ingressos no tributaris
Denegació de la sol•licitud d'utilització d'un espai de reunions de
dependències municipals o de l'hotel d'entitats al Sr. F.M.A. en
representació de CUP Torelló.
Targeta d'aparcament individual - exp. 2012/154
Ordre d'execució parce.la Camí Nou de Can Parrella
Alta cens d'animals gos amb codi 941000001488990
Alta cens d'animals gos amb codi 9982000196990551
Alta cens d'animals gos amb codi 941000002353395
Decret incoar baixa d'ofici Exp. Num.: 07/2013
Sol·licitud sala d'actes edifici la Cooperativa - Junta
Compensació del PP la caseta.
Decret aprovar la relació P/2013/15
Decret aprovar la relació P/2013/16
Decret aprovar la relació P/2013/17
Decret aprovar la relació P/2013/18
Decret aprovar un AD a favor de Carme Sanglas Bartrina
Ordre d'execució C. Puigsacalm, 25
Decret incoació expedient sancionador
17/12012-i baixa activitat.
5/2013-i legitimació innòcua
Prorrogar la suspensió de la resolució del recurs d'alçada
interposat per part de senyor Santiago Torres Muniesa
2/2013-II legitimació canvi titular
Decret incoació expedient sancionador
136/2013-LOMEN-SSTT
146/2013-LOMEN-SSTT
145/2013-LOMEN-SSTT
150/2013-LOMEN-SSTT
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2013/439
2013/440
2013/441
2013/442
2013/444
2013/446
2013/447
2013/448
2013/449
2013/450
2013/451
2013/452
2013/453
2013/454
2013/455
2013/456
2013/457

08/03/2013
08/03/2013
08/03/2013
08/03/2013
08/03/2013
08/03/2013
08/03/2013
08/03/2013
08/03/2013
11/03/2013
11/03/2013
11/03/2013
11/03/2013
12/03/2013
12/03/2013
12/03/2013
12/03/2013

2013/458
2013/459
2013/460
2013/461
2013/462

12/03/2013
12/03/2013
12/03/2013
12/03/2013
12/03/2013

2013/463
2013/464
2013/465
2013/466
2013/468
2013/469
2013/470
2013/471
2013/472
2013/473
2013/474
2013/475
2013/476
2013/477
2013/478
2013/479
2013/480
2013/481

12/03/2013
12/03/2013
12/03/2013
12/03/2013
12/03/2013
12/03/2013
12/03/2013
12/03/2013
13/03/2013
13/03/2013
13/03/2013
13/03/2013
13/03/2013
13/03/2013
13/03/2013
13/03/2013
13/03/2013
14/03/2013

2013/482
2013/483
2013/484
2013/485
2013/486
2013/487
2013/488

14/03/2013
14/03/2013
14/03/2013
14/03/2013
14/03/2013
14/03/2013
15/03/2013

Inici de l’expedient per a la redacció del Reglament regulador de
l’accés restringit al casc antic de Torelló
No subjecció IBI
Sol·licitud sala d'actes edifici de la Cooperativa -PIOC
Decret sol.licitud inscripcio registre d'hpo 06/2013
Nòmina. Imputació subvenció Igualtat Dona-Home
Nòmina. Imputació subvenció PIDCES
Decret incoació expedient sancionador carrer Comte Borrell
Inscripció al registre de sol.licitants d'HPO de Catalunya
Decret incoació expedient sancionador carrer Pins
Autorització Jornada esportiva IES
Decret aprovar la relació de factures F/2013/54 i altres
Ordre d'execució C. Puig de Terrades, 6
Decret designa coordinador seguretat i salut obra can Parrella
Sanció 12/13
148/2013-LPARC-SSTT
Acord incoació 12.1/13
P/12-13-14-15-16 Mercat mpal. Resoldre queixa
Iniciar l'expedient de modificació de pressupost núm. 2/2013, per
amplaició de crèdits per la generació d'ingressos per la venda
d'entrades del Teatre Cirvianum per l'espectacle "QBig Band
Manlleu". el dia 24/02/2013
Decret autorització bitlles catalanes
155/2013-LOMEN-SSTT
153/2013-LOMEN-SSTT
154/2013-LOMEN-SSTT
Decret autorització AAVV Barri montserrat actes festa major
camp de futbol
Decret autorització torneig futbol setmana santa
Renovacio Targeta d'aparcament individual- exp. 2004/23
Renovacio Targeta d'aparcament individual- exp. 2004/23
Renovacio Targeta d'aparcament individual- exp. 2004/23
Sol.licitud del Servei Local de Teleassistencia- exp. 2010/53
Sol.licitud del Servei Local de Teleassistencia - exp. 2013/22
Exp.- 152/13 baixa parada 6 mercat setmanal
149/2013-LOMEN-SSTT
156/2013-LOMEN-SSTT
Reclamació JSM termini per completar documentació
2/2013-II legitimació canvi titular
Decret aprovar la relació P-2013-19
86/13 vp taules i cadires
87/13 vp taules i cadires
132/13 vp taules i cadires
Inscripció al registre de sol.licitants d'hpo de Catalunya
Decret aprovar la justificació 1 de la bestreta 2 de B.Social
Aprovar l'expedient de modificació de pressupsot núm. 2/2013,
per ampliació de crèdits per ingressos no tributaris
Decret aprovar la relació P/2013/20
Decret aprovar un AD a favor del Consorci del museu...
Decret aprovar un AD a favor del Consorci GVOB
Inscripció al registre de sol.licitants d'HPO de Catalunya
Exp.- 159/13 excedència mercat setmanal
08/07-i baixa activitat

30

2013/489
2013/490
2013/491
2013/492

15/03/2013
15/03/2013
15/03/2013
15/03/2013

2013/493
2013/494
2013/495
2013/496
2013/498
2013/499
2013/500
2013/501
2013/502

15/03/2013
15/03/2013
15/03/2013
18/03/2013
18/03/2013
18/03/2013
18/03/2013
18/03/2013
18/03/2013

2013/503
2013/504
2013/505
2013/506
2013/507

18/03/2013
18/03/2013
18/03/2013
18/03/2013
18/03/2013

2013/508
2013/509
2013/510
2013/511
2013/512
2013/513
2013/514
2013/515
2013/516
2013/517
2013/518
2013/519

18/03/2013
18/03/2013
18/03/2013
19/03/2013
19/03/2013
19/03/2013
19/03/2013
19/03/2013
19/03/2013
19/03/2013
19/03/2013
19/03/2013

2013/520
2013/521
2013/522
2013/523

19/03/2013
19/03/2013
19/03/2013
19/03/2013

2013/524
2013/526
2013/527
2013/528
2013/529

19/03/2013
19/03/2013
19/03/2013
19/03/2013
19/03/2013

Desistiment i arxiu de l'expedient per responsabilitat patrimonial
- E.V.M.
Inscripció al registre de sol.licitants d'hpo de Catalunya
Canvi titulariat nínxol núm. 609 2a. Oest
2013/8-SSTT-LOMAJ-MSS-Projecte executiu
Decret inscripció registre sol.licitants HPO Exp.: 000005-201308285
Proposta de Resolució 2013/36-SSTT - DEVOLUCIO AVAL
2013/62-SSTT-LOMAJ
Decret aprovar la relació P/2013/21
Contribucins especials carrer Rocaprevera - quota 1
Autorització ús del teatre
Inscripció al registre de sol.licitants d'hpo de Catalunya
Acord incoació 13.1/13
Estimar al·legacions 9/13
Decret aprovar un AD a favor de la Fundació consell esportiu
d'Osona
Decret aprovar un AD a favor de la Societat ocellaire Barri ...
Decret aprovar un AD a favor del Consorci del Ter
Decret aprovar un AD a favor de Francisco Villena Rovira
Nòmina. Regularització de jornada MRV març 2013
Nòmina. Assignació complement de productivitat MMM i JVA
nòmina març 2013
Nòmina. Rectificació nòmina amb IT febrer 2013 IBS
Decret aprovar un AD a favor de l'Institut escola Marta Mata
Servei de Transport adapatat- exp. 2012/169
Targeta d'aparcament individual- exp. 2005/108
Renovacio Targeta d'aparcament individual - exp. 2002/72
161/2013-LOMEN-SSTT
Renovacio Targeta d'aparcament individual - exp. 2001/115
Targeta d'aparcament provisional- exp. 2001/115
Baixa del Servei de Transport adaptat- exp. 2005/37
Baixa del Servei de Transport adaptat- exp. 2011/72
Baixa del Servei de transport - exp. 2008/217
Nòmina. Aprovació de gratificacions i hores extres nòmina març
2013
Nòmina. Aprovació factors de l’específic nòmina març 2013
497/2012-LDHOR-SSTT
110/2013-LOMEN-SSTT
Iniciar l'expedient de modificació de pressupost núm. 4/2013, per
crèdit extraordinari
Decret aprovar la relació de factures F/2013/55 i altres
Suspensió liquidació IBI 2013
Exp.-162/13 Transmissió parada 44 mercat setmanal
Decret designa defensa irepresentació recurs c.a. 59/2013 AR

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

3.3. DONAR COMPTE EXPRESSA DE DECRETS DE L'ALCALDIA
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3.3.1. Donar compte dun decret de l'alcaldia dictat en data 28 de febrer de 2013.
En data 28 de febrer de 2013, es va dictar el decret de l’alcaldia que es transcriu a
continuació, per al general coneixement:
“RELACIÓ DE FETS:
El dia 15 de febrer de 2013 es va dictar un decret de l'alcaldia en el que s'acordava
delegar la presidència del consell a favor de la regidora de benestar social i es
nomenaven els membres del Consell Minicipal de Benestar Social i Salut Pública.
En aquest decret es nomenava a la Sra. M. Carme Illamola Carós representat del grup
Municipal IC.
S’ha detectat un error en el decret ja que la Sra. Carme Illamola representa al grup
municipal d’ICV-EUIA-E
FONAMENTS DE DRET:
Primer.- L'article 105 de la Llei 30/1992, de 27 d enovembre, de règim jurídic i
procediment administratiu comú preveu que les administracions públiques podran en
qualsevol moment rcetificar d'ofici o a instància dels interessats , els errors materials , de
fet o aritmètics, existents en els seus actes
Per tot l’exposat anteriorment, i de conformitat amb les atribucions que em confereix
l’article 21 de la Llei 7/1985 de bases de règim local i l’article 53 del decret legislatiu
2/2003 pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal de règim local de Catalunya,
RESOLC:
Primer,- RECTIFICAR el decret de l'alcaldia dictat en data de 15 de febrer de 2013 en la
part que afecta al nomenament d ela representant del grup municipal d'ICV-EuiA-E en el
sentit següent :
Ma. Carme Illamola Carós, en reprentació del grup municipal d’ICV-EUIA-E .
Segon,- NOTIFICAR aquest acord a les persones interessades.
Tercer,- Donar compte al Ple per al general coneixement.”
El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat dels tràmits que estan relacionats a
la taula que precedeix.

3.4. DONAR COMPTE DE LES ACTES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
3.4.1. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local, aprovades des de
l'última sessió plenària
Es dóna compte de les actes de la Junta de Govern Local, aprovades des de l’última
sessió plenària:
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3.2.1. Sessió ordinària del dia 18 de febrer de 2013.
3.2.2. Sessió extraordinària urgent del dia 25 de febrer de 2013.
3.2.3. Sessió ordinària del dia 4 de març de 2013.
3.2.4. Sessió ordinària del dia 11 de març de 2013.
El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat dels tràmits que estan relacionats a
la taula que precedeix.
4.- PRECS I PREGUNTES:
Sra. ROSER MAS:
4.1.
En relació a cartells, cartelleres i publicitat, no fa gaires dies, a l’acta d’una Junta de
Govern vam poder llegir –no ho vam poder sentir, no pas, perquè no assistíssim, ja ho
sabeu, si no perquè els grups de l’oposició no hi som convidats-, que la regidora de
cultura es queixava dels cartells que hi havia penjats al mobiliari urbà de la plaça Nova. Al
cap de poc, l’Ajuntament publicava una nota de premsa explicant que havia enviat una
carta a les entitats, en què es demanava col·laboració i amenaçava en aplicar
l’ordenança de manera estricta i sancionar a qui infringís la normativa que tenim en
aquest aspecte.
Des d’Iniciativa, ens sembla que l’Ajuntament té dos problemes greus: per una banda,
que ens agradaria saber on són les cartelleres que ha d’instal·lar l’Ajuntament, perquè si
apliquem l’ordenança en sentit estricte, també vol dir que l’ajuntament ha de complir els
seus compromisos, o és que només pensem que han de complir els altres? Si no estan
instal·lades, ens agradaria saber quan s’instal·laran.
I una altra cosa és que aquí teniu un seguit de fotografies fetes la setmana següent a
l’enviament de la nota aquesta amenaçadora; no es veuen excessivament bé, però tots
els cartells que apareixen en el mobiliari urbà són de l’ajuntament; o sigui que tal com
hem dit en moltíssimes ocasions estaria bé que prediquéssiu amb l’exemple i es deixi
d’enganxar cartells on no toca. És una mica de contrasentit enviar una nota una mica
intimidatòria i acte seguit enganxar els cartells.
Ens agradaria, si us plau, que per fi poséssim els plafons i poguéssim penjar els cartells
on toca.

Respon el Sr. Jaume Vivet:
Em consta que des de cultura s’ha advertit l’empresa que penja els cartells, això em
consta. Evidentment haurem de començar a escarmentar algú. Jo entenc que el fet que
no hi hagi llocs específics per plantar-los, no vol dir que es puguin plantar arreu, en tot
cas, que no en plantin. Hi ha unes cartelleres que són les que es fan servir per a les
eleccions municipals, que de moment hi ha algun lloc en què es van mantenir i en algun
altre lloc que es van mantenir i s’han hagut de treure, perquè les han xafat. Previsió de
posar-ne de noves i més grosses, no n’hi ha, perquè es va fer un pressupost l’any passat
i valen autèntiques fortunes i vam dir que no en posaríem pas, de cartelleres! D’aquestes,
tipus rodones, tipus torre, ... de moment, s’ha descartat aquest any. L’any vinent, de cara
al pressupost, ho tornarem mirar, però jo entenc que si no hi ha llocs per plantar-ne, o es
demana on es poden plantar o no se’n planta. Jo trobo que plantar-les a les torres de la
plaça nova, no és el lloc on plantar-les; en tot cas, hi ha llocs on plantar-les, però potser a
la plaça Nova no n’hi ha cap, és cert! A la plaça Vella n’hi havia un, el van tombar, el van
xafar...
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Sra. Roser Mas:
A la plaça de la sardana...

Sr. Jaume Vivet:
En tots aquests llocs n’hi havia!
Sra. Roser Mas:
Però són tots posats en mobiliari urbà.

Sr. Jaume Vivet:
Aquests es van espatllar, es van xafar i... (interrupció)

Sra. Roser Mas:
El que passa és que si hi ha una normativa que obliga a plantar-los en uns llocs
determinats i aquests llocs determinats no hi són, jo entenc que ... (interrupció)

Sr. Jaume Vivet:
No obliga a plantar-los en llocs determinats, no obliga! Et diu en tot cas, on es poden
plantar!
No sé si t’he convençut, però t’he donat resposta.
4.2.
En relació a la contaminació de l’aqüífer de Torelló, hem llegit a la premsa que es porta a
judici finalment la contaminació de l’aqüífer de Torelló a instàncies i perseverança del
Grup de Defensa del Ter; també hem llegit que l’Ajuntament sembla que es manté com a
acusació particular en tot aquest aspecte i ens agradaria saber si es manté com a
acusació particular i si el judici va a favor dels damnificats d’aquest municipi, d’aquesta
població i si hi ha indemnitzacions, com pensem utilitzar la hipotètica indemnització de la
hipotètica sentència que hi pugui haver.

Respon el Sr. Jaume Vivet:
A qui es reclama l’import del que ha costat fins ara a l’Ajuntament i evidentment, que
nosaltres estem aquí com en el seu moment, ja ens vam presentar com a acusació
particular i no hem fet ni un pas enrere per sortir-ne, és a dir que seguim estant allà on
estàvem.
Si cobrem la indemnització o no es cobra, ja en parlarem. Fa tants anys que dura i no sé
la sentència quan sortirà; ara tot just parlem de començar el judici; penso que ara no és
moment de decidir què farem d’una cosa que no sabem si vindrà o no vindrà.
Sr. DAVID OLIVARES:
4.3.
Ha sortit publicat que molts ajuntaments estan canviant el mètode d’escalfar els
equipaments municipals, que era amb el sistema de biomassa, que inclús sembla que la
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sala polivalent que es pretén fer també anirà amb aquest sistema i si s’ha valorat la
possibilitat de començar a posar biomassa a tots els equipaments municipals de Torelló.

Respon el Sr. Jaume Vivet:
La sala polivalent està sobre la taula aquest tipus de calefacció, no s’ha decidit res, és
cert, però està sobre la taula i en aquests moments pesa més com ja d’entrada aplicarho; en aquests moments estem en una fase molt embrionària de parlar amb les entitats i
parlar a nivell tècnic dins de l’Ajuntament; hem parlat amb entitats i més endavant ho
farem amb els grups, perquè puguem decidir tots una mica com quedarà, perquè
entenem que ha de ser una sala que ha de fer dos serveis, el que passa és que no ha de
ser ni un teatre, ni ha de ser un poliesportiu; ha de ser una cosa entremig, que ha de
servir per moltes coses. Si que es preveu que pugui anar aquest tipus de calefacció, però
està verd i ho tenim sobre la taula.

4.4.
Potser és molt d’hora: les primeres valoracions a les matriculacions a les escoles de
Torelló, ja es disposa d’alguna dada, o encara és molt d’hora?

Respon el Sr. Lluís Sabatés:
Responent en David i en Pere: evidentment nosaltres podem tenir una certa informació; la
informació en principi és positiva, el que passa és que els números no són oficials i fins
que ho siguin, penso que entendreu que no es doni cap informació. Ja fa molts anys que
es reclama tenir una oficina municipal de matriculació; la Generalitat en el seu moment no
ens la va concedir i per tant no tenim accés directe a l’aplicatiu on es fan les
preinscripcions i per tant no tenim informació directa, l’hem de demanar i ara l’estan
processant; hem parlat amb l’inspector; l’inspector suposo que en aquesta setmana,
Setmana Santa, també aprofitarà per tenir els seus dies i de totes maneres, en el moment
que tinguem la informació, d’alguna manera la farem pública.
Però pel que hem anat sabent, però són coses que va explicar allà i no és res oficial, no
volem pas crear ni bones ni dolentes expectatives, però pensem que ha estat una
preinscripció molt correcta i que, per tant, estem en aquest sentit tranquils.
4.5.
Això ha sortit publicat: és un bacteri que diuen que han trobat al riu Ter a l’alçada de
Ripoll. Si tenen constància d’aquest bacteri, si és perillós per al consum d’aigua o hem
d’estar preocupats per aquest bacteri.

Respon el Sr. Jaume Vivet:
No sé si a Salut ha arribat res; jo no en tinc coneixement d’aquest bacteri.

Sr. Xavier Lozano:
A medi ambient tampoc ens ha arribat res; el que passa és que la notícia és d’aquesta
setmana i el que diu és que arran d’un estudi, perquè es trobaven antibiòtics al riu, s’ha
estudiat i com a molt això afectava els microorganismes i que, per tant, han trobat un
bacteri que s’havia fet resistent als antibiòtics, perquè els rius contenien antibiòtics. De
moment no hi ha cap bacteri nou, almenys que aquí hagi arribat.
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4.6.
En relació a la pista de futbol sala de La Cabanya: el meu company, en Joan Manel, us
va comentar fa uns mesos si es podia instal·lar una xarxa de protecció darrera de la
porteria. El tema ara ja comença a portar problemes; en Jordi Casals deu tenir constància
que va haver d’anar-hi la policia local, perquè una nena va rebre un cop de pilota i hi va
haver més que paraules entre una mare i un grup de joves que jugaven allà.
Saber si es podria instal·lar aquesta protecció, perquè no rebin cops de pilota la canalla.

Respon el Sr. Lluís Sabatés:
Arran de la informació i l’interès i que també ens havia arribat a través de molts veïns i
usuaris, ho tenim previst, ho estem estudiant i no podem posar una data concreta, perquè
hi ha diverses actuacions que s’han d’anar fent; hi ha una reixa del darrere que també
s’ha d’arreglar, perquè està esbotzada, hi ha un seguit de coses que s’han de solucionar.
Mirarem si en el decurs d’aquest any ho podem fer, però no és segur.

Sr. JOSEP M. SOLDEVILA:
4.7.
Da dos o tres mesos vam aprovar les ordenances cíviques; us les vaig aprovar amb la
condició que vosaltres vau posar sobre la taula dient que la gent s’impliqués amb els
col·legis. Més que tot, saber si heu pensat fer alguna cosa o alguna activitat de cara a les
escoles.

Respon el Sr. Jordi Casals:
Primer de tot voldria aclarir una cosa, i és que l’equip de govern no va prendre cap
compromís amb Plataforma per Catalunya, perquè aprovés l’ordenança, si no que va ser
Plataforma que va dir que votaria a favor, perquè va dir que les explicacions que vam
donar van ser correctes, perquè la campanya de promoció de l’ordenança de civisme a
les escoles ja la teníem plantejada; per tant, el compromís, si el té aquest equip de
govern, no és amb Plataforma per Catalunya, si no amb la ciutadania.
Després passaré la paraula a en Xavier Lozano, que comentarà concretament el tema del
consistori infantil, però jo ja avanço que amb els agents cívics ja es té una planificació
d’anar fent xerrades a les escoles per fer-ne difusió, sobretot basant-nos no tant en
l’ordenança, si no en el civisme.

Sr. Xavier Lozano:
Jo voldria recordar que en el ple del mes de novembre vaig informar que s’havia constituït
el consistori infantil i que precisament l’encàrrec que havia fet l’alcalde als regidors
infantils, era que treballessin alguns dels punts de l’ordenança a les escoles i que així ho
estan fent; de fet, les escoles estan informant-se sobre aquesta ordenança, per ells
també ajudar a fer-ne difusió entre els seus companys. Per tant, s’està donant a conèixer,
com ja vam dir al novembre.
Sr. DAVID FORCADA:
4.8.
Saber si ens podeu informar de l’estat de tramitació dels carrers Sau, Deordal i
companyia, que no sé si està al contenciós o al Suprem o on passa i també, perquè ha
coincidit que en principi hauria d’estar bastant a punt de resoldre’s, però paral·lelament
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s’hi ha fet una actuació bastant important en aquests carrers i no sé si hi entra una mica
d’incongruència que en uns carrers públics, privats o com en vulguem dir, fer una
actuació d’aquestes quan els veïns han de fer, esperant el que digui la sentència, però en
principi s’han d’urbanitzar properament.

Respon el Sr. Jaume Vivet:
Estem esperant que es resolgui el contenciós; hi ha sentència, van presentar recurs i
esperem que es resolgui el recurs. Si és cert que s’han fet unes obres allà, concretament
una reixa, perquè ja estàvem tips, com a Ajuntament, que cada vegada que queien quatre
gotes havíem d’agafar la sorra de baix i tornar a pujar-la a dalt; ens va semblar que la
claveguera estava feta i que fent aquella reixa hi podíem conèixer i potser tampoc ha
plogut més, però des que s’ha fet la reixa hi ha hagut una millora i quan plou no baixa
tanta sorra cap a baix. A més, hem de tenir en copte que a dalt hi ha un camp i allò era
una resclosa i baixava l’aigua a bots i barrals. S’ha fet el que era mínim i imprescindible,
perquè allò quedava escorxat i no s’hi pujava en cotxe; jo, quan hi vaig anar, la veritat és
que feia llàstima.
Cedeixo la paraula a en Lluís que completi la informació.

Sr. Lluís Sabatés:
Primer de tot, els carrers no són privats, són públics! Des del moment que l’Ajuntament
en el seu dia va vendre aquells terrenys sense urbanitzar, aquells carrers són públics; en
tot cas, l’error que hi ha hagut aquí és vendre uns terrenys en el seu moment sense la
urbanització. Per tant, aquesta gent, tots, de tots els carrers que tu dius, estan pagant els
seus impostos i, per tant, com a mínim, es mereixen una mínima endreça dels carrers.
Sempre havíem anat esperant a veure què passava amb el judici; el judici encara no ha
sortit i no tenim més informació, de moment –no sé si la secretària té alguna notícia
d’última hora- i en principi l’actuació és aquesta: endreçar mínimament els carrers, perquè
tot i que surti la sentència demà, el procediment de fer els carrers, que és el compromís
que ha adquirit l’Ajuntament, que quan surti la sentència, dependent del que digui,
l’acatarem i farem el que digui, doncs quan surti ho farem, però de moment, com a mínim,
s’ha de tenir els carrers condicionats, perquè són públics i l’únic que s’ha fet és això i
també treballem, perquè molts dels problemes dels que deia l’alcalde, al no estar ben
arranjat el baixant que hi ha i el carrer amb el camp, baixava tota la porqueria cap a baix i
s’ha intentat endreçaramb una mínima inversió, però no ho ha cap inversió extraordinària.
Sr. David Forcada:
Està clar que els carrers són públics. Més que tot ho deia pel fet que tots els carrers
públics, el cost d’urbanització, tal com van comprar aquests propietaris els terrenys, s’han
d’imputar als que van comprar els terrenys.

Sr. Lluís Sabatés:
Això no és una urbanització d’un carrer, això que hem fet!
Sr. David Forcada:
No, d’acord.

Sr. Lluís Sabatés:
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I, a més, en tot cas, són quatre veïns que han posat un contenció a l’Ajuntament i hi ha un
seguit de veïns que tampoc es mereixen que se’ls castigui per culpa dels altres. Si la
vostra intenció és aquesta, de castigar els ciutadans per donar el seu parer...
Sr. David Forcada:
No, no és castigar ningú, però és que hi ha una disposició que diu que el projecte
d’urbanització ha d’anar a càrrec dels veïns i si al final la sentència dóna la raó, també és
normal que el que és despesa pública de tots els ciutadans de Torelló en aquells carrers,
s’imputi a qui realment hagi de pagar-ho i no als altres. No es tracta de castigar, però es
tracta de repartir justament els costos.

Sr. Lluís Sabatés:
Quan estigui urbanitzat si, evidentment, però mentre no s’urbanitza, no es pot deixar el
carrer com estava.
Sr. David Forcada:
Però si que es pot fer una imputació en un futur, dels costos que hi vagi havent.

Sr. Lluís Sabatés:
No es pot fer això! i tu ja hauries de saber-ho, perquè has estat regidor d’urbanisme.
Sr. David Forcada:
Per això et dic que es pot fer.

Sr. Jaume Vivet:
No es pot imputar el manteniment que es fa en un carrer a una obra que es farà
posteriorment, no es pot imputar i, per tant, no l’imputarem.
Jo vull afegir que, repeteixo, pel que ens ha costat la reixa, tant de bo ho haguéssim fet
molt abans!
4.9.
I una altra pregunta en relació als pisos socials, al pla de xoc, per saber més que tot com
està anant el pla de xoc.

Respon el Sr. Lluís Sabatés:
Ja vam fer la roda de premsa en el seu moment; informar-vos que arran del canvi de
normativa per a la concessió de pisos socials per part de la Generalitat, que obria la
possibilitat que els pisos de protecció oficial es donessin en adjudicació directa, a Torelló,
com ja s’ha parlat moltes vegades hi ha un centenar de pisos de protecció oficial de
lloguer amb opció de compra i en aquests moments hi havia 25 pisos, més o menys, que
encara s’havien d’adjudicar.
Vist aquest canvi de normativa i que podia accedir a aquests pisos qualsevol ciutadà de
Catalunya, vam pensar que des de l’ajuntament, sense que fos una responsabilitat directa
de l’Ajuntament, començar una campanya per poder promocionar aquests pisos, també
degut a què els lloguers, la Generalitat va abaixar el seu preu entre un 30 i un 40% sobre
els primers preus que havien sortit d’adjudicació i, a més, d’això també se’n beneficien
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tots els llogaters que hi ha ara, o sigui que no és només per als nous lloguers, si no que
és per a tots els que ja tenen adjudicats i pensant una mica com podíem fer una
campanya una mica diferent i atractiva, vam decidir, en primer lloc, abans de fer cap nota
de premsa, penjar aquests cartells (en mostra un) en llocs públics, en edificis públics de
l’ajuntament, per cridar l’atenció i realment han cridat l’atenció i, per tant, fins i tot hem
estat protagonistes dels cromos del 9 Nou, que això és molt important i dóna molta
publicitat, tot i que no expliquen del tot perquè és això, però ara potser ho podran explicar
correctament, i, per tant, això va ser la primera fase. Arran d’això hi va haver una molt
bona acceptació i van començar a trucar a aquest telèfon mòbil i hi ha hagut un important
nombre de trucades; dimarts, al cap de deu dies, més o menys, des que es va començar
a penjar aquests cartells, es va fer la roda de premsa que també des de l’agència van fer
una de les jornades de portes obertes que s’aniran fent per ensenyar els pisos als
interessats i ara estem en aquest punt, que s’estan rebent trucades, es va fent el
seguiment de tots i haurem d’esperar uns dies més, que acabem de fer la campanya
mediàtica i acabar de tancar això i esperem que tingui èxit, perquè penso que és una
oportunitat molt important.
També s’ha fet una... ens interessava molt també potenciar-ho de cara al jovent i també
la regidoria de joventut hi ha participat donant coneixement de totes aquestes
modificacions a l’hora de la contractació, a tots els joves a través del Torelló jove, i
esperem ara, no sé si al proper ple podrem donar ja unes dades, o a les comissions
informatives, unes dades més concretes de com està anant tot i de quin resultat haurà
tingut això.

Sr. David Forcada:
El termini d’adjudicació, vau comentar que era d’un mes, més o menys?

Sr. Lluís Sabatés:
És súper ràpid. Ara no es necessita cap tràmit. Només es tracta de posar-se d’acord, que
la Generalitat tingui el tema temps per comprovar la documentació que entrega
l’interessat. Si hi ha un mínim d’ingressos que sembli que pot assumir el lloguer, i a partir
d’aquí es fan els tràmits.
De fet de de l’Agència d’Habitatge de proximitat, en una roda de premsa va dir que fins i
tot en quinze dies es podia concretar. A més, amb tota aquesta campanya hem estat en
contacte amb la plataforma d’afectats per la hipoteca, per posar a disposició també
conjuntament amb la Generalitat, si hi hagués algun cas d’extrema gravetat en tot aquest
tema, posar a disposició aquests pisos per casos excepcionals i també hem estat
col·laborant amb ells.
Sr. PERE GALOBARDES:
4.10.
Només era –ja ho ha dit el company- demanar si se sap el resultat de la preinscripció a
les escoles.
Ja s’ha donat resposta.

Sr. MARC FONTSERÈ:
4.11.

39

Un prec per les obres del carrer Rocaprevera; no sé si han començat avui o no, però que
si les afectacions al trànsit vau comentar en algun altre ple, o en algun altre àmbit, que
intentaríeu controlar-ho, vigilar-ho, que afectés el mínim possible, comencem malament i
el prec va en aquest sentit: aquest cap de setmana ja estava tancat; la gent apartava les
tanques per poder aparcar al pàrquing i no està bé apartar tanques, però tampoc està bé
tenir-ho tot el cap de setmana sense fer-hi res.
El prec és això, que ho controlem, perquè no hem començat bé.

Respon el Sr. Jordi Casals:
Si, hem de vetllar que la cosa funcioni. El que si que hem aconseguit és establir una línia
oberta amb els veïns, i qualsevol dubte el transmeten i, a més, per les comunicacions o
les demandes i les trucades que hi ha, funciona aquesta línia de comunicació i si surt
algun entrebanc es mirarà de solucionar el més ràpid possible.

4.12.
I el segon prec va més d’estratègia o, com he intentat dir al principi en el primer punt, de
planificació municipal: en el pressupost, el mes següent a l’aprovació del pressupost, vam
pactar una partida per destinar-la a promoció econòmica i que es convidaria a tots els
grups en algun àmbit a veure què podríem fer i és per veure si això segueix en peu, si
ens convocareu i, si no, que quedi clar!

Respon el Sr. Jaume Vivet:
Evidentment que continua endavant i sereu convocats i pensem que no tardarà massa,
perquè és un tema que ja estem al més d’abril i tots sabem com funcionem, que si no ens
hi afanyem, potser ja no arribarem a temps.

5.- INFORMACIONS:
Sr. JAUME VIVET:
5.1.
Avui ens hem reunit amb la plataforma pel tren “Plataforma que no ens fotin el tren”, amb
el Sr. Brigos, a Barcelona. Penso que ha estat una reunió en què ell ha rebut de primera
mà les inquietuds, no només en relació a l’estació, si no també en referència a la línia, al
tracte que rep aquesta línia, que entenem que no és ni de segona, si no que mirant altres
línies, ja deixant a part el tema tarifari –allà se’ns diu que no és qüestió d’ADIF, que és de
RENFE- i juguen una mica amb què hi ha dues o tres empreses i una passa la pilota a
l’altra, però entenem que ha estat una reunió en què ell ha entès els motius de tot plegat;
ell veu que no és només el tema de l’estació, si no que és un tema de tota la línia.
Li hem arrancat el compromís que hi haurà personal, inclús quan ja hi hagi la màquina, no
ens ha dit indefinidament, però si que ha pres el compromís que quan es prevegi un canvi
ens informarà per poder anar a parlar-ne i entenem que de moment, fins a mitjà termini, hi
haurà gent.
A nivell d’Ajuntament hem assistit amb en Jordi Casals i també hi havia tres membres de
la plataforma i el Sr. Brigos; érem sis persones i la veritat és que ell, repeteixo, ha entès
que hi ha un tema de trens que no són els de les altres línies, que no som rodalies, però
que la línia seguim tardant el mateix temps que sempre per arribar a Barcelona; també ha
sortit el tema bus, que és més car, però que la gent l’agafa, perquè és més ràpid.
Entenem que ha estat una reunió per assentar una mica les bases i que ell ha entès molt
bé la problemàtica de deixar l’estació sense personal, que som un municipi que hi
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necessitem personal. També li hem transmès que de l’estació ens n'havíem fet, per dir-ho
d’alguna manera, copropietaris, perquè és una estació que està al mig del poble, és una
estació que està molt ben conservada, és una estació que pensem que si deixa d’haver-hi
personal entrarà en una certa decadència i també se li ha dit que se seguiran fent els
actes que es fan els divendres, que està programat una vegada al mes, però amb total
civisme, que no es baixaria al tren, que no es vol espatllar res ni fer res malbé, sinó que
es tracta d’una manifestació totalment cívica.
Jo imagino que avui s’ha fet càrrec realment del que representa, inclús en la reunió ha
estat molt més participatiu que altres vegades.
5.2.
El tema de la Xarxa de Governs locals, que ja se’ns ha concedit la subvenció: el suport a
les actuacions serveis locals, que vam demanar uns 150.000 € i és l’import que se’ns
donarà per als anys 2013 i 2014. També s’ha admès el tema de les piscines d’estiu i els
seus accessos i també el tema de la sala polivalent, que són els tres projectes que han
entrat a la Xarxa de Governs Locals.
5.3.
I per acabar, em queda el tema de la trobada que hi va haver dissabte a la tarda a Orís,
pel tema del fracking. Penso que va ser una trobada participativa, reivindicativa; va ser
una trobada en què vam participar tots els consells comarcals afectats, municipis i
comarques i si no recordo malament, van dir que hi érem 64 municipis, que crec que som
tots i si bé no hi eren tots els alcaldes, si que hi havia representació o de regidors o
d’alcaldes.
La veritat és que va ser un acte reivindicatiu i penso que és del que es tracta, de fer soroll
i que sigui efectiu.
Hi ha el compromís, que em penso que la plataforma allà es va sentir totalment recolzada
pels polítics i els polítics entenem que sense la plataforma potser no aconseguiríem els
objectius que ens vam marcar.
Sr. JORDI CASALS:
5.4.
El dia 6 d’abril hi haurà la botiga al carrer; ja es farà la presentació. Només apuntar que
tenim inscrits 21 carpes, en total 18 comerços més al mercat municipal que al 25è
aniversari tindran 3 carpes i també podran ser-hi presents. Enguany hi ha una novetat i és
que –ja ho vaig comentar- a través de la Diputació ens van canviar una mica les regles de
joc i vam parlar de fer un conveni entre Agrupació de comerciants, Ajuntament i Diputació
i a partir d’aquí aquest és el primer any que s’haurà de fer una aportació econòmica per
part dels comerços no associats, perquè els associats ja cofinancen aquestes activitats,
però malgrat això, les dades són bones i si fem un històric, el 2010 hi va haver 17
comerços, el 2011, 16, el 2012, que n’hi va haver dues, una a la plaça Nova amb 21
participants –com enguany- i a la de l’octubre que es va fer al barri de Montserrat, n’hi va
haver 25.
Mantenim la bona tònica; en la reunió que es va fer oberta a tots els comerços, ningú va
posar en dubte el fet d’haver de fer aquesta aportació econòmica.
Hi ha diferents entitats que hi col·laboraran, com és l’Assemblea nacional de Catalunya i
l’escola bressol Blancaneus, que també farà alguna activitat i bé, convidar-los tots el
dissabte dia 6, matí i tarda; el matí hi haurà les paradetes i a la tarda, hi haurà de nou la
passarel·la que s’havia fet en altres anys.
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Sr. LLUÍS SABATÉS:

5.5.
Volia informar de dos temes que estem treballant; com bé sabeu, ja ho he explicat altres
vegades, tenim uns serveis a Torelló que s’han de licitar i que ja haurien d’estar licitats,
però en el seu moment no es va fer i, per tant, ens ha tocat fer-ho a nosaltres i arran
d’això, estem fent un seguit d’estudis per al tema d’analitzar molt concretament cada
servei i per poder preparar les clàusules o els plecs de condicions per poder licitar
aquests serveis.
A part de l’estudi que ja s’està fent de la deixalleria, concretament, i de les converses que
hi ha amb els municipis del consorci de la Vall del Ges, Orís i el Bisaura, per veure si
podem arribar a un acord per poder-la gestionar conjuntament, també hem fet un estudi
molt concret del servei de recollida de trastos, perquè el que vam detectar és que tenim
contractats dos serveis, un a través de l’empresa que està fent la recollida de deixalles, i
un altre a través de la deixalleria i, per tant, hem fet una anàlisi per veure quin és el més
utilitzat i després analitzarem exactament les dades aquestes d’aquest estudi i, perquè
tingueu una mica d’orientació, perquè també ho tingueu vosaltres en ment, dir-vos que
s’han recollit en els dos serveis, gairebé 1.100 trastos i andròmines, concretament 1.095 i
d’aquests, de la recollida porta a porta que fa la deixalleria, se’n ha recollit 134 i dels que
fa el servei de recollida de deixalles, 961. Per tant, com veieu, hi ha un dels dos serveis
que funciona, però no sé si dir que funciona bé o que funciona malament, i l’altre tampoc,
però hem d’analitzar, hem de mirar què prioritzem, però dins de la concessió del tema de
la deixalleria és un dels temes que haurem de tractar i analitzar per veure quina solució
emprenem; aquest és un exemple de la feina que estem fent.
5.6.
I un altre exemple és que al pressupost d’aquest 2013, hi havia una part d’inversió per
tema d’enllumenat. També el servei d’enllumenat s’ha de licitar durant aquest any, si
podem. Ja s’està fent una auditoria lumínica per veure exactament l’estat de tot el servei i
saber com està i quines són les coses que s’han de demanar i s’han de planificar, però
independentment d’això, el que hem fet és que amb els diners que estaven pressupostats
juntament amb el pla de barris, de canviar l’enllumenat d’un seguit de carrers de Torelló,
del centre, com són ara en aquests moments el carrer Sant Josep, el carrer Sant Miquel i
la placeta d’en Pujol; va ser a principis del mes de març, que es van canviar les
llumeneres a lets i també s’han canviat al carrer Espona i al carrer Girona, les làmpades
de vapor mercuri a làmpades de vapor sodi, si no vaig errat, i a més, hem fet, també a
mitjan del mes de febrer, i s’ha fet una reducció horària de funcionament des de l’11 de
febrer, i una apagada de punts de llums durant la setmana 18 i 25, que és on s’ha
començat a aplicar, en llocs on s’ha analitzat que no era necessari o que hi havia excés
de llum, s’ha fet aquestes aturades selectives d’algun fanal. En tot això, hi ha una previsió
d’estalvi d’uns 270.000 Kw l’any, que ara és molt difícil quantificar-lo o no ho agafeu com
a arrel, perquè tampoc ho sabem i s’ha de comprovar realment si això donarà els efectes
que s’han calculat teòricament, però ens n'aniríem cap a un estalvi, depenent del cost de
l’energia, si ens el toquen, si no ens el toquen, de 30.000 a 40.000 euros l’any.
Això són unes actuacions que s’han fet, esperant poder tenir aquesta auditoria lumínica
de l’enllumenat i, a més, de preparar els plecs de condicions per fer la concessió del
servei.
Sr. XAVIER LOZANO:
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5.7.
Aquest mes d’abril es fa el raid dels Ausetans, que és aquesta competició per equips de
joves que es fa a nivell comarcal. Portem, crec que és el quart any, participant-hi com a
poble; ha funcionat, funciona i seguim apostant per aquesta competició. Les inscripcions
estan obertes fins l’11 d’abril. La setmana següent començarà la fase local, que durarà
fins el dia 27, que és quan es farà la final local.
5.8.
Aquesta setmana amb l’alcalde vam estar a Manlleu, al Museu del Ter, on es va signar
una renovació del conveni de custòdia de riberes del Ter; és un conveni que estava
vigent, però que se signava altra vegada, perquè s’hi incorporaven nous municipis, amb
la qual cosa, estem contents per aquesta incorporació, perquè això vol dir que hi haurà
més trams de riu que estaran dins d’aquests acords de custòdia. Es va signat amb la
incorporació del municipi de Sant Vicenç de Torelló i Vic, que tot i que el Ter no hi passa
directament, si que té rius que són de la Conca del Ter.
Aquest conveni, el que pretén és establir una col·laboració amb el SERM, per tal que tant
ajuntaments com el SERM, ens comprometem a vetllar per la conservació del riu i del seu
entorn i en la restauració de l’ecosistema fluvial i en la mesura que es pugui, ja se sap
que en aquestes èpoques és difícil trobar finançament, però, però exemple, la festa de
l’arbre que es va fer fa uns dies, o el “fem dissabte”, van venir finançats per finançament
que es va trobar arran d’aquest projecte.

5.9.
Una altra informació referent a tipus de servei, aquests serveis que s’han de licitar i que
estem treballant conjuntament obres i serveis i medi ambient, és el servei de jardineria i
com que volíem fer les coses ben fetes, el primer que hem fet és un estudi de què tenim
al municipi, perquè no estava ni quantificat, ni catalogat, quants arbres i de quines
espècies hi tenim i, per poder planificar bé el servei de jardineria i de com s’ha d’actuar en
un futur, el primer que hem fet és un estudi, que s’està acabant d’elaborar; estem
elaborant aquest pla director de l’arbrat i us volia comentar també algunes dades, perquè
són curioses, si més no, de saber; hem aprofitat que el tècnic de medi ambient ha estat
voltant tot el poble fent l’inventari dels arbres i parterres i tota la part de jardineria que
tenim al municipi i també ha aprofitat i ha fet l’inventari d’altres elements de mobiliari urbà,
com són papereres o bancs, que no deixa de ser curiós.
Perquè us en feu una idea, l’estudi conclou que tenim 2.970 metres de tanca de fusta;
1.700 metres de tanques vegetals; 27 hectàrees de superfície d’estrat herbaci, però no
d’herba de jardí, si no d’herba de prat; unes 7 hectàrees de gespa de jardí; tenim 105
jardineres al municipi, de models diferents: pel que fa a papereres, n’hi ha 303 i de 12
models diferents; 420 bancs al poble amb 20 models diferents i 329 parterres.
A part d’això tenim un total de 3.088 arbres, de 49 espècies diferents. Aquest pla ens ha
de servir una mica també, per unificar criteris i planificar millor com gestionar tots aquests
temes.

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

Torelló, 26 de març de 2013
Vist i plau,
L’ALCALDE,

LA SECRETÀRIA,
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Jaume Vivet Soler

Montserrat Freixa Costa
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