ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT EN PLE, CELEBRADA EL DIA
29 D' ABRIL DE 2013:

Identificació de la sessió:
Caràcter:
Data inici:
Lloc:
Horari
Núm.:

Ordinària
29 d' abril de 2013
Presencial
de les 20:01 a les 22:01
PLE2013/4

Hi assisteixen:


















President, VIVET SOLER JAUME, Convergència i Unió
Membre de Dret, ROMANS SÁNCHEZ MANEL, Convergència i Unió
Membre de Dret, CASALS PRAT JORDI, Junts per Torelló - Esquerra Republicana de
Catalunya - Acord Municipal
Membre de Dret, PORTÚS NOGUERA ALBERT, Convergència i Unió
Membre de Dret, SABATÉS PADRÓS LLUÍS, Junts per Torelló - Esquerra Republicana
de Catalunya - Acord Municipal
Membre de Dret, GÜELL ROVIRA NÚRIA, Convergència i Unió
Membre de Dret, FRANCOLÍ CASAS CARME, Convergència i Unió
Membre de Dret, VILLENA ACEITUNO CONCEPCIÓ, Convergència i Unió
Membre de Dret, LOZANO VICTORI XAVIER, Junts per Torelló - Esquerra Republicana
de Catalunya - Acord Municipal
Membre de Dret, FONTSERÈ CANDELL MARC, Partit dels Socialistes de Catalunya Progrés Municipal
Membre de Dret, FORCADA RIFÀ DAVID, Partit dels Socialistes de Catalunya - Progrés
Municipal
Membre de Dret, GALOBARDES MOLERA PERE, Partit dels Socialistes de Catalunya Progrés Municipal, que s’incorpora a les 20:17
Membre de Dret, HERNÁNDEZ YEBRA IRENE, Partit dels Socialistes de Catalunya Progrés Municipal
Membre de Dret, SOLDEVILA MIRÓ JOSEP M, Plataforma per Catalunya
Membre de Dret, OLIVARES GONZÁLEZ DAVID, Plataforma per Catalunya
Membre de Dret, CASTILLO RUBIO JOAN MANEL, Plataforma per Catalunya
Membre de Dret, MAS ILLAMOLA ROSER, Iniciativa per Catalunya Verds

Ordre del dia:

ÍNDEX:
1. ACTES PENDENTS D'APROVAR
1.1. PLE2013/3 Ordinària 25/03/2013
2. PROPOSTES
2.1. RECURSOS HUMANS
2.1.1. PRP2013/623 Declaració del compliment del principi d'estabilitat als efectes de
superar el 10% de la taxa de reposició d'efectius a la policia local
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2.2. HISENDA
2.2.1. PRP2013/1036 modificació diverses ordenances fiscals
2.2.2. PRP2013/1034 modificació de crèdit 7/2013 per incorporació de romanent de
tresoreria per a despeses generals.
2.3. SECRETARIA
2.3.1. PRP2013/1067 Aprovació conveni de col.laboració entre el Consell Comarcal
d'Osona i l'Ajuntament de Torelló per la contractació i execució de les obres de
construcció d'una estació de tractament d'aigües potables de la zona del Voltreganès i
Osona Nord (ETAP 1a. Fase).
2.3.2. PRP2013/1049 Aprovació inicial reglament regulador de l'accés restringit al nucli
antic de Torelló.
2.3.3. PRP2013/1047 Aprovació definitiva dels béns i drets necessaris afectats per
l'expropiació per a l'obtenció dels terrenys necessaris per l'execució de la meitat de la
Ronda del Puig
3. CONTROL DE L'ACCIÓ DE GOVERN
3.1. MOCIONS
3.1.1. GRUP MUNICIPAL DE PxC
3.1.1.1. PRP2013/820 Moció del grup municipal de PxC per a la creació d'un menjador
social a Torelló.
3.2. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L'ALCALDIA
3.2.1. PRP2013/1092 Donar compte dels Decrets des de l'última sessió del Ple
3.3. DONAR COMPTE EXPRESSA DE DECRETS DE L'ALCALDIA
3.3.1. PRP2013/1150 Donar compte expressa del decret de l'alcaldia d'aprovació de la
liquidació del Pressupost municipal.
3.3.2. PRP2013/1148 Donar compte expressa del decret de l'alcaldia d'aprovació de la
liquidació del Patronat de ràdio Ona.
3.3.3. PRP2013/1145 Donar compte expressa del decret de l'alcaldia d'aprovació de la
liquidació del Patronat municipal del teatre Cirviànum
3.4. DONAR COMPTE DE LES ACTES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
3.4.1. PRP2013/1142 Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local, aprovades
des de l'última sessió plenària.
3.5. DONAR COMPTE D'INFORMES DE LA INTERVENCIÓ MUNICIPAL
3.5.1. PRP2013/1063 Informe de tresoreria sobre la morositat del primer trimestre de
2013
4.- PROPOSTES URGENTS
4.1.- HISENDA.
4.1.1.- Modificació de diverses ordenances fiscals del 2013: números 14 i 18
5.- PRECS I PREGUNTES
6.- INFORMACIONS

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:

1. ACTES PENDENTS D'APROVAR
1.1. PLE2013/3 Ordinària 25/03/2013
L’acta s’aprova per unanimitat dels membres de la Corporació, sense modificacions.
2. PROPOSTES
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2.1. RECURSOS HUMANS
2.1.1. Declaració del compliment del principi d'estabilitat als efectes de superar el
10% de la taxa de reposició d'efectius a la policia local
ACORD:
RELACIÓ DE FETS:
Vist que l’ajuntament de Torelló vol aprovar l’oferta pública d’ocupació per a l’any 2013
amb les places següents:
PERSONAL FUNCIONARI SENSE HABILITACIÓ NACIONAL (torn lliure)
Subgrup de classificació: C2
Classificació: Escala: Administració Especial.
Subescala serveis especials.
Classe: Policia Local
Denominació de la plaça: agent de policia local
Número de vacants: 3
Vist l’informe de data 16 d’abril de 2013, emès per la interventora municipal en què es fa
palès que tant la liquidació del pressupost de l’exercici immediatament anterior com en el
pressupost vigent i que amb l’execució de l’oferta pública per al 2013, igualment es dóna
compliment al principi d’estabilitat pressupostària al qual es refereix l’article 11.4 de la Llei
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
FONAMENTS DE DRET:
Vist l’article 23.2.C) de la Llei 17/2012, de 27 de desembre, de Pressupostos Generals de
l’Estat per l’any 2013, en el qual s’estableix una sèrie d’exempcions a la limitació de
l’oferta pública per a l’any 2013, en allò que fa referència al sector de la policia local fins
un màxim del 10% de la taxa de reposició, si bé en aquest supòsit es podrà arribar al
cent per cent de la taxa de reposició d’efectius sempre que es tracti d’Entitats Locals que
compleixin o no superin els límits que fixi la legislació reguladora de les Hisendes Locals
o, en el seu cas, les Lleis de Pressupostos Generals de l’estat, en matèria d’autorització
d’operacions d’endeutament. A més hauran de complir amb el principi d’estabilitat al qual
es refereix l’article 11.4 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera tant en la liquidació del pressupost de l’exercici
immediatament anterior com en el pressupost vigent. En relació a aquest darrer, els
respectius Plens de les Entitats Locals hauran d’aprovar un pla econòmic financer en el
qual s’inclogui la mesura a la qual es refereix aquesta norma i posi de manifest que
igualment, es dóna compliment a l'esmentat principi d’estabilitat pressupostari. Aquest fet
haurà de ser acreditat per la corresponent Entitat Local davant el Ministeri d’Hisenda i
Administracions Públiques, prèviament a l’aprovació de la convocatòria de places.
És per tot això que, a proposta de la regidoria Recursos Humans, i vist el dictamen de la
C. I. d'administració, economia i hisenda, recursos humans, règim intern i seguretat, el
Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda:
Primer.- Posar de manifest que l’ajuntament de Torelló compleix amb el principi
d’estabilitat al qual es refereix l’article 11.4 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril,
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera tant en la liquidació del pressupost
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de l’exercici immediatament anterior com en el pressupost vigent, i que amb l’execució de
l’oferta pública per al 2013 igualment, es dóna compliment a l'esmentat principi
d’estabilitat pressupostari.
Segon.- Comunicar al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques la intenció de
l’ajuntament de Torelló d’aprovar la convocatòria de les places incloses en l’Oferta
Pública d’Ocupació per al 2013 durant el mes d’abril de 2013, als efectes del compliment
de l’article 23.2.C) de la Llei 17/2012, de 27 de desembre, de Pressupostos Generals de
l’Estat per l’any 2013.
Tercer.- Comunicar aquest Acord a la interventora municipal, al Comitè d’empresa i a la
Junta de Personal.
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels membres assistents.
2.2. HISENDA
2.2.1. Aprovació inicial de la modificació de diverses ordenances fiscals.
ACORD:
RELACIÓ DE FETS:
Vist que en Acord Plenari del 25 de març es va aprovar inicialment l’Ordenança municipal
ambiental, de seguretat i salut i l’Ordenança municipal d’espectacles públics i activitats
recreatives, s’ha d’adaptar les ordenances fiscals reguladores de la taxa per la prestació
dels serveis d’intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses a
traves del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable i
pels controls posteriors a l’inici de les activitats en el seu article 6, quota tributària quedant
redactat, segons s’indica a la part resolutiva.
Vist que el cost mig que té l’adquisició d’un comandament a distància per baixar les
pilones que es volen col.locar al nucli antic, és de 40€ aproximadament.
Donat que ja s’ha iniciat el cobrament de preu públic núm. 34 preu públic per la prestació
del servei de teleassistència domiciliaria, i s’ha detectat que manca regular com tractarà
la baixa en cas de baixa voluntària.
Vist que cal definir en la taxa la prestació del servei públic per a la recollida d’animals de
companya, extraviats, abandonats o maltractats, ordenança núm. 14, una tarifa per
recollida i acolliment d’un gat cadell o camada.
FONAMENTS DE DRET:
Vist els articles 15 i següents del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que
s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en els que s'estableix
els tràmits i requisits per a la imposició i ordenació dels tributs municipals.
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És per tot això que, a proposta de la regidoria Economia i Hisenda, i vist el dictamen de
la C. I. d'administració, economia i hisenda, recursos humans, règim intern i seguretat, el
Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació,
acorda:
Primer.- MODIFICAR l’ordenança fiscal Núm. 10 Taxa per la prestació dels serveis
d’intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses a traves del
sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable i pels
controls posteriors a l’inici de les activitats. En el seu article 6. Quota tributària quedant
redactat:
1. Règim d’intervenció administrativa d’activitats incloses en la llei 20/2009, de 4 de
desembre de prevenció i central ambiental de les activitats
1.1. Comunicació prèvia d’activitats innòcues.
1.2. Comunicació prèvia d’activitats innòcues Annex V ordenança.
1.3. Comprovació de comunicació prèvia d’activitats amb incidència
ambiental (annex III) Llei 20/2009.
1.4. Llicència ambiental municipal d’activitats exercides en locals tancats
o recintes (Annex II).
1.6. Informe de l’autorització ambiental municipal d’activitats exercides en
locals tancats o recintes (Annex I).
1.7. Modificació substancial de llicència ambiental Annex II.

80€
150€
200€
600€
800€
600€

1.8. Comprovació de modificacions no substancials d’activitats sotmeses 150€
al règim de comunicació ambiental Annex III.
1.9 Comprovació de la comunicació de canvis no substancials amb 250€
incidència ambiental de les activitats i instal·lacions subjectes a llicència
ambiental (Annex II)
2 Procediments de revisió
2.1. Revisió de llicència ambiental municipal per activitats (Annex II)

600€

3 Procediments de control periòdic
3.1. Control periòdic de les activitats sotmeses a llicència ambiental 400€
municipal per activitats (Annex II)
5. Procediment de transmissió d’activitats legalitzades amb llicència o 80€
de comunicacions prèvies
6.1. Certificat de compatibilitat del projecte o l’activitat projectada amb el 60€
planejament urbanístic
6.2. Procediment de consulta prèvia sobre la necessitat de declaració
d’impacte ambiental
60€

7. Visites d’inspecció

5

7.1. Visites d’inspecció efectuades per activitats en què per motius 70€
imputables a l’interessat cal efectuar més d’una inspecció i/o control
7.2. Visites d’inspecció sol·licitades en expedients de denúncia en relació al 70€
compliment dels requisits ambientals de seguretat i salut de l’activitat, i que
denuncia
8. Règim d’intervenció administrativa que deriva del Decret 112/2010, de 31 d’agost,
pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives
8.1. Procediment de llicència municipal d’establiments oberts al públic:
a) Obertura d’establiments de més de 500 m² oberts al públic
d’espectacles públics d’activitats recreatives de caràcter permanent 500€
no subjectes a comunicació prèvia
b) Obertura dels establiments oberts al públic d’espectacles públics i
d’activitats recreatives no permanents desmuntables (atraccions,
circs, carpes…)
Fins a 150 m²
100€
Més de 150 m² (en aquest cas caldrà dipositar prèviament, una 250€
fiança de 250€)
c) Modificació substancial d’establiments d’espectacles públics i 500€
activitats recreatives de caràcter permanent subjectes a llicència
d) Visites d’inspecció efectuades a les activitats sotmeses al règim 150€
de llicència d’acord amb la normativa d’espectacle i activitats
recreatives.
e) Llicències provisionals
200€
8.2 Llicència municipal per als espectacles públics i les activitats recreatives 100€
de caràcter extraordinari (art.42 de la llei 11/2009, de 6 de juliol).
8.3. Procediment de comprovació de la comunicació prèvia:
a) Obertura d’establiments oberts al públic destinats a espectacles
públics i activitats recreatives musicals i activitats de restauració i
amb un aforament autoritzat fins a 150 persones, i que no disposen
de terrassa o qualsevol altre espai complimentaria privatiu a l’aire
públic.
b) Obertura d’establiments oberts al públic destinats a espectacles
públics i activitats recreatives musicals i activitats de restauració i
amb un aforament autoritzat fins a 150 persones, i que no disposen
de terrassa o qualsevol altre espai complimentaria privatiu a l’aire
públic, i control inicial fet pels serveis tècnics inclosos en l’annex II
de l’ordenança.
c) Modificació dels espectacles públics o les activitats recreatives en
la comunicació prèvia d’un establiment obert al públic, quan aquesta
variació està subjecte al procediment de comunicació prèvia
d) Obertura d’establiments oberts al públic destinats a espectacles
cinematogràfics

150€
220€

80€
200€
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60€
e) Modificació no substancial dels establiments oberts al públic que
comptin amb la llicència municipal corresponent
f) Organització d’actuacions en directe en els establiments recollits 50€
en el catàleg de l’annex I del Decret 112/2010
g) Visites d’inspecció efectuades a les activitats sotmeses al règim
de comunicació prèvia o declaració responsables

70€

8.4. Canvi de titularitat dels establiments oberts al públic amb llicència o 80€
comunicacions prèvies
8.5. Certificat de comptabilitat del projecte o l’activitat projectada amb el 60€
planejament
400€

8.6. Control periòdic de les activitats sotmeses a llicència

8.7 Pel procediment de concessió d’altres llicències o comprovació de la
comunicació, s’exigiran els imports mínims següents:
8.7.1 Estacions de servei
1.500€
8.7.2 Estacions de servei amb activitats annexes
8.7.3 Locutoris telefònics
8.7.4 Sales de festes i discoteques
8.7.5 Comerç: Alta llicència
8.7.5.1. Comerç de 500 m² a 1000 m² de superfície destinada a la
venda
8.7.5.1. Comerç de més de1000 m² a 2500 m² de superfície destinada
a la venda
8.7.5.1. Comerç de més de 2.500 m² de superfície destinada a la venda
8.7.6 Comerç: Canvis de nom
8.7.6.1. Comerç de 500 m² a 1000 m² de superfície destinada a la
venda
8.7.6.1. Comerç de més de1000 m² a 2500 m² de superfície destinada
a la venda
8.7.6.1. Comerç de més de 2.500 m² de superfície destinada a la venda
8.7.7 Altes instal·lacions
8.7.7.1 Per la instal·lació de dipòsits de GLP o altres productes derivats
del petroli
8.7.7.2 Per la instal·lació d’altres elements
8.7.7.3 Per la instal·lació d’antenes de telefonia mòbil, ràdio o televisió,
per cada una

2.500€
800€
1.500€
1.200€
2.500€
3.700€
400€
1.100€
1.800€
200€
100€
1.000€

Segon.-MODIFICAR l’ordenança fiscal Núm. 1 taxa per l’expedició de documents
administratius
En el seu article 6 epígraf 6 afegint:
3

Comandaments accés nucli antic
40€

Tercer.- MODIFICAR núm. 34 preu públic per la prestació del servei de teleassistència
domiciliaria
Article 8 afegint:
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5. En cas de baixa voluntària es retornarà la quantitat econòmica proporcional als dies
d’alta del servei utilitzat al compte corrent que indiqui la persona afectada.
Quart.- MODIFICAR Núm. 14 taxa la prestació del servei públic per a la recollida
d’animals de companyia, extraviats, abandonats o maltractats
Article 4 tarifa 1 afegint apartat 2
Recollida i acolliment d’un gat cadell sa o d’una ventrada
Serologia negativa.
100
Inclou: Recollida, visita veterinària, vacunes i residència durant 20 dies
Cinquè.- .- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords
provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals aprovades de nou o
modificades durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la
publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès directe
o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora
de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran
examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut
el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords
adoptats restaran definitivament aprovats.
INTERVENCIONS:
Sra. ROSER MAS:
S’han de votar totes en bloc, aquestes ordenances?
Sr. JAUME VIVET:
Si, totes en bloc.
Sra. ROSER MAS:
Voldria fer un parell de matisacions, ja que s’han de votar totes en bloc, perquè, en cas
que es poguessin fer separadament, nosaltres podríem donar suport, per exemple, en
concret a la que afecta la teleassistència domiciliària i al tema dels animals de
companyia, tot i que ens agradaria que en lloc d’utilitzar el terme “camada”, s’utilitzés el
terme en català: “ventrada” o bé gatonada, que utilitzem a la zona.
I en la resta, si que ens abstindríem.

Sr. JOSEP M. SOLDEVILA:
És semblant a les ordenances que hi ha per aquí al voltant; per tant, no tenim cap
problema.
Sr. JAUME VIVET:
Hem fet un mixt amb les ordenances que es van aprovar al ple passat.
Sr. MARC FONTSERÈ:
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Com ha dit l’alcalde, s’ha fet un mixt amb les ordenances que estaven aprovades des del
mes d’octubre; nosaltres hi vam votar en contra.
Pel que fa al punt 1, podríem estar d’acord amb les categories, perquè a les ordenances,
al reglament hi vam donar suport al ple passat, però no als imports; creiem que ja vam
expressar al ple d’ordenances que l’increment era massa gran i, pel que fa al punt tercer,
el de la teleassistència, voldríem deixar constància que només donarem suport a les
modificacions que eliminin aquesta ordenança i no a les modificacions com aquesta.
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per majoria absoluta del nombre legal de membres de la
Corporació, d’acord amb el resultat de la votació que detallem a continuació:




Vots favorables: 12, dels regidors i les regidores dels grups municipals de CiU, de
JpT-ERC-AM i de PxC.
Vots desfavorables: 3, dels regidors i la regidora del grup municipal de PSC-PM.
Abstencions: 1, de la regidora del grup municipal d’ICV-EUiA-E.

2.2.2. Modificació de crèdit 7/2013 per incorporació de romanent de tresoreria per a
despeses generals.
ACORD:

RELACIÓ DE FETS:
Pel Decret de l’Alcaldia de data 28 de març de 2013 s’aprova la liquidació de l’exercici
2012 amb un romanent líquid de tresoreria per a despeses generals d 3.603.978,32 €.
Que en els darrers anys, els ajuntaments de Les Masies de Voltregà, Orís, Sant Hipòlit de
Voltregà, Sant Pere de Torelló, Sant Vicenç de Torelló i Torelló, juntament amb el Consell
Comarcal d’Osona, han manifestat el seu interès i necessitat de la construcció d’una
estació de tractament d’aigües potables (ETAP) i la posterior xarxa d’abastament d’aigua
potable en alta.
Que després de diferents acords i intents sembla que el projecte s’activa i cal assegurarne el finançament que es detalla en funció dels cabals resultant-ne:

Finançament
Cost projecte
MUNICIPI
Masies de Voltregà
Orís
Sant Hipòlit de Voltregà
Sant Pere de Torelló
Sant Vicenç de Torelló
Torelló

Honoraris
Obra
Cost total
CCO
Ajuntaments
600.202,70 €
30.444,21 €
741.579,03 €
772.023,25 €
171.820,55 €
90.030,40 €
4.566,63 €
111.236,86 €
115.803,49 €
25.773,09 €
312.105,40
€
15.830,99 €
385.621,10 €
401.452,09 €
89.346,69 €
234.079,05
€
11.873,24 €
289.215,82 €
301.089,07 €
67.010,01 €
234.079,05 €
11.873,24 €
289.215,82 €
301.089,07 €
67.010,01 €
1.560.527,01
€
79.154,95 € 1.928.105,49 € 2.007.260,44 €
446.733,42 €
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TOTAL

153.743,27 €

3.744.974,12 €

3.898.717,39 €

867.693,77 €

3.031.023,62 €

Que en data 4 de març de 2013 s’ha emès informe desfavorable per part de l’Agència de
Salut Pública de Catalunya sobre el projecte de construcció d’un sistema d’eliminació del
percloretilè de l’aigua del pou zona esportiva a Torelló, pel que en Acord de Junta de
Govern Local del dia 22 d’abril es renuncia a la licitació, alliberant-se el crèdit retingut.
Així es destina a la planta potabilitzadora, procedent d’aquesta obra, la quantia de
374.054,24€.
Que segons informe del Tècnic Municipal Coordinador de Serveis Públics, aquesta obra
és imprescindible i de primordial necessitat pel municipi atès el caràcter de bé de primera
necessitat de l’aigua pel municipi. Per tant, d’acord a l’article 177 del RD4/2012, s’haurà
de recórrer al crèdit extraordinari quan s’hagi de fer alguna despesa que no es pugui
demorar fina a l’exercici següent. El finançament serà el romanent líquid de tresoreria per
a despeses generals.
Que l’import total a satisfer a aportar al Consell Comarcal per a la realització de les obres
és de 1.289.691,74 € (iva exclòs), pel que restada la part provinent del pou de la zona
esportiva, la quantia és de 915.637,50 € (iva exclòs).
Vista la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera (LOEPSF)
que deroga el Text refós de la Llei general d’estabilitat
pressupostària i totes les disposicions que s’oposin al que preveu aquesta Llei orgànica,
però que continuen en vigor els reglaments estatal i autonòmic en allò que no s’oposin a
la nova Llei, o sigui el Reial decret 1463/2007, de 2 de novembre (BOE núm. 264, de 3 de
novembre de 2007) i l’art 10 de l’Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre procediments
en matèria de tutela financera dels ens locals (DOGC núm. 4883, de 15 de maig de
2007). Apartat 5 de l’annex 2 de l’Ordre esmentada en la redacció establerta per la
Resolució ECF/1769/2009, de 10 de juny
Vist que la liquidació pressupostària de l’exercici 2012, s’ha de destinar, en funció dels
recursos líquids disponibles, a reduir endeutament tenint en compte que primer cal
atendre dèficits d’exercicis anteriors, o bé, en segon terme, garantir el termini de
pagament de les obligacions previst en la Llei 15/2010 de 5 de juliol, o bé en darrer terme
a destinar el superàvit al finançament d’inversions per reduir l’apel·lació a un nou
endeutament que de segur seria més car.
Vist que la quantia final destinable, segons informe d’Intervenció és de 1.065.939,10 € i
que el necessari per atendre aquesta estació transformadora és de 915.637,50 € (iva
exclòs), i que es compleixen els valors d’estabilitat, regla de la despesa i rati
d’endeutament, de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera (LOEPSF) .
D’acord a la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera (LOEPSF) i per extensió de l’art. 6.1 i 21, els controls sobre l’estabilitat
comprenen la regla de la despesa, la capacitat o necessitat de finançament i objectiu del
deute. La informació sobre el compliment d’aquests controls, d’acord amb els articles 3 i 6
han de formar part de l’expedient, per tant es detallen els resultats:



Capacitat/necessitat de finançament desprès de mc: 7.41% s/press inicial.
Regla de la despesa: 1.24% desprès de mc. En aquest sentit s’ha considerat com
ajustament SEC95 una inexecució de la quantia de l’ETAP, ja que pel 2013, no es
preveu que es faci cap certificació a nom de l’Ajuntament.
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Estat del deute: 53.04%

Vist en darrer apartat, l’informe emès pel Departament de Joventut, en el que posa de
manifest la necessitat de canviar la denominació de la partida de transferències als casals
d’estiu, sense que es modifiqui l’import.
FONAMENTS DE DRET:
1. Articles 175 i 182 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 3 de març, pel qual s’aprova el
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
2. Articles 47, 48 i del 98 al 100 del Reial Decret 500/90, de 20 d’abril, pel qual es
desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la Llei 39/88, de 28 de desembre, reguladora de les
hisendes locals, en matèria pressupostària.
3. Es compleix l’article 14 de les Bases d’Execució del pressupost de l’exercici 2012,
aprovades en el Ple de l’Ajuntament del 26 de març de 2013
4. Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera
(LOEPSF)
5. ED1463/2007 de 2 de novembre, Reglament de desenvolupament de la Llei
d’Estabilitat Pressupostària en la seva aplicació als Ens Locals,
6.-OMEHA/3565/2008 pel que s’estableix l’estructura dels pressupostos dels Ens Locals.
1. Articles 175 i 182 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 3 de març, pel qual s’aprova el
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
És per tot això que, a proposta de la regidoria Economia i Hisenda, i vist el dictamen de
la C. I. d'administració, economia i hisenda, recursos humans, règim intern i seguretat, el
Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació,
acorda:
Primer.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdit per a la incorporació de
romanents de crèdit, procedents d’exercicis anteriors núm. 7/2013 del pressupost de
l’Ajuntament.
Consignació de despeses amb crèdits en alta:
Partida/Projecte

Nom

Consignació inicial

Proposta
d’increment

Consignació final

306.161.62200000
2013/2/306/13/1

Estació
de
tractament d’aigües
potables (ETAP)

0

915.637,50 €

915.637,50 €

306.161.62200000
2013/2/306/13/1

Estació
de
tractament d’aigües
potables (ETAP)

915.637,50 €

374.054,24€

1.289.691,74 €

Consignació de crèdits de despeses donats de baixa
Partida/Projecte

Nom

Consignació inicial

Proposta
d’increment

Consignació final
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306.161.6330000
2012/2/306/8/1

Millora
xarxa
abastament d’aigua

450.054,24€

-374.054,24€

76.000,00€

Consignació de crèdits d’ingressos en alta
Partida

Nom

87000

Romanent
de
tresoreria
per
a
despeses
amb
finançament afectat

Consignació inicial

Proposta
d’increment
0

915.637,50 €

Consignació final
915.637,50 €

Segon.- MODIFICAR la denominació de la partida 103.337.4890001, Transf. Corrents
casals d’estiu, per la denominació Transferències corrents Federació AMPAS pels Casals
d’estiu, pel mateix import consignat inicialment que és de 7.353,00€
Tercer.- Exposar-lo al públic durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils,
mitjançant un edicte al tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de la Província.
Quart.- En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm i es transferiran els
crèdits de les partides que s’han indicat.
INTERVENCIONS:
Sra. ROSER MAS:
També volia demanar si s’ha d’aprovar conjuntament o si es pot fer un matís en cadascun
d’ells, perquè, per exemple, en la modificació relacionada amb el tema de les
transferències corrents a les AMPA no hi veuríem cap inconvenient, però, en canvi, en
l’altra, pensem que tot i que el tema de l’aigua és un problema molt important a Torelló,
un problema que, de fet, no l’ham creat nosaltres, si no que hi ha circumstàncies foranes,
i que és evident, a més, que es necessita la planta potabilitzadora, ens fa l’efecte que
potser hem perdut una mica el nord i una mica la línia estratègica que hauríem de seguir
aquí i que no es treballa correctament.
En el document aquest, d’aprovació, ja s’explica que no s’ha de fer el tema d’aquest pou
pel tema del percloretilè, perquè ens ha estat denegat aquest permís per l’Agència de la
Salut i, per tant, ja s’entén que sigui aquí. De totes maneres no acabem d’entendre,
tampoc, com ha estat que SOREA, després de tant temps de treballar a Torelló i de
treballar-hi bé, que gestiona l’aigua i tot això, com ha estat que finalment no ha acabat
implicant-se en tot això i que haguem de dedicar tot el romanent de tresoreria a fer
aquesta planta, que no dubtem que sigui necessària!, però que ens preocupa una mica
que posem, per dir-ho amb una paraula molt gràfica, “tots els ous a la mateixa cistella” i
que això ens pugui generar problemes de cara a l’exercici vinent.
Per tot això, ens abstindrem en aquest punt concret.

Sr. JOSEP M. SOLDEVILA:
El nostre vot serà favorable. Ens heu fet veure que heu treballat en l’afer, perquè netejar
l’aqüífer aquell és materialment impossible; per això va dir l’Agència de la Salut que no es
pot fer, perquè el triclor és més pesat que l’aigua i sempre queda al subsòl i no es treu
mai i no es garanteix que es netegi ni que es netejaria mai. Per tant trobo correcte que
hagueu tret aquests diners i els poseu a la potabilitzadora.
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Sr. MARC FONTSERÈ:
Nosaltres, tot i que pensem com el grup de plataforma, que és correcte que traiem
aquests diners del pou de la zona esportiva i els dediquem a la potabilitzadora, i que no
estem en contra de la construcció, com es veurà en el punt següent, si que votarem en
contra, perquè ens fa por una mica el futur: tenim un pla de barris, que no està ni molt
menys desenvolupat; queden moltes accions, moltes inversions per fer, i la cosa està
com està. Llavors, hipotecar –com deia la Roser Mas- el romanent de tresoreria amb un
tema que teníem el finançament resolt... si, segurament em comentaràs que és molt més
car que el que havíem... comprenc les raons que ha portat l’equip de govern a escollir
aquest camí, però nosaltres creiem que els prejudicis de tirar per aquí són molt més
importants que els beneficis. Podem tenir tensions de tresoreria que provoquin que els
proveïdors cobrin més tard –amb paraules vostres-. Trobar finançament per a obres
futures o per a intervencions que haguem de fer, serà difícil i veurem a quin interès ho
acabarem pagant; dubto que sigui més baix que el que ens oferia SOREA per a un
finançament que no afecta els comptes de l’Ajuntament, almenys directament i, torno a
reiterar el tema del pla de barris: ens fa una mica de por que els propers dos o tres anys,
o els que facin falta, ens quedem lligats de mans per aquest tema.
Reitero que estarem d’acord amb la potabilitzadora, però votarem que no a l’aplicació
d’aquest romanent, per aquests motius.
Sr. JAUME VIVET:
Jo aquí discrepo i per això ho vull explicar: aquí hi ha hagut uns canvis per part de
l’empresa, que nosaltres no hem entès. Primer explicaré la part que fem referència a
aquest punt de l’ordre del dia, i és que d’aquests 915.000 euros, en el moment que
s’incorpori un préstec que ens fa SOREA i que en teoria és l’Euribor + 1 punt –en aquests
moments, l’Euribor estem parlant d’un 0,5 + 1 punt- perquè veiem com van les coses, ens
estan dient que l’Euríbor està a l’1,1; l’1,1 més un 1, ja és un 2,1, ja no és tant barat! Ho
estem negociant i aquí hi ha uns canvis d’interpretacions que hi han anat estant durant tot
el procés i per això entenem que nosaltres el que hem de procurar i prioritzar tenir aigua,
que és un servei bàsic i elemental que hem de donar i entenc que, per tant, com equip de
govern ens l’hem de jugar una mica per satisfer aquest servei. Dit això, m’agradaria
explicar una mica com ha anat tot el procés; pensem que estem partint d’un acord de ple
de l’any 1998, o sigui que aquests senyors han tingut una concessió durant quinze anys i
no s’ha fet ni una obra i la inversió que s’havia de fer no s’ha fet, i aquesta concessió
acabava el 2018. En aquest punt, a partir d’aquí hi ha un conveni que no està signat, de
l’any 2010 i entenem que en aquell moment es va fer bé de no signar, perquè van canviar
unes condicions: l’ACA havia de fer el 50% de l’aportació del cost de la potabilitzadora i
no ho va fer i, per tant, no es va signar. Creiem que es va fer bé i aquest acord es va
aprovar al ple; al ple si que es va aprovar i és el que hem anat suspenent per tenir
aquestes condicions de finançament que nosaltres creiem que teníem i que, per tant,
defensàvem i creiem que aquesta era la via que s’havia de fer: que SOREA, en
compliment dels acords als quals s’havia arribat, i es va arribar un punt que nosaltres no
hem entès massa el motiu, perquè se’ns canvien les condicions: el motiu va ser que vam
demanar que aquests diners els paguessin al Consell Comarcal i aquí se’ns va dir que
canviaven les condicions i nosaltres entenem que no canvien les condicions, només que
canviàvem la forma de pagament; no canviàvem ni més diners, només demanàvem que
en lloc de pagar-ho a l’Ajuntament, es pagués directament al Consell Comarcal. Això va
ser un camí per entrar en joc un tema que, sobretot el grup socialista que heu estat al
govern, coneixeu bé: el tema de les retribucions. Un tema que entenc que també es va
defensar molt bé sempre i que hem seguit en la mateixa línia. Què vol SOREA? Vol
retribucions; vol una rendibilitat en el servei de l’aigua i, parlem clar! D’un 15% i ara potser
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algú se’m enfadarà, però és igual. Vol unes retribucions del 15% en un servei d’aigua!
Això és discutible. Jo trobo que és guanyar molts diners, quan parlem de l’aigua, d’un
servei bàsic i a partir d’aquí no vam arribar a l’acord, perquè, en primer lloc, hi havia dos
préstecs: un que era de 560.000 euros, que és al preu que hem dit, i l’altre que era a
l’euribor + 1,5.
Evidentment, com que van canviar les condicions no ens vam entendre, perquè vam dir
que nosaltres havíem tingut quinze anys de concessió sense haver fet cap obra; no
podíem fer una altra concessió de vint anys a partir del 2018, si no que havíem de
comptar el 2013. En això va semblar que ens posàvem d’acord i com que no ens
posàvem d’acord, al final se’ns va convocar un dia al consell comarcal, perquè hi havia
una certa preocupació per part del consell Comarcal per saber si tirava endavant la
potabilitzadora, o no. Pensem que Torelló hi té el 51% i, és clar, si Torelló pel motiu que
sigui punxem, és un projecte que quedaria aturat, segur! De fet, tots els sis municipis són
importants, perquè és una obra d’un cost elevat i, per tant, pensem que hi hem de ser
tots.
Bé, fem una reunió al Consell Comarcal, arribem als acords que ja havíem arribat, de
mantenir aquestes condicions i la sorpresa és quan ens arriba el contracte, en què hi
consta que el milió tres-cents vuitanta mil euros, que els deixaven a l’euribor més un 4%;
ens parlava de les retribucions; ens parlava dels 560.000 euros –que aquests sempre ens
els han de donar, perquè si no ens els donen, podem resoldre demà mateix-, però quan
veus que una cosa que està pactada, escrita i en lloc diu a quin any s’ha de fer
referència, ni en quin moment i s’agafen al moment que està més car l’Euríbor, per fer
pujar el preu i tenir el benefici que hi volen tenir i entenem que no gestionen bé, i van tenir
un error de càlcul, perquè no sabien com estàvem l’Ajuntament; entremig hem tancat
l’any i, per resumir ja molt ràpid i molt breument, dir que aquest préstec del milió quatrecents mil al quatre per cent, a vint anys, més les retribucions que ens volien augmentar
l’aigua i passàvem del metre cúbic, que crec que està al 0,34-0,35 cèntims i el passàvem
a 0,45, és a dir, que el primer tram de metre cúbic l’augmentàvem deu cèntims i els
demés, pujaven més; hem fet números i això representen 2.100.000 euros en vint anys.
Quan són les 20:17, s’incorpora a la sessió el Sr. Pere Galobardes.
Pagar de més, a canvi de no rebre res i, aquí l’equip de govern no hi hem passat.
Per tant, entenem que hem fet una bona gestió. Entenem que continuarem l’aigua al preu
que toca. En el moment que es posi en marxa la potabilitzadora, segur que el preu pujarà,
perquè haurem de fer la compra en alta; ara no fem compra d’aigua i en el moment que
surti a licitació, parlarem de retribucions a canvi d’un servei, no a canvi de res.
Jo, això ho volia explicar; als grups ja us ho havia explicat i ho vaig explicar també a les
comissions informatives i a la Junta de portaveus i ja que veig que no tothom hi està
d’acord, ho he tornat a explicar.
En fi, també és evident, i això no ho amagaré pas, que en uns moments donats podem
tenir una certa tensió de tresoreria. Pensem que estem pagant a 30 dies; molt pocs
ajuntaments paguen a 30 dies i això vol dir que ningú deixarà de cobrar, però potser
tardarem una mica més a pagar, això potser si, però tots els esforços aniran a minimitzarho tant com puguem.
Dir que aquests 915.000 que estem parlant aquí, en el moment que es faci l’ingrés de
SOREA, de romanent no seran el 915.000, si no que seran els 915.000 menys 561.000;
parlem d’una quantitat bastant més petita que els 915.000 euros.
Sr. MARC FONTSERÈ:
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Ens ho has explicat molt bé i et diria que el que no em dec haver explicat bé, són jo:
estem d’acord que heu fet una bona gestió, que no us heu deixat trepitjar, o que heu
sabut negociar amb l’empresa, en aquest cas, amb SOREA i, per tant, no anava per aquí
el tema del nostre vot en contra, si no que, si és veritat que el fet d’acceptar això portava
un cost a l’Ajuntament, és clar! Evidentment et portarà un cost! Però el fet de no fer-ho...

Sr. JAUME VIVET:
UN cost i un estalvi, un estalvi per al ciutadà important!
Sr. MARC FONTSERÈ:
Bé, però el cost de no fer-ho, és el que nosaltres, el que jo volia aquí exposar els motius
del nostre vot en contra: no sé ara mateix amb quin finançament podeu anar a buscar als
bancs, si és gaire més baix de l’Euribor + 4, no ho sé i no sé, tampoc, si legalment, l’any
vinent, se’ns deixarà als ajuntaments endeutar-nos, perquè la situació econòmica, no de
Torelló, si no en general, és complicada i el nostre vot en contra, no és tant –repeteixo
que ens heu informat l’equip de govern perfectament- entenem i comprenem les raons
que doneu, però el cas contrari ens pesa més en el vot en contra que he expressat.
Sr. JAUME VIVET:
És un tema de prioritats: vosaltres doneu unes prioritats i nosaltres donem aquesta. Jo
entenc això, perquè tot no pot ser, també és cert, això!
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per majoria absoluta del nombre legal de membres de la
Corporació, d’acord amb el resultat de la votació que detallem a continuació:




Vots favorables: 12, dels regidors i les regidores dels grups municipals de CiU, de
JpT-ERC-AM i de PxC.
Vots desfavorables: 4, dels regidors i la regidora del grup municipal de PSC-PM.
Abstencions: 1, de la regidora del grup municipal d’ICV-EUiA-E.

2.3. SECRETARIA
2.3.1. Aprovació conveni de col.laboració entre el Consell Comarcal d'Osona i
l'Ajuntament de Torelló per la contractació i execució de les obres de construcció
d'una estació de tractament d'aigües potables de la zona del Voltreganès i Osona
Nord (ETAP 1a. Fase).
ACORD:

RELACIÓ DE FETS:
1.Per acord del plenari municipal en sessió celebrada el dia 22 de febrer de 2010 es
va acordar delegar a favor del Consell Comarcal d'Osona la gestió i subministrament
d'aigua potable en alta i es va aprovar la minuta de conveni que preveia el cost i
finançament dels projectes "Projecte de l'estació de Tractament d'Aigües potables del
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Voltreganès i Osona Nord i projecte de la xarxa d'abastament d'aigua potable en alta al
Voltreganès i Osona Nord".
Aquest conveni no es va signar per manca de finançament per executar els projectes per
no aportar l'Agència catalana de l'Aigua la subvenció inicialment concedida.
2.El Consell Comarcal ha fet una nova redacció del projecte referent a l'Estació de
tractament d'aigua potable "Projecte executiu de l'estació de tractament d'aigua potable
(ETAP) d'Osona Nord i Voltreganès (1a fase)" redactat pels enginyers industrials Josep
Colomer Oferil i Blai Parramon Pla amb un pressupost d'execució de tres milions norantacinc mil dinou euros i noranta-quatre cèntims (3.095.019,94€) més sis-cents quaranta-nou
mil nou-cents cinquanta-quatre euros i dinou cèntims (649.954,19) € corresponents al
21% de l'IVA. Per resolució de presidència de data 12 de desembre de 2.012 s'ha
declarat aprovat definitivament el projecte. Per acord del plenari comarcal en sessió
celebrada en data de 25 de març de 2.010 es va acordar aprovar definitivament el
projecte de la xarxa d'abastament d'aigua potable en alta del Voltreganès i Osona Nord
amb un pressupost de contracta de 4.504.027,79 € (IVA inclòs) havent-se d'adequar l'IVA
al 21% actual.
Existeix actualment el finançament per executar el projecte "Projecte executiu de l'estació
de tractament d'aigua potable (ETAP) d'Osona Nord i Voltreganès (1a fase)" i el conveni
que es proposa aprovar regula el finançament d'aquest projecte preveient la redacció
posterior de dues addendes al conveni que regularan el finançament del projecte de la
xarxa d'abastament d'aigua potable i una altra addenda per regular els aspectes referents
a la gestió del servei.
FONAMENTS DE DRET:
Primer.- 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, que preveu que a través del conveni s’estableix una relació de
cooperació consensuada entre ens locals o entre aquests i altres administracions
públiques per a la prestació de serveis o per al desenvolupament de les competències
legalment atribuïdes, en la satisfacció dels que tinguin un interès comú.
L’article 150 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 un marc de cooperació i
assistència sectorial dels ens locals supramunicipals i llurs municipis mitjançant convenis.
Segon.- Aquest conveni regula la delegació a favor del Consell Comarcal de la gestió del
servei de subministrament d'aigua potable en alta al municipi de Torelló i l'encomana de
gestió per efectuar les obres del projecte "Projecte executiu de l'estació de tractament
d'aigua potable (ETAP) d'Osona Nord i Voltreganès (1a fase)" pel qual es requereix la
majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació d'acord a les previsions
de l'article 47.2 h) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local
en concordança amb l'article 114.2 e) 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.
És per tot això que, a proposta de la regidoria Secretaria, i vist el dictamen de la C. I.
d'administració, economia i hisenda, recursos humans, règim intern i seguretat, el Ple de
l’Ajuntament, per majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació,
acorda:
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Primer.- Aprovar la minuta del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal i
l’Ajuntament de Torelló per la contractació i execució de les obres de construcció d'una
estació de tractament d'aigües potables de la zona del Voltreganès i Osona Nord (ETAP
1a fase) d’acord amb el text que figura al final d’aquest acord.
Segon.- Autoritzar i Disposar la despesa per una quantia total d'un milió dos-cents
vuitanta-nou mil sis-cents noranta-un euros amb setanta-quatre cèntim (1.289.691,74 €)
IVA exclòs, amb càrrec a la partida 306.161.6220000 (projecte 2013/2/206/13/1) del
pressupost de despeses.
Tercer.- Per respondre dels pagaments que li pertoquen, l'Ajuntament de Torelló afectarà
els ingressos provinents de la taxa d'inversió de l'aigua en la quantia necessària per tal
que el Consell Comarcal d'Osona pugui percebre l'import de la inversió que correspon a
l'ajuntament de Torelló facultant el Consell Comarcal d'Osona per a reclamar i percebre, a
primer requeriment, de l'organisme que efectuï la recaptació d'aquesta taxa el pagament
de les quantitats pendents. A aquest efecte, l'ajuntament s'obliga a aprovar i mantenir
vigent amb les actualitzacions que correspongui, la corresponent ordenança fiscal
reguladora d'aquesta taxa, en quantia suficient per cobrir, en un termini màxim de 10 anys
la totalitat del cost de la inversió que correspon a l'ajuntament, més les despeses
financeres que corresponguin, si s'escau.
Quart.- Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari, a l’Alcalde de l’Ajuntament
de Torelló per al més eficaç desenvolupament d’aquest acord, inclusiu la signatura del
conveni aprovat.
Cinquè.- Notificar aquest acord al Consell Comarcal d'Osona, i al Departament d'Obres i
Serveis.
El text del conveni aprovat és el següent:
"CONVENI DE COOPERACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL D’OSONA I
L’AJUNTAMENT DE TORELLÓ PER A LA CONTRACTACIÓ I EXECUCIÓ DE LES
OBRES DE CONSTRUCCIÓ D’UNA ESTACIÓ DE TRACTAMENT D’AIGÜES
POTABLES DE LA ZONA DEL VOLTREGANÈS I OSONA NORD (ETAP 1a fase)
Vic, ____ de ________ de 2013
REUNITS
D'una part l’Il·lm. Senyor Joan Roca i Tió, en qualitat de president del Consell Comarcal
d'Osona, que actua en virtut de les facultats que legalment li atribueix l’article 13 del Text
refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 4/2003,
de 4 de novembre, i facultat expressament per aquest acte, per acord de la Comissió
Permanent del Ple, adoptat en la sessió del dia ___ de _______________ de 2013, assistit
pel secretari de l Consell Comarcal, senyor Jaume Manau i Terrés.
I de l’altra, l’Il·lm. Sr. Santi Vivet i Soler, alcalde-president de l’Ajuntament de Torelló, el
qual actua en el seu nom i representació, degudament autoritzat per aquest acte per
acord de Ple/Junta de Govern Local, de data de __ de ________ de 2013, assistit per la
secretària delegada de la corporació, senyora Montserrat Freixa i Costa.
EXPOSEN
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I.- Al llarg dels darrers anys, els ajuntaments de Les Masies de Voltregà, Orís, Sant
Hipòlit de Voltregà, Sant Pere de Torelló, Sant Vicenç de Torelló, Torelló i el Consell
Comarcal d'Osona han manifestat el seu interès i necessitat en l’execució de les obres de
construcció d’una estació de tractament d’aigües potables de la zona del Voltreganès i
Osona Nord, en endavant també ETAP, i la subsegüent instal·lació de la xarxa
d’abastament d’aigua potable en alta, en endavant també Xarxa.
II.- En aquest sentit és de ressaltar que en data 28 de juny de 2005, l’Agència Catalana
de l’Aigua i el Consell Comarcal d’Osona van signar un conveni de col·laboració per a la
promoció i l’execució d’obres hidràuliques d’abastament d’aigua potable a la comarca
d’Osona, entre els quals hi figuraven les “Obres d’abastament a Osona Nord” i “Xarxa
Voltreganès”.
Al 2007, mitjançant una addenda s’acorda fusionar els dos anteriors projectes en una
única actuació “Abastament a Osona Nord i Xarxa Voltreganès” per finançar dins les
anualitats 2007 i 2008, si bé al 2009 l’Agència Catalana de l'Aigua comunicava la
suspensió del compromís de finançament, perquè havien transcorregut els terminis
previstos en el conveni sense que s’hagués justificat l’execució, tot i que al març de 2009
es prepara una addenda entre l’ACA i el Consell Comarcal per garantir el finançament per
part de l’Agència Catalana de l'Aigua, que no s’arriba a signar per les dificultats
econòmiques que travessa aquesta entitat.
III.- Tot i no comptar amb el finançament de l’Agència Catalana de l’Aigua, en data 26 de
gener de 2009, segons consta en l’acta redactada a l’efecte, els ajuntaments de Les
Masies de Voltregà, Orís, Sant Hipòlit de Voltregà, Sant Pere de Torelló, Sant Vicenç de
Torelló, Torelló i el Consell Comarcal d'Osona acorden prosseguir amb l’execució de les
obres, iniciant el tràmit corresponent d’aprovació dels esmentats projectes tècnics i
acordant una distribució provisional dels costos.
Fruit d’aquest impuls son els següents projectes tècnics, quina redacció va encarregar el
Consell Comarcal d'Osona:
Projecte ETAP:

aprovació inicial Ple 26/03/09
Aprovació definitiva Ple 24/09/09

Projecte Xarxa:

aprovació inicial Ple 26/03/09
Aprovació definitiva Ple 25/03/10

IV.- Posteriorment, la voluntat de continuïtat en el projecte es concreta en dos moments
temporals.
Un primer moment (febrer de 2009 a novembre de 2011), en què els ajuntaments
acorden la delegació de l’execució de les obres i gestió del servei a favor del Consell
Comarcal d’Osona concretant, alhora, la participació en el finançament per cadascun
d’ells, tot d’acord amb una inicial assignació de cabals. Aquestes delegacions varen ser
acceptades pel Consell Comarcal en el Ple de 25 de març de 2010, si be el conveni que
també s’aprovava, per diverses circumstàncies, no s’arribà a signar.
El segon moment deriva de la necessitat d’ajustar les previsions inicials, degut a la
severitat de la conjuntura econòmica del país, introduint modificacions en l’execució
global del projecte. Per una banda s’estima oportú reduir la capacitat de tractament i
subministrament de l’ETAP (fase 1), circumstància que comporta una correlativa
modificació de cabals i de finançament i, per l’altra, es determina que s’executarà en
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primer lloc la construcció de l’ETAP i posteriorment, amb execució diferida fins a disposar
del finançament necessari, s’executarà construcció de la Xarxa. Aquestes modificacions
consten al Preacord de data 27 d’abril de 2012.
V.- En base al preacord esmentat es redacta de vell nou el corresponent projecte tècnic,
redimensionant l’ETAP, que se sotmet a la reglamentària tramitació per a la seva
aprovació. S’aprova inicialment pel Ple comarcal en sessió de data 26 de setembre de
2012, i amb caràcter definitiu en data 12 de desembre de 2012.
VI.- D’acord amb aquest nou projecte redimensionat, les assignacions de cabals
proposades pels ajuntaments i el cost d’execució del projecte de l’ETAP (1a fase), es
concreta de la forma següent:
a) Cabals assignats a cadascun dels ajuntaments partícips:

Masies de Voltregà
Orís
Sant Hipòlit de Voltregà
Sant Pere de Torelló
Sant Vicenç de Torelló
Torelló
TOTAL

Cabal assignat
3
m /dia
2.000,00
300,00
1.040,00
780,00
780,00
5.200,00

Cabal disponible 1a fase
3
m /dia
1.188,12
178,22
617,82
463,37
463,37
3.089,11

10.100,00

6.000,00

b) Cost d’execució del projecte ETAP (1a fase)
Honoraris tècnics per redacció de projecte
Cost de les obres segons projecte aprovat
Honoraris tècnics per direcció d’obra i direcció seguretat i salut
Total previst (IVA 21 % inclòs)

48.884,00 €
3.744.974,12 €
104.859,27 €
3.898.717,39 €

VII.- Per tal de regular adequadament les necessitats de cada ajuntament, tot i que es
tracta d’una actuació conjunta, s’estableix un conveni individualitzat per a cadascun que,
tenint en consideració els aspectes globals de l’actuació, particularitzi les singularitats i
aportacions de cada ajuntament.
VIII.- Atès que segons es desprèn dels articles 66 i 67 del Text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, correspon
al municipi la competència del subministrament d’aigua, essent aquest, un dels serveis
mínims i obligatoris que calen prestar-se i articles 25 i 26 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de la bases del règim local, en idèntic sentit.
A la vista igualment del que determina l’article 25 del Text refós de la Llei de l'organització
comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre., que
estableix que correspon a la comarca l’exercici de les competències que li deleguin els
municipis, l’article 28 on es preveu que correspon a la comarca, entre d’altres, la
cooperació amb els municipis en l’establiment de nous serveis necessaris per al
desenvolupament del territori i establir i coordinar, amb l’informe previ dels ajuntaments
afectats, les infraestructures, els serveis i les actuacions d’àmbit supramunicipal i l’article
85 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret
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legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, que disposa que correspon a la comarca realitzar activitats
i prestar serveis públics d’interès supramunicipal.
És per això que els signants, en les representacions referides,
CONVENEN
Primer.- És objecte d’aquest conveni desenvolupar els aspectes de gestió i econòmicofinancers de la delegació efectuada a favor del Consell Comarcal d’Osona per acord del
Ple de data 22 de febrer de 2010, per a dur a terme les actuacions necessàries per tal de
complementar el servei de subministrament d’aigua potable en alta al Voltreganès i
Osona Nord, però molt especialment pel que fa al projecte de l’ETAP (1a fase)
Segon.- Pel que fa a la delegació conferida al Consell Comarcal per a l’execució del
projecte relatiu a la xarxa d’abastament en alta, serà objecte d’una addenda a aquest
conveni, que es formalitzarà amb anterioritat a l’inici de l’expedient de licitació de les
obres. Igual procediment se seguirà pel cas que sigui necessari regular altres aspectes
de gestió del servei que es considerin rellevants,
Tercer.- El Consell Comarcal d'Osona adjudicarà el projecte “Projecte executiu de
l’ETAP d’Osona Nord i Voltreganès (1a fase)” i n’assumirà la gestió de la seva execució
fins a la finalització de les actuacions contemplades en ell. Igualment adjudicarà el servei
de la direcció facultativa de les obres, i obtindrà tots els permisos i autoritzacions, de la
seva competència, que siguin necessàries tant per a l’execució de les obres com per a la
posterior posada en funcionament de l’ETAP.
Igualment, el Consell Comarcal d’Osona, aportarà al finançament de l’actuació la
quantitat màxima de 867.693,77 euros provinents de subvencions del PUOSC (67.693,77
€) i de Xarxa Barcelona de la Diputació de Barcelona (800.000,00 €).
Quart.- De conformitat amb el cost previst de l’actuació, xifrada en 3.898.717,39 euros
(IVA 21 % inclòs), l’Ajuntament de Torelló, aportarà, amb caràcter provisional i a resultes
del cost efectiu de les obres, la quantitat de 1.560.527,01 euros (IVA 21 % inclòs) en
concepte d’aportació al cost de les obres contemplades en el projecte tècnic “Projecte
executiu de l’ETAP d’Osona Nord i Voltreganès (1a fase)”, inclosos els honoraris tècnics
de redacció de projecte, direcció d’obra i coordinació de seguretat i salut, d’acord amb el
detall següent:
Finançament
Cost projecte
MUNICIPI
Masies de Voltregà
Orís
Sant Hipòlit de Voltregà
Sant Pere de Torelló
Sant Vicenç de Torelló
Torelló

Honoraris
Obra
Cost total
CCO
Ajuntaments
600.202,70 €
30.444,21 €
741.579,03 €
772.023,25 €
171.820,55 €
90.030,40 €
4.566,63 €
111.236,86 €
115.803,49 €
25.773,09 €
312.105,40 €
15.830,99 €
385.621,10 €
401.452,09 €
89.346,69 €
234.079,05 €
11.873,24 €
289.215,82 €
301.089,07 €
67.010,01 €
234.079,05 €
11.873,24 €
289.215,82 €
301.089,07 €
67.010,01 €
79.154,95 € 1.928.105,49 € 2.007.260,44 €
446.733,42 € 1.560.527,01 €

TOTAL

153.743,27 €

3.744.974,12 €

3.898.717,39 €

867.693,77 €

3.031.023,62 €
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No obstant l’anterior, les quantitats indicades s’entendran referides al cost total a què
ascendeixi el resultat definitiu de l’execució de les obres, per la qual cosa poden sofrir
variacions en més o en menys, en funció del preu d’adjudicació, cost real de l’execució i
modificació de tributs, essent aquestes les quantitats definitives que haurà de satisfer
l’Ajuntament de Torelló, prèvia acceptació de la liquidació per part de l’Ajuntament.
Cinquè.- L’aportació a efectuar per part de l’Ajuntament de Torelló es realitzarà de
conformitat amb la disposició següent:
–

El Consell Comarcal d’Osona aprovarà la certificació i expedirà la corresponent
factura a nom de l’Ajuntament de Torelló en el percentatge que correspongui sobre la
certificació aprovada pel Consell Comarcal i serà satisfeta per l’Ajuntament en el
termini de 30 dies des de la recepció de la factura, assumint les despeses financeres
que es derivin en cas d’incompliment dels terminis de pagament.

Prèviament a la signatura d’aquest conveni, l’Ajuntament de Torelló, aportarà un certificat
de la secretaria municipal, on s’acrediti que l’Ajuntament dins d’aquest exercici econòmic
té consignació pressupostària expressa i suficient per fer front a la totalitat de la inversió
que li correspon, amb indicació de l’aplicació pressupostària, el qual s’adjuntarà a aquest
conveni com a annex número 1.
Per respondre dels pagaments que li pertoquen, l’Ajuntament de Torelló es fa
responsable dels pagaments a què es refereix aquest pacte, afectarà els ingressos
provinents de la taxa d’inversió d’aigua , en la quantia necessària per tal que el Consell
Comarcal d’Osona pugui percebre l’import de la inversió que correspon a aquest
ajuntament, i en notificarà aquesta afectació mitjançant certificació, que s’adjunta com a
annex número 2, de la secretaria municipal al Consell Comarcal d’Osona simultàniament
a la signatura d’aquest conveni, facultant el Consell Comarcal d’Osona per a reclamar i
percebre, a primer requeriment, de l’organisme que efectuï la recaptació d’aquest tribut,
el pagament de les quantitats pendents. A aquest efecte l’ajuntament s’obliga a aprovar, i
mantenir vigent amb les actualitzacions que correspongui, la corresponent ordenança
fiscal reguladora d’aquest tribut, en quantia suficient per a cobrir, en un termini màxim de
10 anys, la totalitat del cost de la inversió que correspon a l’Ajuntament, més les
despeses financeres que corresponguin, si s’escau.
Sisè.- Mitjançant una addenda a aquest conveni s’establirà la regulació del finançament i
execució del projecte “Projecte de la Xarxa d’abastament d’aigua potable en alta del
Voltreganès i Osona Nord” i de la posterior gestió del servei, juntament amb el
procediment per a regular les modificacions en l’assignació de cabals que en el futur
puguin esdevenir.
Setè.- El funcionament i la gestió administrativa del servei queda regulat en el Reglament
vigent del servei de subministrament d’aigua potable en alta als municipis d’Osona,
publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 5.906, de data 26 de
juny de 2011, pàgina 35.449 i següents, al qual se sotmet també l’Ajuntament de Torelló.
Vuitè.- Es podrà constituir, en cas que ho considerin necessari, una comissió paritària de
seguiment, integrada per un representant de cadascuna de les administracions
intervinents, designats per les parts signats, amb la finalitat d’interpretar el conveni i fer el
seguiment coordinat de les actuacions, i en concret, les següents funcions:
Seguiment de les actuacions realitzades, segons el pla de treball establert.
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Resolució dels problemes d’interpretació i compliment que puguin plantejar-se respecte a
l’execució del pactat en el present conveni.
Anàlisi dels problemes que es detectin que dificulten el desenvolupament de l’actuació,
impulsant les actuacions que s’hagin d’emprendre per solucionar-los, i, en general, les
tasques de seguiment i control sobre les activitats que es desenvolupin en l’àmbit dels
acords del present Conveni.
Tenir coneixement de l’emissió de les certificacions d’obres que presenta el Consell
Comarcal.
Novè.- La durada d’aquest conveni s’estén des de la seva signatura i fins que s’hagin
acomplert els objectius previstos.
Desè.- El present conveni s’extingirà quan s'aprovi la recepció de les obres del projecte
de l'ETAP (1a fase) i s'hagi fet efectiu el pagament de la inversió en la part que afecta a
l'Ajuntament de Torelló.
Seran causes de resolució anticipada d’aquest conveni, les següents:
a) Mutu acord de les parts, prèvia avaluació de la Comissió de Seguiment.
b) Denegació de qualsevulla llicència o autorització que sigui preceptiva per a
l’execució de les obres o l’establiment de les instal·lacions a què fa esment el
projecte objecte d’aquest conveni.
c) L’entrada en vigor de disposicions legals o reglamentàries que determinin la seva
extinció.
d) A petició d’una de les parts en el supòsit d’incompliment per l’altra de les
obligacions pactades.
e) En cas que algun dels ajuntaments beneficiaris del projecte ETAP (1a fase) no
signi el respectiu conveni amb el Consell Comarcal d'Osona abans d'iniciar
l'expedient de licitació del contracte.
f) En cas que no s'adjudiquin les obres en un termini màxim de 2 anys des de la
signatura del contracte.
En tot cas, l’extinció del conveni no es podrà produir fins que l’Ajuntament de Torelló hagi
satisfet la totalitat de les obligacions econòmiques assumides en aquest conveni.
Onzè.- Un cop construïda l'ETAP en seran copropietaris en el percentatge que
correspongui, en funció dels m3 de dotació per cada municipi, els Ajuntaments o bé
concessionaris o arrendataris que hagin assumit el cost de la inversió, l’ús de la qual se
cedeix al Consell Comarcal per la prestació del servei.
Dotzè.- Per la posada en funcionament de l’actuació global (ETAP i Xarxa), caldrà
disposar d’un percentatge mínim del 81,59% del total de cabals assignats, entenent
aquest percentatge per la totalitat dels cabals demanats per cada ajuntament en la
primera fase (d’acord amb l’expositiu VI, a) d’aquest conveni).
En el supòsit que no es connectin inicialment la totalitat dels ajuntaments i amb l’objectiu
que els ajuntaments que es connectin d’immediat no hagin d’assumir el cost de la
despesa fixa d’aquells que en aquell moment no s’hi hagin connectat encara, Aigües
d’Osona, SA, assumirà el cost de la despesa fixa en el percentatge màxim del 18,41%
fins el moment en què es vagin connectant.
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No obstant, i en el supòsit de què algun dels municipis que no ha pogut executar la xarxa
i connectar d’immediat, tingués necessitat urgent del servei, aquest tindrà dret a
connectar-se provisionalment pagant a partir d’aquell moment la despesa fixa que li
correspongui, i assumint totes les despeses de la connexió provisional.
Tretzè.- Les controvèrsies que sorgeixin de la seva interpretació i execució, seran
resoltes, un cop esgotada la via de la Comissió de Seguiment prevista, per l’ordre
jurisdiccional contenciós administratiu, amb expressa submissió de les parts a la
jurisdicció contenciosa administrativa.
Aquest conveni no suposarà la renúncia ni alteració de les competències de les parts
intervinents, que assumeixen únicament les responsabilitats inherents als compromisos
que contrauen en virtut del mateix.
Ambdues parts mostren la seva conformitat en les clàusules exposades, i signen el
present conveni per duplicat exemplar i a un sol efecte, en el lloc i la data indicats a
l’encapçalament".
INTERVENCIONS:
Sra. ROSER MAS:
Bàsicament en el mateix sentit que en l’anterior, perquè entenem que l’anterior era
precisament prèvia a poder signar precisament aquest conveni i fer referències sobretot i
fer esment, una mica com feia fa una estona el company socialista, que no és tant el fet
de no estar d’acord amb la potabilitzadora, perquè és un tema que entenem que si que es
necessita i que és un tema greu a Torelló, si no per les possibles tensions que puguem
tenir –torno a repetir- en exercicis anteriors. Per tant, també ens abstindrem en aquest
tema.

Sr. JOSEP M. SOLDEVILA:
El nostre vot serà favorable, però m’agradaria que m'expliquéssiu una mica una cosa que
no entenc gaire, en pla personal: el punt quart diu textualment que l’Ajuntament,
aportarà, amb caràcter provisional i a resultes del cost efectiu de les obres, la quantitat
de 1.560.527,01 euros; s’entén que hi pot haver variacions, com bé expressa el text.
Aquestes variacions, en funció del preu d’adjudicació, cost real o execució... dependrà
del temps que es tardarà a iniciar les obres, entenc jo, no? Pot variar, perquè també diu
que l’Ajuntament haurà de satisfer aquesta quantia, com diu el punt cinquè, en el termini
de trenta dies una vegada aprovada la certificació pel Consell Comarcal d’Osona.
Sr. JAUME VIVET:
Hi pot haver una baixa del cost de l’obra i, per tant, no és un número tancat.

Sr. JOSEP M. SOLDEVILA:
D’acord, però es dóna un termini de les obres, com a màxim, de dos anys, per començarles, des de la signatura del contracte. La meva pregunta és: la quantitat que satisfà
l’Ajuntament de Torelló, serà en un sol pagament, o fraccionat? I si es fa en un sol
pagament, aquesta quantitat genera uns interessos i, si tarden dos anys, aquestes peles
les estem donant a un lloc... i a canvi de quines prestacions? Això és el que m’agradaria
saber una mica i que no vaig entendre!
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Sr. JAUME VIVET:
O, aquí hi ha unes certificacions d’obra i es pagarà a mesura que es vagi certificant. Per
exemple, aquest any, segurament no pagarem res, perquè no hi haurà certificacions. Això
va així. A mesura que hi vagi havent certificacions es va pagant i la quantitat és la que es
dota, però hi pot haver una baixa si, com normalment passa en aquest tipus d’obres, que
hi sol haver baixes, tot i que s’han revisat els preus i s’han actualitzat, però entenem que
hi pot haver baixa; no sabem de quin import, però en tot cas no pot ser més que aquesta
xifra que està aquí escrita.
Sr. MARC FONTSERÈ:
Nosaltres hi donarem suport.

VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per majoria absoluta del nombre legal de membres de la
Corporació, d’acord amb el resultat de la votació que detallem a continuació:




Vots favorables: 16, 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.

2.3.2. Aprovació inicial del reglament regulador de l'accés restringit al nucli antic de
Torelló.
ACORD:

RELACIÓ DE FETS:
L’objectiu d’aquest Reglament és ordenar la mobilitat i pacificar el trànsit al nucli antic.
L’assoliment d’aquest objectiu passa per millorar la seguretat a l’hora d’accedir al nucli
antic de Torelló limitant el trànsit de vehicles a través de la col.locació de pilones a tres
punts del nucli antic: C/ del Pont, Sagrera i Ges d'Avall.
FONAMENTS DE DRET
-Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
-Decret legislatiu 2/2.003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós d ela llei municipal i
del règim local de Catalunya.
-Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el reglament d'obres, activitats i
serveis dels ens locals.
Vist l’informe de secretaria que obra a l’expedient.
És per tot això que, a proposta de la regidoria , i vist el dictamen de la C. I.
d'administració, economia i hisenda, recursos humans, règim intern i seguretat, el Ple de
l’Ajuntament, per unanimitat, acorda:
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Primer.- Aprovar inicialment el reglament regulador de l'accés restringit al nucli antic de
Torelló, tal com consta a l'expedient.
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 electrònic 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, el reglament quedarà definitivament aprovat i es farà constar els efectes de
l’aprovació per decret de l’Alcaldia.
Tercer.- Un cop aprovat definitivament el Reglament es procedirà a la seva publicació
integra 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 hagi transcorregut el termini de 15 dies
des de la notificació de l’aprovació definitiva del Reglament a l’Administració de l’Estat i a
la Generalitat de Catalunya.
INTERVENCIONS:
Sra. ROSER MAS:
De fet ens alegrem que finalment s’executi un reglament d’aquest tipus, perquè és un
tema llargament reivindicat des d’Iniciativa, el tema invers en el casc antic. De totes
maneres, ens agradaria saber exactament si s’ha parlat prèviament amb els comerços i
amb les persones afectades en relació amb aquest nou reglament, perquè no tinguem els
problemes que a vegades solem tenir, és a dir, que aquest Ajuntament primer s’actua i
després, a partir de les queixes de veïns o de comerços, o de persones que han d’utilitzar
els accessos, s’ha de desfer una mica de camí i modificar-ho una mica.
Ens agradaria saber si això ho teniu una mica treballat i ens sembla que també és
interessant preveure en altres zones del nucli antic que també hi ha moltes dificultats
d’ocupació de la via, com per exemple la plaça de l’església mateixa, que està ocupada
moltes vegades quan no toca.
Per altra banda, també ens semblaria correcte, atès que és una decisió que es pren des
de l’Ajuntament, que les famílies que tenen vehicle, haurien de tenir accés amb un primer
comandament, entenem, de manera gratuïta. De totes maneres, malgrat que potser
nosaltres ho hauríem fet d’una altra manera, com que hi estem absolutament d’acord i fa
molts anys que prediquem i demanem precisament això, hi donarem suport, evidentment!
Sr. JOSEP M. SOLDEVILA:
Nosaltres també hi donarem suport, però m’agradaria comentar-vos, més que tot, el que
us vaig comentar a la comissió informativa: que això pot portar picaresca amb els
comandaments; nosaltres creiem que a part dels comandaments estaria bé una
acreditació al cotxe, perquè així, si hi ha la picaresca dels comandaments, que se’l
passen de l’un a l’altre, amb l’acreditació es veurà si realment és seu o no és seu.
Sr. JORDI CASALS:
Faré un plantejament una mica del que estem aprovant: com ha dit la Roser, portem
bastants anys, des que es va fer la inversió al casc antic, una inversió important i que es
feia una aposta per potenciar aquest casc antic, però mai s’havia arribat a prendre la
decisió d’apostar per quin tipus de casc antic volíem, si era un casc antic per cotxes, si
era un casc antic per als vianants,... entenem que cap de les dues opcions era excloure
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l’altra i sempre ens havíem quedat en un terme mig, que l’únic que suposava era posar
entrebancs als vianants i posar entrebancs als cotxes.
Aquest equip de govern hem apostat per donar una solució ja al casc antic; hem apostat,
doncs, per als vianants i aquestes pilones han de servir, perquè el casc antic sigui un
espai de passeig, que potenciï el comerç i la restauració de la zona. Es posaran tres
pilones, en principi; en una primera fase, una al carrer del Pont, a l’alçada de Can Xicoy,
després del carrer Sant Antoni, i una altra, al pas de la Sagrera i la tercera serà la del
carrer de Ges d’Avall.
Amb això, el que pretenem és que el casc antic, com ara, no sigui un espai de trànsit de
cotxes que no paren, no aturen ni en les zones d’aparcament, si no que estan de pas per
anar d’una banda a l’altra del poble, ja que l’accés als aparcaments que hi ha al casc
antic estaran garantits al marge d’aquestes pilones.
Amb aquesta ordenança s’estableix qui tindrà accés al casc antic, que òbviament seran
els veïns, amb el comandament; els comerciants, que també així ho desitgin; i els
transportistes que així ho desitgin, també.
Al matí a primera hora, de les 7 a les 10 del matí estarà obert per a càrrega i descàrrega
amb les pilones abaixades. Això no vol dir que en aquestes hores que les pilones estiguin
abaixades, els cotxes puguin entrar.
Tal com diu ja ara la indicació, estarà prohibit als vehicles de més de 3.500 quilograms,
excepte si tenen un permís especial i la velocitat màxima dels vehicles serà de 20
quilòmetres per hora.
Nosaltres creiem que això serà un avenç per al casc antic, com he dit al principi, tant per
als comerciants com per restauració i quedarà ordenat d’una vegada per totes i, a més, hi
ha la vessant, també, de la seguretat: hi ha carrers, com el carrer Ges d’Avall, de
plataforma única, que el fet de sortir de casa i que ja estigui transitat per cotxes
directament, suposava problemes de seguretat.
Pel que fa al comentari que s’ha fet des d’Iniciativa, sobre si s’havia parlat prèviament,
suposo que no hi ha caigut, però en el consell de seguretat ciutadana i mobilitat hi ha un
representant d’Iniciativa i també d’altres partits i també hi ha el dels comerciants, entre
d’altres entitats i aquest és un dels temes que ja s’ha parlat i abans de posar-lo en
funcionament es faran unes reunions amb els veïns, concretament dues, per abastar els
carrers afectats per la pilona del carrer del Pont i una altra per als de La Sagrera.

Sra. ROSER MAS:
Només un segon: no em referia tant només a informar! Si no a tall d’arribar a acords i de
consensuar acords, doncs penso que és la millor manera d’avançar: participar i, per
nosaltres, és més aquest procés i no pas només informar.
Sr. JORDI CASALS:
Si, Roser! Nosaltres entenem que els Consells municipals són espais de participació
ciutadana i per això i per això el vam regularitzar i crec que el vam aprovar tots els grups
d’aquest consistori i nosaltres hem aplicat la participació ciutadana en aquests espais on
es va poder parlar i, òbviament, no estava el projecte tancat, perquè se’n va parlar i es va
posar damunt de la taula ja fa mesos, i ara ho hem pogut tirar endavant.
Entenem que la participació ciutadana en aquest àmbit ja hi ha estat i creiem que ha estat
correcta; nosaltres ens creiem els consells municipals i que si ha de parlar temes; són
espais no només eminentment informatius i tots els grups i les entitats que hi són
representants hi poden dir la seva.
Sr. JOSEP M. SOLDEVILA:
M’agradaria que respongueu el tema de la picaresca.
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Sr. JORDI CASALS:
Posar el dit acusador als veïns del casc antic, que faran...
Sr. JOSEP M. SOLDEVILA:
No, No, això ho diu vostè! Jo he dit que aquesta picaresca existeix, perquè existirà segur!
S’ha de controlar i què millor que portar una acreditació? És una cosa ben senzilla!
Sr. JORDI CASALS:
D’acord, Josep M., però... ara ho has tornat a fer! Has tornat a posar el dit acusador als
veïns del casc antic afirmant que practicaran la picaresca.

Sr. JOSEP M. SOLDEVILA:
Pot existir, i tant que si!
Sr. JORDI CASALS:
Ho has assegurat, però be! En principi, això no es té previst, no hem d’anar desconfiant a
priori de tothom.

Sr. JOSEP M. SOLDEVILA:
Malament! Així va el país!
Sr. JORDI CASALS:
Són maneres de veure el món i és evident que són diferents com les veu un servidor i
com les veu el portaveu de plataforma per Catalunya.
Sra. ROSER MAS:
La possibilitat que cada família que tingui un vehicle, pugui tenir un primer comandament
gratuït? Seria possible?
Sr. JAUME VIVET:
Bé. Això, l’ordenança no ho preveu. El que es cobra és el cost del comandament; aquí no
hi fem cap negoci; és el que val el comandament i jo penso que és el cost i, per tant,
l’apliquem.

Sra. ROSER MAS:
Aquí potser hi pot haver una certa divergència entre els veïns i el preu; o sigui, potser si
que s’entendrà bé el tema de tancar els carrers, possiblement, però el tema d’haver de
pagar per gaudir-ho, potser serà un dels punts que serà més complicat!
Sr. JAUME VIVET:
Com a Ajuntament ja assumim tot el cost de l’obra, ho assumim tot, no es repercuteix res
als veïns, només just el cost del comandament. És clar! Tothom que decideixi si en vol
un, dos o tres, en funció dels cotxes que tinguin.
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VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels membres assistents.
2.3.3. Aprovació definitiva dels béns i drets necessaris afectats per l'expropiació
per a l'obtenció dels terrenys necessaris per l'execució de la meitat de la Ronda del
Puig
ACORD:

RELACIÓ DE FETS:
1.El plenari municipal en sessió celebrada en data de 28 de gener de 2.013 va
acordar aprovar iniciar l’expedient d’expropiació forçosa dels béns i drets afectats, que
són necessaris per executar la meitat de la Ronda del Puig, tota vegada que el Pla
General d’ordenació de Torelló porta implícita la declaració d’utilitat pública i la necessitat
d’ocupació al qualificar els terrenys objecte d’expropiació com a sistema viari.
Es va aprovar la relació de béns i drets afectats, amb expressió dels propietaris i béns
afectats i es va acordar exposar-la al públic pel termini de 15 dies hàbils, a través
d’edictes que s’inseriran al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’edictes municipals.
2.Que l'edicte referent a "la relació de propietaris i béns afectats per l'expropiació,
necessaris per executar la meitat de la Ronda del Puig" s'ha publicat al tauler electrònic
municipal des del dia 31 de gener fins el dia 18 de febrer de 2.013, al BOP de data 11 de
febrer de 2013 i al Diari Ara del dia 12 de febrer.
Que l'expedient ha estat exposat al públic pel termini de 15 dies comptadors des del dia
13 de febrer fins el dia 28 de febrer de 2013.
3.Així mateix s'ha notificat l'acord del plenari municipal adoptat en sessió celebrada
el 28 de gener a tots els titulars de drets i interessos que consten a l'expedient sense que
s'hagin presentat al.legacions al respecte.
Que durant el termini d'exposició pública no s'han presentat al.legacions.
FONAMENTS DE DRET:
Primer.- El procediment expropiatori es troba regulat als articles 15 i següents de la Llei
d’expropiació forçosa. L’acord de necessitat d’ocupació inicia l’expedient expropiatori
havent de publicar-se en el BOP i a un dels diaris de major difusió pel termini de quinze
dies hàbils i s’ha de notificar individualment a aquelles persones que pareixin com
interessades en el procediment. A la vista de les al.legacions formulades per aquells que
compareguin en la informació publica l'ajuntament resoldrà en el termini màxim de 20 dies
sobre la necessitat d'ocupació descrivint en l'acord detalladament els béns i drets que
afecta l'expropiació i designant nominalment els interessats amb els que s'ha d'entendre
els successius tràmits. Només tindran la consideració d'interessats les persones a què fa
referència els articles 3 i 4 de la Llei (propietaris i titulars de drets reals o titulars
d'interessos econòmics directes sobre la cosa expropiada). Aquest acord inicia
l'expedient expropiatori. Aquest acord s'haurà de publicar al BOP i a un diari de major
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circulació de la província i haurà de notificar-se a quantes persones apareguin com a
interessades en el procediment expropiatori, en la part que els pugui afectar.

És per tot això que, a proposta de la regidoria , i vist el dictamen de la C. I.
d'administració, economia i hisenda, recursos humans, règim intern i seguretat, el Ple de
l’Ajuntament, per majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació,
acorda:

Primer.- Aprovar definitivament la relació de béns i drets afectats per l'expropiació per
l'obtenció dels terrenys necessaris per l'execució de la meitat de la Ronda del Puig, tal
com figura a l'expedient.
Segon.- Exposar al públic el present acord a través d'edictes que s'inseriran en el BOP, al
tauler electrònic municipal i en un dels diaris de major difusió a l'àmbit provincial fent
constar expressament que contra l'acord es podrà interposar recurs de reposició davant
el plenari municipal en el termini d'un mes des de la notificació o publicació del present
edicte.
Tercer.- Facultar l’Alcalde per iniciar els tràmits previstos en l’article 24 de la Llei
d’expropiació forçosa per intentar l’adquisició dels terrenys per mutu acord.
Quart.- Notificar el present acord a l'Àrea de Serveis Territorials pel seu coneixement i
efectes oportuns.
RELACIÓ DE BÉNS I DRETS AFECTATS PER L’EXPROPIACIÓ.

Finca

Propietari

1
(2310
m²)

Agrària
de
Torelló SCCL

2
(18.018,19
m²)

Kyesa
Gestió
Immobiliària
SLU

3
(4.265,50
m²)

Kyesa
Gestió
Immobiliària
SLU

4

Josefa

(6.000

Estrada

Titular dret
real
d'hipoteca

1.-Caixa
d'estalvis
comarcal
de
Manlleu.
2.Caja
rural
de
Teruel
societat
cooperativ
a de crèdit.
1.-Caixa
d'estalvis
comarcal
de
Manlleu.
2.Caja
rural
de
Teruel
societat
cooperativ
a de crèdit.

Superfície a
expropiar

Qualificació

Referència
Cadastral

Referència
registral

9,10 m²

Vialitat

9945609DG3
594N0001JS

244,79 m²

Vialitat

9945605DG3
594N0001R
S

Tom 1806,
llibre 169,
foli
23.
Finca 2089
Tom 2187,
llibre 263,
foli 5. Finca
1212

190,53 m²

Vialitat

9945624DG3
594N0001YS

Tom 2161,
llibre 256,
foli
19.
Finca 9496

194,83 m²

Vialitat

9945606DG3

Tom 2213,
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m²)

5
(5.715,50
m²)

Font i Josep
Canudas
Estrada
Kyesa
Gestió
Immobiliària
SLU

1.-Caixa
d'estalvis
comarcal
de
Manlleu.
2.Caja
rural
de
Teruel
societat
cooperativ
a de crèdit.

182,53 m²

Vialitat

594N0001D
S

llibre 268,
Finca 9818

9945604DG3
594N0001KS

Tom 2219,
llibre 270,
foli 206

INTERVENCIONS:
Sr. DAVID OLIVARES:
Nosaltres, abans de donar el nostre vot sobre aquestes expropiacions referents als
accessos del Mercadona, voldríem donar el nostre punt de vista. Per què els dic això?
perquè d’ençà l'última ubicació referent al Mercadona, ens han arribat diverses
informacions; per exemple, la primera ubicació, per què no es va fer? A nosaltres ens van
explicar que no complia amb els requisits per poder fer el Mercadona.
Sr. JAUME VIVET:
Aquí no estem parlant d’això, en aquest punt. Aquí estem parlant del mig carrer que no
forma part de La Creu I i que, per tant, és de la Creu II i aquí, quan Mercadona va decidir
que hi havia aquesta parcel·la, nosaltres vam posar de condició que s’havia d’urbanitzar
tot el carrer, però no parlem de placetes ni de rotondes; parlem d’expropiar uns terrenys
per poder acabar el carrer.
És el carrer, que si que passa per davant de Mercadona, però no el paga Mercadona,
això! Això ho paga el senyor que ha venut els terrenys.

VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per majoria absoluta del nombre legal de membres de la
Corporació, d’acord amb el resultat de la votació que detallem a continuació:




Vots favorables: 16, dels regidors i les regidores dels grups municipals de CiU, del
PSC-PM, de JpT-ERC-AM i d’ICV-EUiA-E.
Vots desfavorables: 0.
Abstencions: 3, dels regidors del grup municipal de PxC.

3. CONTROL DE L'ACCIÓ DE GOVERN
3.1. MOCIONS
3.1.1. GRUP MUNICIPAL DE PxC
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3.1.1.1. Moció del grup municipal de PxC per a la creació d'un menjador social a
Torelló.
PROPOSTA D’ACORD:
La pobresa, avui és més palesa. La crisi té diferents rostres: l’atur, la manca d’ingressos
econòmics i l’exclusió social. Al mes de març s’ha produït un nou augment de la taxa
d’atur, a més tenim que afegir que la recessió dels últims mesos ha deixat en una situació
molt greu a molts aturats que ja han esgotat les prestacions que rebien i molts ja no
precedeixen cap prestació econòmica.
Atès que a la comarca d’Osona les dades de l’atur son les següents
Atur a la comarca: Osona
Municipis Atur registrat
Alpens 20
Balenyà 431
Brull, el 6
Calldetenes 179
Centelles 678
Collsuspina 20
Folgueroles 115
Gurb 110
Lluçà 9
Malla 2
Manlleu 2.381
Masies de Roda, les 48
Masies de Voltregà, les 278
Muntanyola 42
Montesquiu 83
Olost 88
Orís 17
Oristà 47
Perafita 25
Prats de Lluçanès 212
Roda de Ter 559
Sant Agustí de Lluçanès 1
Sant Bartomeu del Grau 97
Sant Boi de Lluçanès 25
Sant Hipòlit de Voltregà 291
Sant Julià de Vilatorta 159
Sant Martí de Centelles 126
Sant Martí d'Albars 3
Sant Pere de Torelló 201
Sant Quirze de Besora 157
Sant Sadurní d'Osormort 4
Santa Cecília de Voltregà 8
Santa Eugènia de Berga 176
Santa Eulàlia de Riuprimer 80
Santa Maria de Besora 10
Santa Maria de Corcó 139
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Sant Vicenç de Torelló 143
Seva 247
Sobremunt 3
Sora 2
Tavèrnoles 7
Taradell 487
Tavertet 9
Tona 636
Torelló 1.347
Vic 4.255
Vilanova de Sau 17
Rupit i Pruit 9
Espinelves 11
Vidrà 5
Atès que som el tercer municipi de la comarca d’Osona en mes parats per darrera només
de Vic i Manlleu.
Atès que moltes de les persones parades ja han esgotat totes les prestacions
contributives
Atès que Aquesta situació de crisi econòmica està colpejant de manera dramàtica a
moltes famílies i una situació més vulnerable també en el nostre municipi. Som
conscients de què no està al nostre abast resoldre tots els dèficits que hi ha al nostre
entorn, però des de les institucions públiques i l’Ajuntament de Torelló com a institució
més propera a la que s’adrecen els ciutadans que es troben en aquesta situació
d’emergència social hem de posar en joc totes les possibilitats per a superar les dificultats
de la situació en la que es troben moltes famílies, ampliant i donant suport a les entitats
que ja ofereixen els recursos humans i materials dels que disposen a les persones que
els demanen ajuda.
És per aquest motiu que des plataforma per Catalunya volem plantejar la proposta de
creació d’un menjador social per què sigui debatuda i presa en consideració per
l’Ajuntament de Torelló.
El servei de menjador social haurà de proporcionar, de forma temporal, menjars
elaborats a persones i famílies amb greus necessitats socials i que necessiten ajuda per
a la subsistència. Per a dur endavant la proposta s’hauran de sumar esforços i aglutinar a
tots els moviments socials existents al municipi, voluntaris i entitats que es vulguin sumar
a questa iniciativa.
És per tot això que el grup municipal de PxC, proposa al Ple de l’Ajuntament, l’adopció
del següent acord:
1. Realitzar un Informe municipal sobre la situació d’emergència social que hi ha a
Torelló i de quines instal·lacions municipals, recursos materials i humans es podria
disposar per a dur endavant el projecte.
2. Establir un calendari de contactes entre el Departament de Serveis Socials i les entitats
col·laboradores que realitzen els treballs socials i d’ajut a Torelló,
3. Crear una comissió de seguiment i gestió amb les associacions i voluntaris.
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4. Realitzar acords amb les superfícies comercials i el Banc d’Aliments, per a què
col·laboren amb la donació d’aliments com els excedents de les campanyes comercials
finalitzades.
5. Traslladar el present acord als veïns i veïnes de Torelló per mitjà dels mitjans de què
disposa l’ajuntament.
INTERVENCIONS:
Sr. JOSEP M. SOLDEVILA:
En primer lloc, vull deixar clar, abans que m’ho diguin vostès, que el títol és el títol! S’ha
de mirar el context, el contingut que té a dins, perquè és el que es demana! Ja sabem
que sortirem per pataneres, com sempre, per poder-se queixar, com els gatets, però... bé!
Nosaltres no hem de crear aquest menjador, si no que són vostès! Per alguna cosa són
l’equip de govern! Nosaltres, amb la nostra voluntat de poder ajudar –si ens deixen!donarem els patrons, us podem donar els patrons per a la seva creació. Volem platejar
una proposta, perquè sigui debatuda i sigui presa en consideració en aquest consistori.
No em demanin números –perquè són vostès els que els hauran de portar- i indagar, si
s’aprova aquesta moció, cosa que dubto!
Tenim que realitzar un informe, com hem dit, sobre la situació d’emergència social que hi
ha a Torelló, i per començar, i quines instal·lacions tenim i podem disposar; s’hauria
d’establir el calendari de contactes, com ja els hem dit en la moció i s’hauria de crear una
comissió de seguiment.
A Torelló, com ja hem mostrat en aquesta moció, és bastant alarmant, perquè arribem als
1.400 aturats; hi ha moltes famílies que només en treballa un i hi ha altres famílies, que
no en treballa gairebé cap. És clar! Aquestes famílies han d’afrontar unes dures i injustes
decisions per aquesta crisi, una crisi que no han promogut ells, si no que més que tot l’ha
promogut aquesta classe política tan corrupta i tan incompetent!
No podem afrontar les despeses bàsiques d’una casa, perquè les multinacionals també
carreguen amb despit a la seva hegemonia sobre l’humil i el treballador, amb uns preus
per sobre les seves possibilitats i els polítics, a sobre, per més inri, ens foten un impost en
matèries bàsiques per a la supervivència.
Som conscients que no està al nostre abast resoldre els problemes causats pel nostre
entorn, però des de les institucions públiques i l’Ajuntament de Torelló, com a institució
més propera, crec que té l’obligació moral d’aportar el seu gra de sorra cap a aquests,
que siguin molts, o siguin pocs, que es trobin en una situació d’aquestes que hem
exposat.
Vostès em diran que ja es fan ajudes del tipus menjador escolar, però, és clar! Els grans
també necessiten menjar! I des del banc d’aliments no és suficient, perquè no en tenen
prou.
Hem vist a la portada del 9 Nou d’aquesta setmana, que parla de les denúncies que a la
comarca d’Osona, durant l’any 2012, es van desnonar 50 famílies cada mes i només van
posar 19 pisos a Osona i un al Ripollès de fons socials per a desnonats... només ens
queda apel·lar al seu sentiment, de vostès, que tant proclamen, però que mai executen!

Sra. ROSER MAS:
Nosaltres hi votarem en contra per les raons òbvies de sempre i, a més, perquè pensem
que aquest és un tema molt i molt important, molt i molt sensible i que hi ha uns tècnics
especialistes en aquest tema i pensem que són els tècnics especialitzats els que han de
valorar la necessitat, el model exacte per portar-lo a terme, la possibilitat de posar-ho en
marxa, en quin moment, i són ells els que ho han d’elevar, en tot cas, a les instàncies
polítiques que han de prendre la decisió per portar a terme un equipament d’aquest tipus.
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Sr. MARC FONTSERÈ:
De les poques coses que puc estar d’acord amb el que ha exposat el company de
plataforma, és que estem en una situació d’emergència social, és veritat que a Torelló, a
Catalunya, a Espanya i a molts altres llocs d’Europa. A partir d’aquí, frivolitzar amb les
dades de l’atur, que són molt dolentes, no a Torelló, si no a Catalunya i dir que
necessitem un menjador, doncs no hi estem d’acord i per això hi votarem en contra. El
que caldria fer és que es convoqués –perquè jo crec que s’hauria de fer- convocar el
Consell de benestar social i potser abordar aquest tema, però també estaria bé que el
grup de plataforma, si tant el preocupa aquest tema, ho haguessin tret fa un parell de
mesos, o un mes –ara no recordo exactament quan va ser- quan es va convocar.
Per tant, per mi,. Portar aquesta moció aquí, sense prèviament haver-la debatut al
Consell, és una frivolitat, i crec que el que hauríem de fer és, en el proper Consell, que
s’hauria de fer quan la regidoria consideri, però el més aviat possible, abordar aquest
tema, si és necessari o no i, allà, amb gent dels partits, amb representants nostres que hi
entenen, amb gent de l’àmbit social, que hi entén, i amb tècnics de l’Ajuntament, veure
realment si cal o no cal, i llavors serà el moment de si l’Ajuntament decideix que no, fer
una moció en aquest sentit.
Sra. CARME FRANCOLÍ:
Jo voldria fer una mica d’explicació del tema: començaré per dir la definició que fa la
Generalitat de Catalunya, dels menjadors socials: “és un servei que proporciona de forma
temporal, àpats elaborats, a persones i famílies amb greus necessitats socials i que
necessiten ajuda a la subsistència; el servei de menjador es pot prestar en un establiment
social, mitjançant un servei d’ajuda a domicili o qualsevol altre recurs que aconsegueixi la
mateixa finalitat.”
Així mateix, la cartera de serveis socials de Torelló, recull aquest recurs i el defineix:
“menjador social, proporciona de forma temporal, àpats a persones i famílies que
necessiten ajuda per subsistir”.
Cada municipi pot oferir aquest servei de forma diferent a través d’un equipament
específic, en forma d’ajut econòmic i altres fórmules.
Nosaltres comptem amb els següents recursos municipals: es fan ajuts econòmics per a
l’alimentació. En aquest cas, per exemple, l’any 2012 es va poder atendre 51 famílies, per
un import total de 7.800 euros; es fan ajuts econòmics per menjadors escolars: aquest
2013, fins ara, ja s’han concedit a 8 infants que corresponen a 5 famílies i també hi ha el
recurs del rebost solidari que aquest any 2012 es van atendre 870 persones i que
l’Ajuntament de Torelló, al rebost solidari, hi va aportar 54.555 euros, exactament.
No cal dir, doncs, que també des de Càritas Interparroquial es fan ajuts econòmics per a
l’alimentació; aquests ajuts, sempre estan coordinats amb els serveis socials.
També volia dir, en els punts que posa la moció, per exemple, en el punt dos on diu
“establir un calendari de contactes entre el departament de serveis socials i les entitats
col·laboradores...” no cal establir aquest calendari, perquè ja hi és! no és que hi hagi un
calendari, si no que hi ha un contacte i una col·laboració permanent entre les entitats
col·laboradores i els serveis socials; “una comissió de seguiment, entre associacions,
voluntaris...” no es pot dir que hi hagi exactament una comissió, però hi ha reunions
constants entre associacions, voluntaris i el departament de benestar social. I “realitzar
acords amb les superfícies comercials i el banc d’aliments”, això també es fa, perquè
aquestes superfícies comercials col·laborin en la donació d’aliments.
Per tant, podríem dir, com a conclusió, que des de serveis socials i les entitats de Torelló,
no hem prioritzat crear un equipament específic de menjador social, si no que hem cregut
convenient potenciar altres recursos adreçats a persones i famílies que necessiten ajuda
per a la subsistència, tenint molt en compte principalment la dignitat de les persones i que
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aquests recursos siguin socialitzadors, procurant que les persones puguin menjar a casa i
fer-s’ho ells i no anar a fer una cua i parar que t’omplin el plat; aquesta imatge no és la
que nosaltres volem donar.
Tots aquests recursos que hem dit anteriorment, es valoren anualment i han de partir de
la situació social del moment. Sempre que s’ha valorat la necessitat de crear nous
recursos, s’han plantejat amb les entitats socials del municipi.
Actualment s’ha valorat la necessitat de donar continuïtat als recursos existents i no s’ha
vist la necessitat de crear un equipament específic de menjador social.
És per això que no donarem suport a la moció presentada pel grup municipal e PxC.
Sr. JOSEP M. SOLDEVILA:
Començarem a respondre un per un, dins de la lògica!
A la Sra. Roser Mas, és molt trist que interposi les seves ideologies polítiques sobre el
malestar de la gent, perquè parla molt de la gent, però no fa res per a ells! És més
important que no fem res nosaltres que ajudar a una persona; per tant, no cal que
comenti res més.
En quant al Sr. Marc Fontserè, té raó! Pel que ha dit, té tota la raó del món i és el que
demanem nosaltres! No demanem fer un menjador, ho he dit des d’un principi, si no que
s’estudiï des de l’Ajuntament i que es faci tot això que has dit. Ho has clavat, el que
volíem nosaltres! Per tant, no t’he de dir res més.
I en quant a Convergència, la senyoreta Francolí, doncs si! ja veig que es fan moltes
coses d’aquestes, però no el que realment demanem nosaltres, perquè si que ens agradi
molt que la gent vagi a casa seva i faci les coses, però és que hi ha gent que no té casa!
Hi ha gent que no té llum! Hi ha gent que no té manera de fer res! Hem de mirar aquests
2, 3, 4 o 5 que hi pugui haver! No mirem un total, perquè en un poble de 10 habitants, si
només n’hi ha un, és un 10%; si n’hi ha mil, seran menys, però hi ha aquella persona que
està passant misèria i estem parlant per poder solucionar els 4 o 5 o 6 o 10 que hi pugui
haver a Torelló.
Nosaltres només demanem estudi, no diem creació específica.

Sra. CARME FRANCOLÍ:
Deixar clar que, per descomptat que situacions d’aquestes tant, tant, tant crítiques, al
nostre poble no n’hi ha gaires, però si que hi ha hagut algun cas; mai se’l ha deixat,
perquè o bé s’ha atès directament des de l’Ajuntament, amb menjar, si convé en un
hostal, o a dormir on calgui, i si és per més dies, també se’l ha pogut adreçar i es pot anar
a algun servei d’aquests comarcals, com és ara a Vic al Tupí o a algun lloc d’aquests,
però està claríssim que a Torelló ningú, ningú es quedaria sense menjar i sense un sostre
on dormir, mentre –per descomptat- que nosaltres ho sapiguem i que no necessiti segur.
Sr. JOSEP M. SOLDEVILA:
Si és així ja estic content, però si hi ha alguna persona, que en conec més d’una, ja us
l’adreçaré...
Sra. CARME FRANCOLÍ:
Per descomptat! És que és el que s’ha de fer! És el que ha de fer aquesta persona: s’ha
d’adreçar a serveis socials.
Sra. ROSER MAS:
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Només una matisació: no és que jo no estigui o respecti, o no entengui el patiment de la
gent, si no que he fet esment a què eren coses de suficient envergadura, com perquè
siguin els tècnics, el personal tècnic especialitzat qui prengui les decisions en aquest
tema.
VOTACIÓ:
La proposta ES DESESTIMA per majoria absoluta del nombre legal de membres de la
Corporació, d’acord amb el resultat de la votació que detallem a continuació:




Vots desfavorables: 16, dels regidors i les regidores dels grups municipals de CiU,
del PSC-PM, de JpT-ERC-AM i d’ICV-EUiA-E.
Vots favorables: 3, dels regidors del grup municipal de PxC..
Abstencions: 0.

3.2. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L'ALCALDIA
3.2.1. Donar compte dels Decrets des de l'última sessió del Ple
RELACIÓ DE FETS:

Codi

Data
creació

2013/530 20/03/2013
2013/531
2013/532
2013/533
2013/534
2013/535
2013/536
2013/537
2013/538
2013/539
2013/540
2013/541
2013/542
2013/543
2013/544
2013/545
2013/546
2013/547

20/03/2013
20/03/2013
20/03/2013
20/03/2013
20/03/2013
20/03/2013
20/03/2013
20/03/2013
21/03/2013
21/03/2013
21/03/2013
21/03/2013
21/03/2013
21/03/2013
21/03/2013
21/03/2013
21/03/2013

2013/548
2013/549
2013/550
2013/551
2013/552
2013/553

21/03/2013
21/03/2013
21/03/2013
21/03/2013
21/03/2013
21/03/2013

Descripció
Inscripció al registre de sol.licitants d'hpo de Catalunya
Anul·lació reserva sala d'actes edifici la Cooperativa - Junta
Compensació del PP la caseta.
Inscripció al registre de sol.licitants d'hpo de Catalunya
Inscripció al registre de sol.licitants d'hpo de Catalunya
163/2013-LPARC-SSTT
Decret designa coordinació seguretat i salut obra
Decret adjudicació contracte obres
Nòmina. Productivitat mensual Policia Local març 2013
Nòmina. Modificació decret imputació SAD
Decret aprovar un AD a favor de l'escola Sagrats Cors
Renúncia concurs inclusió al concurs ordinari
Denuncia contracte arrendament Banc d'aliments
Decret aprovar un AD a favor de l'AMPA de l'escola Marta Mata
Baixa padró IVTM. Fallits
Baixa padró IVTM. No fallits
Decret aprovar un AD a favor de l'AMPA de l'escola Marta Mata
37/13 vp taules i cadiresDecret aprovar la relació P/2013/22
Nòmina. Rectificació seg.social treballador nòmina febrer 2013
JFA
38/13 vp taules i cadires
6/97-E baixa activitat ORGT
170/2013-LOMEN-SSTT
Denegar al·legacions F.S., SL
Denegar al·legacions J.P.L.
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2013/554 21/03/2013
2013/555 21/03/2013

2013/556
2013/557
2013/558
2013/559
2013/560
2013/561

21/03/2013
21/03/2013
21/03/2013
21/03/2013
22/03/2013
22/03/2013

2013/562
2013/563
2013/564
2013/565
2013/566
2013/567
2013/568
2013/569
2013/570
2013/571
2013/572
2013/573
2013/574

22/03/2013
22/03/2013
22/03/2013
22/03/2013
22/03/2013
22/03/2013
22/03/2013
22/03/2013
22/03/2013
22/03/2013
22/03/2013
22/03/2013
22/03/2013

2013/575
2013/576
2013/577
2013/578
2013/579
2013/580
2013/581
2013/582
2013/583
2013/584

22/03/2013
25/03/2013
25/03/2013
25/03/2013
25/03/2013
25/03/2013
25/03/2013
25/03/2013
25/03/2013
25/03/2013

2013/585
2013/586
2013/587
2013/588

25/03/2013
25/03/2013
25/03/2013
25/03/2013

2013/589 25/03/2013

2013/590 25/03/2013
2013/591 25/03/2013

2013/592 25/03/2013

Canvi titularitat nínxol núm. 56 2a. Est
Anul·lar expedients sancionadors de trànsit
Prorrogar la suspensió de la resolució del recursos d'alçada
interposats per part de senyor José Jutglar Codina, en
representació de l'empresa Protor 2.005 S.L
Canvi titularitat nínxol núm. 81 3a. Est
13/2012-i baixa activitat ORGT
7/2013-i-CN legitimació canvi titular
Ordre P 2013/23 Préstecs
Servei de col·laboració de protecció civil
Decret aprovació pla seguretat i salut obra rehabilitació
passarel·la
Concessió nínxol núm. 2367 3a. Part Nova
Sol.liictud inscripcio registre sol.licitants d'hpo Catalunya
Inscripció al registre de sol.licitant d'hpo de Catalunya
Decret incoació contracte subministrament vehicle policia local
Decret aprovar un AD a favor de Consorci de residus urbans
Decret autorització NCT horaris setmana santa
Decret aprovar un AD a favor de Televida
Decret aprovar un AD a favor d'Autocars Ravigo SL
Decret aprovar un AD a favor de Jaume Sanglas Bartrina
Decret aprovar un AD a favor de l'Escola d'adm.públ.Catalunya
Decret aprovar un AD a favor de l'Escola d'adm. publ.Catalunya
Assegurança accidents Protecció Civil

Sol·liictud carpa CFT torneig Setmana Santa
173/2013-LOMEN-SSTT
171/2013-LOMEN-SSTT
132/13 VP Taules i cadires
8/97-E baixa activitat
176/13 acceptar al·legació inspecció activitat
Sanció 14/13
Acord incoació 14.1/13
Incoació 14.2/13
23/11-i Prop baixa actv ofici
Reconèixer l'obligació, ordenar el pagament i rectificar les
operacions de despesa, respecte al préstec amb codi 2009-1BBVA1, del període del 23/10/2012 al 23/01/2013
Denegar al·legacions 10/13
Decret aprovar la relació de factures
1/2013-CP CNR canvi titular recreativa
Autoritzar i disposar la despesa dels interessos de demora de
l'expedient de subvenció del SOC núm. 2010/CO/3/092
Denúncia dels contractes subscrits amb M. Boada, s.a., per al
manteniment i connexió a la CRA, dels equips de seguretat
contra intrussió dels edificis municipals.
Aprovació inicial projecte de rehabilitació de les piscines
municipals
Denúncia delscontractessubscrits amb Plana Fàbrega, per al
manteniment i connexió a la CRA, dels equips de seguretat
contra intrussió del CEIP Marta Mata
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2013/593 26/03/2013
2013/594 26/03/2013
2013/595 26/03/2013
2013/596
2013/597
2013/598
2013/599
2013/600
2013/601
2013/602
2013/603
2013/604
2013/605
2013/606
2013/607
2013/608
2013/609
2013/610
2013/611
2013/612
2013/613
2013/614
2013/615
2013/616

26/03/2013
26/03/2013
26/03/2013
26/03/2013
26/03/2013
26/03/2013
26/03/2013
26/03/2013
27/03/2013
27/03/2013
27/03/2013
27/03/2013
27/03/2013
27/03/2013
27/03/2013
27/03/2013
27/03/2013
27/03/2013
27/03/2013
27/03/2013
27/03/2013

2013/617
2013/618
2013/619
2013/620
2013/621
2013/622
2013/623
2013/624
2013/625
2013/626
2013/627
2013/628
2013/629

27/03/2013
27/03/2013
27/03/2013
27/03/2013
27/03/2013
27/03/2013
28/03/2013
28/03/2013
28/03/2013
28/03/2013
28/03/2013
28/03/2013
28/03/2013

2013/630 28/03/2013
2013/631 28/03/2013
2013/632
2013/633
2013/634
2013/635
2013/636
2013/637

28/03/2013
02/04/2013
02/04/2013
02/04/2013
02/04/2013
02/04/2013

Iniciar l'expedient de modificació de pressupost núm. 5/2013, per
ampliació de crèdits
Decret aprovar la relació de factures F/2013/76 i altres
Decret aprovació Pla seguretat i salut obres edifici can Parrella.
Fase II
Autorització per a l'ús de la sala de reunions de la casa de la
vila, al grup municipal de PxC.
Decret adjudicació contracte menor serveis
Sol·licitud carpa: Torelló esquí Club
Canvi titularitat nínxol núm. 143 2a. Oest
Canvi titularitat nínxol núm. 358 4a. Est
Decret aplaçament signatura acta comprovació replanteig
Canvi titularitat nínxol núm. 41 1a. Est-Central
Decret incoació contracte serveis
Renovacio Targeta d'aparcament individual- exp. 2009/95
181/2013-LOMEN-SSTT
Targeta d' aparcament individual - exp. 2006/105
180/2013-LOMEN-SSTT
179/2013-LOMEN-SSTT
175/2013-LOMEN-SSTT
Renovacio Targeta d'aparcament individual - exp. 1996/200
174/2013-LOMEN-SSTT
Baixa Transport adapatat- exp. 2003/17
Baixa Transport adapatat- exp. 2003/17
Nòmina. Imputació subvenció llars d’infants municipals
05/98-A Prop baixa actv ofici
92/1971 Prop baixa actv ofici

27/07-III Prop baixa actv ofici
50/04-III Baixa activitat
132/13 Mod. D.479/2013 VP taules i cadires
Decret aprovar la relació P/2013/26
Decret aprovar la relació P/2013/27
Decret aprovar la relació P/2013/28
Decret aprovar un AD a favor de l'AMPA Sagrats Cors
Decret aprovar un AD a favor de l'escola Rocaprevera
Decret aprovar un AD a favor de l'AMPA de l'IES Cirviànum
Decret aprovar un AD a favor de l'escola Vall del Ges
Decret aprovar un AD a favor de l'AMPA del CEIP Vall del Ges
Decret aprovar l'AD a favor de AMPA del F.Solà
184/2013-LOMEN-SSTT
Autoritzar i disposar una despesa a favor del Consorci per a la
Normalització Lingüística
Autoritzar i disposar una despesa, i reconèixer l'oblifgació, a
favor de l'AMPA de l'Escola Vall del Ges
Autoritzar, disposar i reconèixer l'obligació d'una despesa a favor
de l'Institut d'Ensenyament Secundari Cirivnaum
2/2013-i prop baixa actv d'ofici
285 prop baixa actv ofici
03/2013-i legitimació innòcua
08/2013-i legitimació innòcua
Decret incoació contracte menor obres carrer Núria
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2013/638 02/04/2013
2013/639 02/04/2013
2013/640
2013/641
2013/642
2013/643

02/04/2013
02/04/2013
02/04/2013
02/04/2013

2013/644 02/04/2013
2013/645 02/04/2013
2013/646 02/04/2013

2013/647
2013/648
2013/649
2013/650
2013/651
2013/652
2013/653
2013/654
2013/655
2013/656
2013/657
2013/658
2013/659

02/04/2013
02/04/2013
02/04/2013
02/04/2013
02/04/2013
02/04/2013
02/04/2013
02/04/2013
02/04/2013
03/04/2013
03/04/2013
03/04/2013
03/04/2013

2013/660
2013/661
2013/662
2013/663

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

2013/664
2013/665
2013/666
2013/667

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

2013/668 03/04/2013
2013/669 03/04/2013
2013/670 03/04/2013
2013/671 03/04/2013
2013/672
2013/673
2013/674
2013/675
2013/676

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

Autoritzar, disposar i reconèixer l'obligació d'una despesa a favor
de l'Associació de Col·leccionistes de Plaques de Cava de
Torelló
Autoritzar, disposar i reconèixer l'obligació d'una despesa a favor
de la Comissió del Mercat del Trasto de Torelló
Autoritzar, disposar i reconèixer l'obligació d'una despesa a favor
de l'AAVV de la Plaça Joanot Martorell i La Cabanya
Inscripció al registre de sol.licitants d'hpo de Catalunya
Inscripció al registre de sol.licitants d'hpo de Catalunya
Sol·licitud carpa: Assocació coleccionistes plaques de cava
Autoritzar, disposar i reconèixer l'obligació d'una despesa a favor
de l'AAVV del barri de Montserrat
Aprovar un AD a favor de Ciments Torelló, SL
Aprovar un AD a favor de SECE
Iniciar l'expedient de modificació de pressupost per a la
incorporació de romanents de crèdit procedents d'exercicis
anteriors
Exp.-70/13 renovació parades mercat setmanal 2013
Exp.- 183/13 transmissió parada 28 mercat semanal
Baixa cens d'animals gos amb codi 985170000071756
Decret nomenament coordinador seguretat i salut obra
Baixa cens d'animals gos amb codi 724098100360813
Alta cens d'animals gos amb codi 941000002208341
Alta cens d'animals del gos amb codi 982000161080650
Canvi titularitat nínxol núm. 394 3a. Est
188/2013-LOMEN-SSTT
187/2013-LOMEN-SSTT
Aprovar un AD a favor de Ecobam Europa SL
Aprovar un AD a favor de Dagra Elèctrics SL

189/2013-LOMEN-SSTT
Aprovar un AD a favor de Ramon Sitjà Font
Aprovar un AD a favor de Ramon Sitjà Font
Aprovar un AD a favor de Senyals Girod
Aprovar un AD a favor de Músic de Catalunya. Stat. coop.
catalana ltda.
Autorització X Trobada de Col·leccionistes de Plaques de Cava
Autorització actes festes del barri de Montserrat 2013
Aprovar un AD a favor d'UNI2
Autoritzar, disposar i reconèixer l'obligació d'una despesa a favor
de l'AMPA de l'Escola Dr. Fortià Solà
Aprovar un AD a favor de Unión Internacional de limpieza, SA
Decret incoació contracte menor serveis reforç manteniment
sistemes informàtics
Autoritzar, disposar i reconèixer l'obligació d'una despesa a favor
de l'Escola Dr. Fortià Solà
Autoritzar, disposar i reconèixer l'obligació d'una despesa a favor
de l'Escola Rocaprevera
9/2013-i legitimació innòcua
10/2012-CP CN canvi titular
19/02-i baixa activitat
51/13 desistiment VP Barri Montserrat
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2013/677 03/04/2013

2013/701 08/04/2013
2013/702 08/04/2013
2013/703 08/04/2013

167/13 vp taules i cadires
Autoritzar, disposar i reconèixder l'obligació d'una despesa a
favor de l'AMPA de l'Escola Sagrats Cors
Aprovar l'expedient de modificació de pressupost núm. 5/2013,
per ampliació de crèdit
Decret incoació expedient sancionador CGB
Aprovar un AD a favor de Garatge Icart SL
Aprovar un AD a favor de Ramon Sitjà Font
Aprovar un AD a favor de CSITAL
Sol.licitud inscripcio registre sol.licitants d'hpo
Aprovar un AD a favor de Elèctric servei
Requeriment JCM
Aprovar un AD a favor de Ramon Sitjà Font
Aprovar un AD a favor de Joan Fajeda SL
Inscripció al registre de sol.licitants d'hpo de Catalunya
Decret baixa per NO RN 01,02-2013
Aprovar un AD a favor de Ramon Sitjà Font
Aprovar una Despesa a favor d'Albert Soler i Alonso
Requeriment d'indemnització per danys a la via pública.
M.LL.C.P.
Requeriment d'indemnització per danys a la via pública. F.C.R.
Inscripció al registre de sol.licitants d'hpo de Catalunya
Requeriment d'indemnització per danys a la via pública. A.F.F.
Decret incoació contracte menor subministrament calefacció
Requeriment d'indemnització per danys a la via pública. T.E.
Requeriment d'indemnització per danys a la via pública. C.G.V.
Compensació fiances amb deutes pendents
Decret incoació contracte menor obres rehabilitació piscines
municipals
2013/198-SSTT-MMH-MSS Instal·lació grua torre
Inscripció al registre de sol.licitants d'hpo de Catalunya

2013/704
2013/705
2013/706
2013/707
2013/708
2013/709
2013/710
2013/711
2013/712
2013/713
2013/714
2013/715
2013/716
2013/717
2013/718
2013/719
2013/720
2013/721
2013/722
2013/723

Canvi titularitat Panteó núm. 4 del Cementiri municipal
Canvi titularitat nínxol núm. 65 2a. Oest
Autorització actes Sant Jordi 2013
Decret aprovar la relació de factures F/2013/90
Canvi titularitat nínxol núm. 45 3a. Oest
Renovacio Targeta d'aparcament individual - exp. 2003/88
Renovacio Targeta d'aparcament individual - exp. 2006/225
Renovacio Targeta d'aparcament individual - exp. 2009/152
Comissió de Serveis JNT i OCH
Sanció 15/13
Targeta d'aparcament individual- exp. 2010/195
Renovacio Targeta d'aparcament individual - exp. 1996/66
Acord incoació 15.1/13
Renovacio Targeta d'aparcament individual - exp. 1998/122
Incoació 15.2/13
Renovacio Targeta d'aparcament individual - exp. 1997/119
Decret Cursa Ciclista Infantil Barri de Montserrat
Inscripció al registre de sol.licitants d'hpo de Catalunya
Denegar al·legacions 11/13
Decret autorització "Pels camins del Matxos"

2013/678 03/04/2013
2013/679
2013/680
2013/681
2013/682
2013/683
2013/684
2013/685
2013/686
2013/687
2013/688
2013/689
2013/690
2013/691
2013/692

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

2013/693
2013/694
2013/695
2013/696
2013/697
2013/698
2013/699
2013/700

05/04/2013
05/04/2013
05/04/2013
05/04/2013
05/04/2013
05/04/2013
05/04/2013
08/04/2013

08/04/2013
08/04/2013
08/04/2013
08/04/2013
08/04/2013
09/04/2013
09/04/2013
09/04/2013
09/04/2013
09/04/2013
09/04/2013
09/04/2013
09/04/2013
09/04/2013
09/04/2013
09/04/2013
09/04/2013
09/04/2013
09/04/2013
09/04/2013
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2013/724
2013/725
2013/726
2013/727
2013/728
2013/729
2013/730
2013/731
2013/732

09/04/2013
09/04/2013
09/04/2013
09/04/2013
09/04/2013
09/04/2013
09/04/2013
09/04/2013
09/04/2013

2013/733 10/04/2013
2013/734 10/04/2013
2013/735 10/04/2013
2013/736 10/04/2013
2013/737 10/04/2013
2013/738 10/04/2013
2013/739
2013/740
2013/741
2013/742
2013/743

10/04/2013
10/04/2013
10/04/2013
10/04/2013
10/04/2013

2013/744
2013/745
2013/746
2013/747
2013/748
2013/749

10/04/2013
10/04/2013
10/04/2013
10/04/2013
10/04/2013
10/04/2013

2013/751 11/04/2013
2013/752 11/04/2013
2013/753 11/04/2013

2013/754
2013/755
2013/756
2013/757
2013/758
2013/759
2013/760
2013/761
2013/762
2013/763
2013/764
2013/765
2013/766
2013/767

11/04/2013
12/04/2013
12/04/2013
12/04/2013
12/04/2013
12/04/2013
12/04/2013
12/04/2013
12/04/2013
12/04/2013
12/04/2013
12/04/2013
12/04/2013
12/04/2013

Aprovar l'expedient de modificació de pressupost núm. 6/2013,
per a la incorporació de romanents de crèdit, procedents
d'exercicis anteriors
Cessió habitatge social. Exp. 1997/52
Inscripció al registre de sol.licitants d'hpo de Catalunya
Decret Àrea S. TERRITORIALS
Sol.licitud inscripcio al registre sol.licitants d'hpo
Decret incoació contracte serveis piscina estiu
Alta cens d'animals gos amb codi 97720000819880
Autorització de dades a Serveis Funeraris Xicoy, SL.
Decret aprovar la relació de factures F/2013/87 i altres
Decret aprovar la certificació núm. 1 obra rehabilitacio
passarel.la riu Ges
Decret aprovar un AD a favor de Ramon Sitjà Font
Decret aprovar un AD a favor de SOREA
Requeriment d'indemnització per danys a la via pública.
Empresa Segalés, S.A.
Decret aprovar un AD a favor de Josep Palau Bartrina
Requeriment d'indemnització per danys a la via pública. C.P.B.
Requeriment d'indemnització per danys a la via pública. Casa
Espina, S.A.
Raid dels Ausetans 2013
Decret aprovar un AD a favor de Serralleria Rubio SAL
Decret aprovar un AD a favor de Ramon Sitjà Font
Serveis essencials i prioritaris
Decret aprovar la baixa d'un AD a favor de l'Agencia catalana de
l'aigua
Decret aprovar la justificació núm. 1 bestreta 8/2013 ajuntament
Correcció Decret compensació fiances amb ORGT
Decret aprovar la relació P/2013/29
Sol·licitud carpa: Associació Deixebles de Sant feliu
2013/8-SSTT-MSS-Ocupació vorera Ronda del Puig
Decret incoació contracte de serveis concert i ball Festa Major
2013
Decret aprovar un AD a favor de Ramon Sitjà Font
Decret aprovar la relació de factures F/2013/106 i altres
Concedir l'exempció de la taxa per l'expedició de documents
administratius a la Fundació Privada Festival Cinema de
Muntanya
126/13 Desistiment VP Mercat Trasto
07/06-i Baixa actv
55/13 Desistiment VP
24/06-II requerie mesures
Ordre d'execució per males olors d'animals C.Milany,3
10/02-II.2 Desistiment canvi substancial
211/2013-LOMEN-SSTT
210/2013-LOMEN-SSTT
208/2013-LOMEN-SSTT
Decret aprovant despesa a favor d'Albert Soler Alonso
209/2013-LOMEN-SSTT
Ordre d'execució males olors d'animals finca C.Milany,5
Decret incoació contracte menor espectacle teatral
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2013/768
2013/769
2013/770
2013/771

12/04/2013
12/04/2013
12/04/2013
12/04/2013

2013/772
2013/773
2013/774
2013/775

12/04/2013
12/04/2013
15/04/2013
15/04/2013

2013/776
2013/777
2013/778
2013/779
2013/780

15/04/2013
15/04/2013
15/04/2013
15/04/2013
15/04/2013

2013/781
2013/782
2013/783
2013/784
2013/785
2013/786
2013/787

15/04/2013
15/04/2013
15/04/2013
15/04/2013
16/04/2013
16/04/2013
16/04/2013

2013/788
2013/789
2013/790
2013/791
2013/792

16/04/2013
16/04/2013
16/04/2013
16/04/2013
16/04/2013

2013/793 16/04/2013

2013/794
2013/795
2013/796
2013/797
2013/798

16/04/2013
16/04/2013
16/04/2013
16/04/2013
16/04/2013

2013/799
2013/800
2013/801
2013/802
2013/803
2013/804
2013/805
2013/806

16/04/2013
16/04/2013
17/04/2013
17/04/2013
17/04/2013
17/04/2013
17/04/2013
17/04/2013

2013/807 17/04/2013

Autorització ús del teatre CIRVIANUM 2013 / Escola
ROCAPREVERA
213/2013-LOMEN-SSTT
212/2013-LOMEN-SSTT
Decret adjudicació contracte menor obres rehabilitació piscines
Decret adjudicació contracte menor serveis reforç manteniment
informàtic
Ordre d'execució, ordenar treballs de neteja Camí Nou
214/2013-LOMEN-SSTT
215/2013-LOMEN-SSTT
Nòmina. Modificació decret i imputació subvenció llar d’infants
Blancaneus
Acord incoació 16.2/13
Denegar al·legacions 12/13
Inscripció Registre de sol.licitants d'hpo de Catalunya
Nòmina. Imputació subvenció llar d'infants La Cabanya
Endós a la companyia d'assegurances, del pagament de la
indemnització per danys al mobiliari urbà - T.E.
Ordre d'execució, mal estat teules i barbacana edifici C.Nou, 52
Inscripció al registre de sol.licitants d'hpo de Catalunya
Inscripció al registre de sol.licitants d'hpo de Catalunya
Targeta d'Aparcament individual- exp. 2012/8
Nòmina. Aprovació factors de l’específic nòmina abril 2013
Renovacio Targeta d'Aparcament individual - exp. 2010/147
Decret autorització escola Rocaprevera Jornada Sant Jordi al
pavelló
Sol.licitud del Servei Local de Teleassistencia- exp. 2007/132
Baixa Servei de Teleassistencia- exp. 2011/195
Baixa del Servei de Transport adapatat- exp. 2013/14
Nòmina. Deducció per incompliment de jornada JCM
Decret adjudicació contracte menor subministrament caldera
edifici Espona

2013/216-SSTT-LOMAJ-MSS
Alta del gos amb codi 981098102494517
Decret adjudicació contracte menor obres carrer Núria
Requeriment justificació absència JCM
Decret nomenament coordinadora seguretat i salut
Concedir l'increment de 3m3 a preu del 1er. tram de consum de
la taxa pel subministrament d'aigua potable, al contracte
5.605.915
Decret aprovar la relació P/2013/31
16/08-i Baixa actv ofici
11/08-III legitimació annex III LIIAA i annex III LPCAA
11/2013-i legitimació comunicació
88/13 - VP taules i cadires
10/2013-i legitimació comunicació
172/13 vp gelateria
Renunciar i aprovar la devolució de part de la subvenció
concedida pel SOC per l'actuació "Adequació entorn "La
Carrera" i condicionament dels jardins", amb núm. d'expedient
2010Y7X340414/05
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2013/808 17/04/2013
2013/809 17/04/2013
2013/810 17/04/2013
2013/811 17/04/2013
2013/812 17/04/2013

2013/813 17/04/2013

2013/814 17/04/2013

2013/815 17/04/2013

2013/816 17/04/2013

2013/817 17/04/2013
2013/818 17/04/2013

212 prop baixa activitat ofici
164/13 Denegar VP sant Jordi
167/13 vp taules i cadires
Modificació decret d'alcaldia del dia 9 d'abril de 2013 sobre la
cessió d'habitatge social.
Arxivar ordre d'execució C. Puig de Terrades, 6
Renunciar i aprovar la devolució de part de la subvenció
concedida pel SOC de l'actuació "Arranjament de l'entorn del
local social de la zona esportiva", amb núm. d'expedient
2010Y7X340414/06
Renunciar i aprovar la devolució de part d ela subvenció
concedida pel SOC per l'actuació "Adequació edifici Espona i
realització de treballs previs edifici Can Parrella", amb núm.
d'expedient 2010Y7X340414/04
Renunciar i aprovar la devolució de part de la subvenció
concedida pel SOC per l'actuació "Millores d'accessibilitat al
Fortià Solà i recuperació i condicionament de l'ús públic d'un
esapi verd a l'entorn de les escoles Vall del Ges i Fortià Solà"
Renunciar i aprovar la devolució de part de la subvenció
concedida pel SOC per l'actuació "Arranjament i ,illora de la
Cooperativa
"La
Moral"",
amb
núm.
d'expedient
2010Y7X340414/01
Autoritzar i disposar la despesa dels interessos legals de les
devolucions fora de termini de les renúncies parcials de la
subven ció del SOC amb núm. d'expedient PEOL/2010/0198
Decret aprovació despesa a favor de Maria Verdaguer Autonell

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
3.3.1. Donar compte expressa del decret de l'alcaldia d'aprovació de la liquidació
del Pressupost municipal.
Es dóna compte de la resolució de l’alcaldia dictada en data 28 de març de 2013, que es
transcriu literalment a continuació, per al general coneixement:
“RELACIÓ DE FETS:
La liquidació del Pressupost de l’exercici de 2012 s’ha confeccionat d’acord amb el que
estableix l’article 191 del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, RDL
2/2004, i 89 i següents del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, i atenent els indicadors
establerts en la LO 2/2012 d’estabilitat pressupostària que en el seu article 6 determina
que, el pressupost i la liquidació han de contenir informació suficient i adequada que
permeti verificar la seva situació financera, el compliment des objectius d’estabilitat
pressupostària i de sostenibilitat financera i l’observança dels requeriments acordats en la
normativa europea en aquesta matèria.

43

Els controls a validar, atenent el que determina l’art. 21 són estabilitat pressupostària,
objectiu de deute públic i regla de la despesa, i que per la liquidació de l’exercici 2012 no
es d’aplicació el control de la regla de la despesa
Vist l’informe d’Intervenció, en el que es mostra el compliment de tots els objectius abans
determinats, i en virtut de les competències que m’atorga l’apartat 3 del referit article 191
del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, RDL 2/2004, aquesta
Alcaldia Presidència,
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.- APROVAR la liquidació del Pressupost Municipal, corresponent a l’exercici
econòmic de 2012, amb el següent Romanent Líquid de Tresoreria:
ROMANENT DE TRESORERIA

Exercici 2012

Import

1. fons líquids

2.419.330,09 €

2.DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT

4.631.941,53 €

-Del pressupost corrent

2.466.086,85 €

-Del pressupost tancat

1.983.418,19 €

-D'Operacions no pressupostàries

182.436,49 €

-cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva

1.629.249,01 €

3. CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT
-Del pressupost corrent
-Del pressupost tancat
-D'Operacions no pressupostàries

1.347.214,48 €
6.176,51 €
275.858,02 €

-Pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva

I. romanents de tresoreria total

5.422.022,61 €

II. Saldo de dubtòs cobrament

1.625.582,96 €

III. Excés de finançament afectat

IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals

192.461,33 €
3.603.978,32 €

Segon.- COMUNICAR la present resolució i remetre còpia de les liquidacions a
l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb el que
disposa l’article 193.4 i 5 del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals,
RDL 2/2004.
Quart.- DONAR compte del present decret en la propera sessió plenària que se celebri”
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El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat dels tràmits que estan relacionats a
la taula que precedeix.
3.3.2. Donar compte expressa del decret de l'alcaldia d'aprovació de la liquidació
del Patronat de ràdio Ona.
Es dóna compte de la resolució de l’alcaldia dictada en data 28 de març de 2013, que es
transcriu literalment a continuació, per al general coneixement:
“Vist que s’ha extingit el Patronat Municipal de Ràdio Ona, incorporant-se la gestió de la
ràdio dintre de l’estructura de l’Ajuntament i amb una classificació orgànica específica.
Vist que l’ajuntament s’ha subrogat en els drets i deures del mateix, per tant procedirà a
l’aprovació de la liquidació pressupost de l’exercici 2012.
Vist que la liquidació del Pressupost de l’exercici de 2012 s’ha confeccionat d’acord amb
el que estableix l’article 191 del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals,
RDL 2/2004, i 89 i següents del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, i atenent els
indicadors establerts en la LO 2/2012 d’estabilitat pressupostària que en el seu article 6
determina que, el pressupost i la liquidació han de contenir informació suficient i
adequada que permeti verificar la seva situació financera, el compliment des objectius
d’estabilitat pressupostària i de sostenibilitat financera i l’observança dels requeriments
acordats en la normativa europea en aquesta matèria.
Els controls a validar, atenent el que determina l’art. 21 són estabilitat pressupostària,
objectiu de deute públic i regla de la despesa, i que per la liquidació de l’exercici 2012 no
es d’aplicació el control de la regla de la despesa
Vist l’informe d’Intervenció, en el que es mostra el compliment de tots els objectius abans
determinats, i en virtut de les competències que m’atorga l’apartat 3 del referit article 191
del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, RDL 2/2004, aquesta
Alcaldia Presidència,
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.- APROVAR la liquidació del Patronat municipal de la ràdio Onal, corresponent a
l’exercici econòmic de 2012, amb el següent Romanent Líquid de Tresoreria:
ROMANENT DE TRESORERIA

Exercici 2012

0,00 €

1. fons líquids

54.483,49 €

2.DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT
-Del pressupost corrent

7.004,68 €

-Del pressupost tancat

2.154,37 €

-D'Operacions no pressupostàries

Import

45.324,44 €
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-cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva

6.920,99 €

3. CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT
-Del pressupost corrent
-Del pressupost tancat
-D'Operacions no pressupostàries

3.824,89 €
84,68 €
3.011,42 €

-Pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva

I. romanents de tresoreria total

47.562,50 €

II. Saldo de dubtòs cobrament

1.808,73 €

III. Excés de finançament afectat

3.945,08 €

IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals

41.808,69 €

Segon.- COMUNICAR la present resolució i remetre còpia de les liquidacions a
l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb el que
disposa l’article 193.4 i 5 del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals,
RDL 2/2004.
Quart.- DONAR compte del present decret en la propera sessió plenària que se celebri”
El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat dels tràmits que estan relacionats a
la taula que precedeix.
3.3.3. Donar compte expressa del decret de l'alcaldia d'aprovació de la liquidació
del Patronat municipal del teatre Cirviànum
Es dóna compte de la resolució de l’alcaldia dictada en data 28 de març de 2013, que es
transcriu literalment a continuació, per al general coneixement:
“ANTECEDENTS
Vist que s’ha extingit el Patronat Municipal del Teatre Cirvianum, incorporant-se la gestió
del teatre dintre de l’estructura de l’Ajuntament i amb una classificació orgànica
específica.
Vist que l’ajuntament s’ha subrogat en els drets i deures del mateix, per tant, procedirà a
l’aprovació de la liquidació de l’exercici 2012.
Vist que la liquidació del Pressupost de l’exercici de 2012 s’ha confeccionat d’acord amb
el que estableix l’article 191 del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals,
RDL 2/2004, i 89 i següents del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, i atenent els
indicadors establerts en la LO 2/2012 d’estabilitat pressupostària que en el seu article 6
determina que, el pressupost i la liquidació han de contenir informació suficient i
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adequada que permeti verificar la seva situació financera, el compliment des objectius
d’estabilitat pressupostària i de sostenibilitat financera i l’observança dels requeriments
acordats en la normativa europea en aquesta matèria.
Els controls a validar, atenent el que determina l’art. 21 són estabilitat pressupostària,
objectiu de deute públic i regla de la despesa, i que per la liquidació de l’exercici 2012 no
es d’aplicació el control de la regla de la despesa
Vist l’informe d’Intervenció, en el que es mostra el compliment de tots els objectius abans
determinats, i en virtut de les competències que m’atorga l’apartat 3 del referit article 191
del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, RDL 2/2004, aquesta
Alcaldia Presidència,
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.- APROVAR la liquidació del Patronat Municipal del Teatre Cirvianum,
corresponent a l’exercici econòmic de 2012, amb el següent Romanent Líquid de
Tresoreria:

ROMANENT DE TRESORERIA

Exercici 2012

Import

1. fons líquids

13.321,89 €

2.DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT

27.658,80 €

-Del pressupost corrent

23.691,50 €

-Del pressupost tancat

3.967,30 €

-D'Operacions no pressupostàries

0,00 €

-cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva

30.204,56 €

3. CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT
-Del pressupost corrent
-Del pressupost tancat
-D'Operacions no pressupostàries

27.517,25 €
0,00 €
2.687,31 €

-Pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva

I. romanents de tresoreria total

10.776,13 €

II. Saldo de dubtòs cobrament

5.151,88 €

III. Excés de finançament afectat

IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals

0,00 €
5.624 €
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Segon.- COMUNICAR la present resolució i remetre còpia de les liquidacions a
l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb el que
disposa l’article 193.4 i 5 del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals,
RDL 2/2004.
Tercer.- DONAR compte del present decret en la propera sessió plenària que se celebri.”
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:
3.2.1. Sessió ordinària del dia 18 de març de 2013.
3.2.2. Sessió ordinària del dia 2 d’abril de 2013.
3.2.3. Sessió ordinària del dia 8 d’abril de 2013.
3.2.4. Sessió ordinària del dia 15 d’abril de 2013.
El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat dels tràmits que estan relacionats a
la taula que precedeix.

3.5. DONAR COMPTE D'INFORMES DE LA INTERVENCIÓ MUNICIPAL
3.5.1. Informe de tresoreria sobre la morositat del primer trimestre de 2013
Informe de tresoreria sobre la morositat del primer trimestre de 2013
Informe sobre el compliment dels terminis que preveu la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de
modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de
lluita contra la morositat en les operacions comercials
RELACIÓ DE FETS:
D’acord amb les dades que disposem a la Tresoreria d’aquest Ajuntament, el nombre i la
quantia global de les obligacions pendents de pagament a 31 de març de 2013, en les
quals s’està incomplint el termini segons la Llei 15/2010 són 46 operacions i importen una
quantitat de 21.177,29 euros.
El motiu pel qual 45 d’ aquestes operacions han quedat pendents de pagament a final de
trimestre, per un import de 8.577,29 euros, és deu única i exclusivament a un retràs en el
càlcul de la data de venciment. Aquesta Tresoreria informa que totes aquestes factures ja
han estat pagades en data 11 d’abril de 2013.
Tenint en compte que d’acord amb la Llei, el termini de pagament és a 30 dies data
registre factura, en aquestes 45 operacions es va agafar com a data de càlcul la data
d’aprovació de factura i no la data de registre d’entrada que òbviament era anterior.
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En quan a una única operació registre número F2012/5160 –operació comptable
220120023776, de Ribes Bufet Advocats i Cis SRC, per un import de 12.600 euros en
concepte de provisió de fons assessorament jurídic pre-concurs Sport Assistance 2000 ,
s’informa que no es farà efectiu el pagament fins que s’hagi presentat el concurs
voluntari, si procedeix, i l’auditor realitzi les tasques pròpies del concurs
FONAMENTS DE DRET:

La Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre,
per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions
comercials preveu en el seu article 4t apartats 3 i 4 la següent obligació: Els Tresorers
o, si no, Interventors de les corporacions locals elaboraran trimestralment un informe
sobre el compliment dels terminis previstos en aquesta Llei per al pagament de les
obligacions de cada entitat local, que inclourà necessàriament el nombre i la quantia
global de les obligacions pendents en què s’estigui incomplint el termini, i la seva
remissió als òrgans competents del Ministeri d’Economia i Hisenda i els que tinguin
atribuïda la tutela financera de les entitats locals.
INFORME
En l’elaboració d’aquest informe, i per tal de no distorsionar l’import de les obligacions
pendent de pagament, s’han exclòs aquelles obligacions pendents i que provinguin de l’
atorgació de subvencions a diferents entitats, atès que el pagament de subvencions ,es
regeix pel reglament intern de subvencions i no poden ser pagades sense la justificació
prèvia. Sense que això signifiqui incompliment en el pagament per part de l’Ajuntament.
Aquesta tresoreria adjunta al present informe, les dades sobre l’execució de pagaments
del primer trimestre de 2013 , les quals seran trameses telemàticament al Ministeri
d’Economia i Hisenda així com a Tutela Financera de la Generalitat de Catalunya, una
vegada aprovades pel Ple de l’Ajuntament.

A data 31- 03-2013
Pagaments realitzats dins el termini legal
Resta de pagaments del trimestre fora termini

Número

Import Euros

1035

1.348.336,66

393

479.066,46

Interessos de demora pagats en el trimestre
Obligacions pendents en les quals s’estigui incomplint el termini a data
31-03-2013

0
46

0
21.177,29

Factures o documents justificatius que hagin transcorregut més de 3
mesos i pendents de tramitar el reconeixement d’obligació

0

0

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

VOTACIÓ DE LA URGÈNCIA:
S’aprova per majoria absoluta del nombre legal dels membres de la Corporació, la
inclusió d’aquest punt a l’ordre del dia, atenent al resultat de la votació que s’especifica a
continuació:




Vots favorables: 13, dels regidors i regidores dels grups municipals de CiU, de
JpT-ERC-AM, de PxC i d’ICV-EuiA-E.
Vots desfavorables: 4, dels regidors i la regidora del grup municipal del PSC-PM.
Abstencions: 0

4.1. HISENDA
4.1.1. Aprovació Inicial de la modificació de diverses ordenances fiscals 2013 núm.
14 i 18
ACORD:
RELACIÓ DE FETS:
Vist que des de la Regidoria de Comerç estan interessats a endegar un mercat de Pagès,
alguns dissabtes a la tarda, sota un format que s’està definint, però del que sí que hi ha
per ara un nombre limitat de paradistes
Vist l’estudi econòmic inclòs en l’expedient que posa de manifest que els costos directes
del mercat superen el preu de les taxes.
FONAMENTS DE DRET:
Vist els articles 15 i següents del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que
s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en els que s'estableix
els tràmits i requisits per a la imposició i ordenació dels tributs municipals.
És per tot això que, a proposta de la regidoria d’Economia i Hisenda, el Ple de
l’Ajuntament, per majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació,
acorda:
Primer.- MODIFICAR l’ordenança fiscal Núm. 14 taxa per prestació de serveis de gestió
de residus municipals
Article 6 epígraf 8 afegint:: epígraf 10 mercat de pagès
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A) Parades de venda, per dia------------------------------------------------------------------ 4,00€
Segon.- MODIFICAR Núm. 18 taxa per ocupació del subsòl, el l sol i la volada de la via
publica.
Article 6. Quota tributària tarifa primera parades, barraques, casetes de venda,
espectacles o atraccions i venda de tota mena de productes, situats en terrenys d’ús al
públic afegint:
D1) parades del mercat de pagès fins a 3 m o fracció, per dia ---------------------- 13,00€
D2) A la quantia anterior, s’hi sumarà a les parades del mercat de pagès
que superin els 3 m, per cada ml/o fracció /dia-------------------------------------------- 1,25€
Tercer.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords
provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals aprovades de nou o
modificades durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la
publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès directe
o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora
de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran
examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut
el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords
adoptats restaran definitivament aprovats.
INTERVENCIONS:
Sra. ROSER MAS:
Hi donarem suport, tot i que tècnicament potser no és estrictament una urgència; hauríem
d’agendar millor les coses.
Sr. JOAN MANEL CASTILLO:
Nosaltres hi volem donar suport, però tenim uns quants dubtes: tenim entès que voleu fer
aquest mercat a la plaça Vella i ens agradaria que ens expliquéssiu els motius de la plaça
Vella, perquè potser som molt repetitius nosaltres, però apostàvem molt fort sempre pel
tema dels mercats i us vam fer una proposta de mercat, -torno a repetir, al barri de
Montserrat- i sembla que us avalaven 1.000 persones, una mitjana d’unes 1.000
persones amb signatures incloses. Ens vau dir que eren temps de crisi, que no es podia
aprovar, que hi havia un risc bastant alt que el tema d’ubicació no era el correcte,... bé, si
ens posem a comparar la plaça Vella amb el barri de Montserrat, no hi ha res per
comparar: és un barri de 5.000 habitants i la plaça Vella, doncs bé... tenim aquest dubte
de per què a la plaça Vella.
I l’altra qüestió és que ens dèieu que eren temps de crisi i no es podia fer i em sembla
que la crisi no ha disminuït, si no que ha augmentat. Segueixo repetint que ens doneu
suport, però aclariu-nos per què voleu fer un mercat quinzenal, ara de cop, i a la plaça
Vella.
També volíem proposar, dins de la mateixa proposta, que si fos possible aprovar-ho i
quinze dies al barri de Montserrat i quinze dies a la plaça Vella, perquè Torelló no és
solament la plaça Vella i el centre; Torelló és el barri de Montserrat, Torelló és La
Cabanya, Torelló és la Joanot Martorell, Torelló és a tot arreu.
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Sr. MARC FONTSERÈ:
Primer voldria dir els motius d’haver votat desfavorablement la urgència: a principi de
legislatura, nosaltres vam presentar alguna moció per urgència i se’ns va deixar molt clar
des de l’equip de govern de Convergència i Unió el que era urgent i el que no era urgent i
que les coses s’havien de presentar en els terminis legals que toquen. És un termini legal,
per tant, es pot presentar per urgència, però nosaltres no hi veiem les raons ni en
aquesta, ni en les següents. Si ens ho haguéssiu explicat i havia de ser per força, per
motius ineludibles per urgència, segurament ho hauríem entès.
Per altra banda, votarem desfavorablement al mercat, no perquè no estiguem d’acord en
les explicacions que va donar el regidor de comerç, que pot tenir la seva manera de ser
fer el mercat en dissabte a la tarda per intentar, com a prova pilot –em sembla que vas fer
servir la paraula prova pilot-. Està bé fer proves pilot per resoldre problemes, però si que
és cert que el tema del mercat el grup socialista el portava en el programa electoral; el
grup de plataforma durant aquesta legislatura ha portat alguna moció en aquest sentit i
hagués estat bé, potser, assabentar-nos abans de la junta de portaveus, igual que entenc
que els comerciants hauria estat bé que s’haguessin assabentat, o bé col·laborat, o bé
que els regidors ens hagués pogut dir què en pensaven, sobre aquesta iniciativa, en el
moment de la junta de portaveus.
Per aquesta raó, votarem desfavorablement.
Sr. JORDI CASALS:
Primer de tot, explicar el motiu de la urgència. Em sembla que ho vaig comentar, però
potser no ho vaig explicar prou bé, és molt possible que no ho deixés prou clar:
necessitàvem la resposta de la gent que s’ha d’implicar en aquest mercat, perquè per tirar
endavant aquesta ordenança necessitàvem que hi hagués gent implicada, perquè
òbviament necessitem un mínim de participants. Aquesta prova pilot, com bé ha dit en
Marc, perquè aquest mercat de pagès és una prova pilot, i si funciona la tiraríem més
endavant, el volem començar a principis de juny i, òbviament, si anàvem al proper ple, no
hi arribaríem a temps; aquest és el motiu de la urgència.
Vam intentar no tirar endavant aquesta proposta si no teníem una resposta de la gent que
hi hauria de participar i no va arribar aquesta resposta dins els terminis.
El mercat de pagès: aquesta és una proposta que surt conjuntament amb el pla de barris,
que abasta el casc antic, que té dues finalitats; una, que és dinamitzar el casc antic en la
línia de comerç, amb la filosofia de crear activitat el cap de setmana, concretament
dissabte, convidar la gent de Torelló que es quedi a Torelló amb una cosa diferent i fins i
tot, poder atreure gent del nostre entorn, ja que no existeixen mercats de forma
semiregular com aquest, si no que són en moments puntuals i creiem que podria ser una
línia de dinamització del casc antic, que és un dels objectius que té el pla de barris.
El següent objectiu és donar sortida a un sector emergent, que és el dels pagesos que
produeixen i venen el seu producte; té dues línies: una, dinamitzar el casc antic, i l’altra,
donar sortida a aquest sector emergent que sembla que no té tantes vies com les que
hauria de tenir.
És per això que nosaltres ens vam plantejar poder-ho tirar endavant; seran sis mesos de
prova. Hem d’acabar de tancar si és quinzenal o si és mensual. Estarà molt estipulat que
tot estigui regulat, tots els que vinguin a vendre en aquest mercat, que serà d’una
dimensió reduïda –no ens imaginem unes dimensions del mercat setmanal- si no que
estem parlant de 8-10 parades i esperem que això pugui sortir bé. Això ho he comentat a
la presidenta de l’Agrupació de comerciants de Torelló, ho veu positiu en quant a la
dinamització dels dissabtes a Torelló.
En quant als comentaris que s’han fet, bé, joc rec que estem confonent coses; estem
parlant molt de mercats, però em sembla que tant el PSC com Plataforma per Catalunya
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estan parlant del mercat setmanal, que els mateixos paradistes han estat els primers en
dir que no fem experiments amb el mercat setmanal; és la seva font d’ingressos, viuen
d’això i diferents paradistes i el president dels marxants de Torelló en particular, va
transmetre que no toquéssim el mercat i que, en tot cas, quan les coses anessin bé, ens
assentaríem i en parlaríem tranquil·lament. Res de fer experiments amb el pa que
mengen.
Voler ara jugar a les picabaralles dels barris: en aquest cas, si, Torelló som tots! En altres
aspectes no creiem que siguem tots... jo crec que és una demagògia una mica
irresponsable, perquè si estem parlant del pla de barris, tal com es va dir en Junta de
portaveus, potser hauríem d’escoltar una mica més i sabem que l’àmbit d’actuació és el
centre.
Què més voldria jo que fer un mercat en cada barri! Si poguéssim tenir el finançament ho
podríem fer així! No vol dir que si tinguéssim els recursos necessaris, com també es va
dir que s’estudiaria, suposo que no deveu tenir prou memòria, però es va dir, és una cosa
d’estudi poder-lo fer mòbil; el que passa és que comporta uns problemes a l’hora de
consolidar aquest mercat, sobretot per gent que pogués venir de fora.
Creiem que és una mesura que dóna, o que hauria de donar resposta a dues coses:
dinamitzar el casc antic, que és un programa del pla de barris, i donar resposta a un
sector emergent, com és el dels pagesos, que fan venda de proximitat.
I el que aprovem avui, que és l’ordenança, n’hi ha una que és per ocupació de la via
pública, i l’altra que és per a la recollida de les deixalles.

Sr. JOSEP M. SOLDEVILA:
En tot cas, deixar-li clar al Sr. Jordi, que de memòria en tinc molta i seré molt clar quan
dic que moltes d’aquestes coses que esteu fent aquí ja les havíem proposat, perquè
també havíem proposat fires i se’ns va dir que no. La memòria la tinc molt clara i molt
fresca!

Sr. JORDI CASALS:
Això no és una fira, Josep M.!
Sr. JOSEP M. SOLDEVILA:
Mercats petits i coses amb formatges i d’aquests, ja ho havíem proposat.

Sr. JORDI CASALS:
Però les coses tenen el seu nom i això no és una fira; no és una cosa puntual que es
pugui fer en algun lloc, si no que estem parlant d’un mercat quinzenal o mensual, estem
parlant d’això!
Sr. MARC FONTSERÈ:
A mi, a vegades si que em falla la memòria, suposo que com a molta gent, però com bé
has dit, és una acció del pla de barris, o que està emmarcada dins del pla de barris i no
recordo, o no recordem, des del grup del PSC, que en les reunions de coordinació política
–que últimament les hem deixat potser una mica massa de banda- d’això se’n hagués
parlat i una mica el nostre vot negatiu va més en aquest sentit, que d’estar en contra de
l’acció en concret.
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VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per majoria absoluta del nombre legal de membres de la
Corporació, d’acord amb el resultat de la votació que detallem a continuació:




Vots favorables: 13, dels regidors i les regidores dels grups municipals de CiU, de
JpT-ERC-AM, de PxC i de PxC.
Vots desfavorables: 4, dels regidors i la regidora del grup municipal del PSC-PM.
Abstencions: 0.

Atesos els esdeveniments recents aquesta mateixa setmana, i de conformitat amb el que
es disposa a l’article 82.3 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats locals, a
proposta de l’alcaldia, la junta de govern local, per unanimitat dels membres assistents,
acorda la inclusió per urgència de l’assumpte següent:
INTERVENCIONS:
Sra. MONTSERRAT FREIXA:
Aquí la urgència, és que ens ha trucat un tècnic de governació de la Generalitat de
Catalunya, dient que estaven repassant l’expedient, que ha d’anar a la Comissió de
delimitació de la Generalitat que faran aquest mes de juny, ho han de tenir tot a punt
sense demora i hi ha un error en una coordenada i com que ens han trucat avui, per això
ho passem avui per urgència.
VOTACIÓ DE LA URGÈNCIA:
S’aprova per unanimitat dels membres de la Corporació, la inclusió d’aquest punt a l’ordre
del dia.

4.2. SECRETARIA
4.2.1. Rectificació d'un error material detectat en el document d'alteració dels
termes municipals de Torelló i Sant Vicenç de Torelló aprovat per acord del plenari
municipal en sessió celebrada el 26 de novembre de 2012.
ACORD:

RELACIÓ DE FETS:
1.El plenari municipal en sessió celebrada el dia 26 de novembre de 2012 va
acordar aprovar l'expedient d’alteració dels termes municipals entre l’Ajuntament de
Torelló i Sant Vicenç de Torelló que va instruir l'Ajuntament de Torelló.
2.Vist l'informe de l'arquitecte municipal en el que posa de relleu que s'ha detectat
un error material en la Fita 11b en relació a les coordenades ja que s'ha de modificar la
pàgina 5 del document on han de constar les coordenades X= 439147.02 i Y =4656718.8.
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FONAMENTS DE DRET:
Primer.- L'article 115 de la llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic i procediment
administratiu comú preveu que les administracions podran modificar en qualsevol
moment, d'ofici o a instància de part, els seus errors materials, aritmètics o de fet
existents en els seus actes.
És per tot això que, a proposta de la regidoria Secretaria, el Ple de l’Ajuntament, per
unanimitat, acorda:

PRIMER.- RECTIFICAR l'error material detectat en la pàgina 5 de l'expedient
d’alteració dels termes municipals entre l’Ajuntament de Torelló i Sant Vicenç de Torelló
que ha estat instruït per l’Ajuntament de Torelló en el sentit de modificar les coordenades
de la fita F.-11 b on han de constar les coordenades X= 439147.02 i Y =4656718.8.
SEGON.- NOTIFICAR el present acord a l'Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló pel seu
coneixement i efectes oportuns.
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels membres assistents.
5.- PRECS I PREGUNTES:
Sra. ROSER MAS:
5.1.Començaré dient que, com que hi ha una frase en castellà que diu que “lo cortés no quita
lo valiente”, i en aquest cas concret, de la mateixa manera que critiquem, segons quines
coses, en aquest cas us hem de felicitar, perquè s’ha tancat l’exercici del 2012 a termini i
voldríem felicitar tant els tècnics, com els responsables polítics per haver-ho fet a termini i
tan bé.

Respon el Sr. Jaume Vivet:
Donar les gràcies a la Roser per felicitar-nos per haver tancat l’any com s’ha tancat. És
feina de tots, no només de l’equip de govern.

5.2.En relació a les dades que s’han publicat referents a la preinscripció de P-3, pel que hem
anat veient preocupa molt el tema de poder mantenir les set línies a Torelló. Però a
nosaltres ens preocupa més –de fet ja ho havíem transmès una mica- ens preocupa més
que hi hagi una escola que sempre estigui per sota i que l’equip de govern ho trobi
normal, si més no, aquesta situació, o la trobi força normal. Per una banda pensem que
tenir pocs vailets... no, no és un retret en el sentit que ja us agradi, si no que potser no
s’apliquen mesures correctores en aquest sentit. I tot el que per una banda podria ser
molt obvi, molt important per al vailet, perquè en una classe, com menys vailets hi hagi,
més qualitat pot donar el docent, probablement, en l’atenció als vailets, però llavors
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repercuteix en negatiu en altres coses: no poder fer activitats extraescolars, perquè no hi
ha vailets en nombre suficient, en fi, totes aquestes altres dificultats, que entenem que
pot anar en detriment de l’escola, de l’ocupació o del vailetstse de nanos inscrits en
aquesta escola que gaudeix d’un fantàstic equip docent, segur, d’una direcció molt
acurada, d’uns equipaments perfectes i que això una mica ens preocupa.
Nosaltres pensem que des de l’Ajuntament s’hauria de poder intervenir, perquè hi hagués
més famílies en aquesta escola, perquè és un tema com multiplicador, perquè llavors, els
vailets, si tenen germans, tenen preferència per anar a una escola determinada, en la
mesura en què hi ha menys infants a P-3, hi ha menys possibilitats de noves
incorporacions de germans en aquesta escola, sempre es van distribuint. Per altra banda,
quan nosaltres parlàvem d’aquest malestar que teníem en relació a aquest tema, ens
dèieu que bàsicament s’havia prioritzat la lliure elecció, o l’elecció de les famílies en
relació al centre escolar. I això, tot i que és veritat en la majoria de les vegades, no ho és
sempre, perquè hi ha ocasions en què a les famílies se’ls distribueix a una escola
determinada i punt. Nosaltres pensem que el tema de la distribució no estaria malament,
compartim força aquest criteri, i ens agradaria que l’Ajuntament tingués present la
possibilitat, per una banda, tingués present aquesta distribució, perquè totes les escoles
s’equilibressin una mica més i, en segon lloc, si no és possible, com a mínim, que
l’Ajuntament fes una discriminació en positiu en aquesta escola, que té moltes dificultats
per fer les coses en igualtat de condicions amb les altres escoles del municipi, per un
nombre menor de vailets i, per tant, un nombre menor de números.

Respon el Sr. Lluís Sabatés:
No sé exactament com contestar aquesta pregunta, perquè jo penso que si realment et
preocupa aquest tema, la pregunta que has fet en aquests moments em sembla que no fa
cap favor a l’escola a la que fas referència, de fer-ho públic aquest neguit que tenen,
perquè, a més, és un tema que l’Ajuntament no és el que decideix, és un tema de la
Generalitat.
Hi ha un reglament que publica la Generalitat i hi ha una normativa que s’ha de complir i
aquí, l’Ajuntament no hi té res a fer. El que decideix on van els alumnes una vegada s’ha
començat el curs, no és l’Ajuntament, si no que és l’inspector de la Generalitat i hi ha un
seguit de coses, que estàs desinformant a la població i que no beneficien gens aquesta
escola a la qual fas referència.
Per tant, em sembla que en un moment, que avui ens hauríem d’alegrar que entre tots,
entre tota la comunitat educativa haguem pogut aconseguir que la Generalitat canviés de
parer i la voluntat de tancar una línia a P-3, l’hagi rectificat, em sembla que treus un tema
que no beneficia ningú, perquè si realment tens aquest neguit, el que pots fer és parlar-ne
tranquil·lament, t’ho expliquem, i si no t’ho expliquem bé o et sembla que t’estem dient
alguna mentida o alguna cosa que no és veritat, possiblement ho pots treure. Però en
aquest sentit, em sembla que aquí t’has equivocat bastant.

Sra. Roser Mas:
Dues coses: primera: l’escola no té neguit; t’he dit a l’inici que som nosaltres que tenim el
neguit de.
Segona: la constatació que una aula amb pocs vailets vol dir que fan menys activitats,
perquè no hi ha diners, és una constatació evident, aquí, a Salamanca i a Còrdova, a
qualsevol lloc! A veure, Lluís! Jo no estic dient res que no sigui cert. També és veritat que
hi ha una eina, que se’n diu concert d’escolaritzacions, que en un moment hi poden
participar moltes parts de la comunitat educativa implicada, que es poden utilitzar; el fet
que no siguin a Torelló en aquest moment no implica que no es pugui crear en un
moment donat i l’altra cosa que nosaltres hem dit, és que entenem que l’Ajuntament no fa
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una discriminació positiva en relació a les possibles mancances que pugui tenir aquesta
escola per fer les coses en igualtat de condicions amb altres escoles amb més vailets. El
que estem dient nosaltres com a grup, és això! no estem dient, ni volem fer un flac favor a
l’escola, al contrari. Estem dient que hi ha un greuge; pensem que hi ha una distribució
que no és ben equiparada. Nosaltres estem a favor que hi hagi una equiparació més o
menys semblant a totes les línies i a totes les aules i estem dient senzillament això, que
es prevegi i que es tingui present des de l’Ajuntament la possibilitat de fer-ho. No estic
fent un flac favor a ningú; almenys, no pensem que això sigui fer un flac favor a ningú. És
la teva opinió, molt respectable, evidentment, però la nostra és que creiem que hi ha una
de les escoles de Torelló, que tot i comptar amb molt bon equip, amb molt bona dotació i
amb molt bon professorat, pensem que s’hauria de fer una discriminació en positiu i res
més!

Sr. Lluís Sabatés:
Torno a repetir: l’elecció de centre, és una elecció que fan els pares i ningú pot obligar a
ningú a portar els seus fills allà on vulguin, sempre i quant no hi hagi places; sempre que
hi hagi places, la gent pot escollir; en el moment que no hi hagi places, després si que
s’ha d’adjudicar amb segones opcions o terceres opcions i és així i la Llei ho marca així,
t’agradi o no t’agradi, Roser! I la comissió de garanties d’admissió –per a la teva
informació- es reuneix sempre a Torelló i jo en sóc membre! I, per tant, el tema no és
aquest, és que no és un tema, tampoc, en què puguem decidir la comissió; la comissió
només serveis per veure si es compleix la legalitat vigent, i res més! no es tracten els
temes subjectivament! Es tracten objectivament, perquè hi ha una Llei, hi ha un
reglament, i s’ha de complir i la comissió de garanties d’admissió, només té aquesta
funció. No té la funció que cadascú decideixi allà on vol portar, que les famílies puguin
portar allà on tu vols els nens! No, la comissió de garanties d’admissió només serveix...,
és a dir, és un òrgan de control que les decisions es prenen conforme a la Llei i, per tant,
evidentment que a tots ens agradaria que totes les escoles tinguessin i estigués tot
perfecte i els nens estiguessin perfectament distribuïts i tot això! i tampoc és veritat –que
ho has dit abans- que forçosament l’alumne nouvingut o que arriba després de la
matriculació, es porti en el centre on hi hagi menys matriculació; sempre i quan hi hagi
altres centres amb places lliures, s’analitza el cas, s’analitza la distribució i s’analitzen
moltes coses i és l’inspector que decideix on fa matricular la família o l’alumne. No hi ha
més que això!
Que segurament el neguit aquest que dius tu, per això et dic, perquè jo parlo amb les
AMPA i amb els centres i sé quins neguits tenen i sóc molt conscient, i estem fent tot el
possible, però la decisió final que es pugui matricular, és de la família i de les places
disponibles; no és una decisió que pugui prendre l’Ajuntament, ni la inspecció, ni ningú!
Primer de tot, es respecta la decisió de la família i ja està, no pots fer-hi res més en
aquest sentit!
Després: fer coses? Evidentment que estem parlant amb l’AMPA i els hem demanat que
ens presentin propostes i a partir d’aquí treballarem i, de fet, em sembla que en els
pressupostos d’aquest any se’ls va assegurar la subvenció, que en principi se’ls acabava
aquest any i se’ls va renovar i, a més, incrementar! Em sembla que s’està fent, en
aquests moments, tot el que és possible, perquè les coses s’intentin solucionar, però la
decisió primera dependrà de la natalitat que hi hagi al poble, i segona, de l’opció primera i
segona que facin les famílies en la preinscripció, és així! En tot cas, s’ha de treballar,
perquè la gent agafi com a primera opció aquest centre!

Sra. Roser Mas:
Em tranquilitza saber que s’hi treballa tan activament!
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Sr. Jaume Vivet:
Una mostra d’això, Roser, és l’èxit que hem tingut entre tots; hem anat diverses vegades
a Manresa amb en Lluís pel tema de la línia de P-3. Penso que aquí hem fet una feina
que ens hi hem esmerçat i, sobretot en Lluís, ho ha patit. Això també ho he de dir
públicament, perquè la veritat és que quan ell m’ha necessitat l’he ajudat, però el que ha
tirat del carro ha estat en Lluís.
5.3.Voldríem saber en quina situació, en aquests moments, estan els horts socials de Can
Tarrés. Si que ens sembla que n’hi ha algun de buit. Ens agradaria saber quants n’ocupa
el taller del Grup de Defensa del Ter i l’altre grup, que és La Calèndula i si la demanda
recent de Càritas, que ens va informar dies enrere la regidora, s’ha pogut atendre i en
quina mesura i quins seran els destinataris.

Respon el Sr. Xavier Lozano:
Ho tenia apuntat com a informació, però ja que ha sortit com a pregunta, ho comentarem:
em demanaves quants n’hi ha exactament que estiguin buits; exactament, crec que són
un o dos; algun s’havia donat de baixa i llavors hi ha hagut algú que ha canviat la
parcel·la, perquè n’hi havia alguna que era massa ombrívola i, per tant, no hi creixia res i
s’ha anul·lat alguna parcel·la de les inicials. En tot cas, actualment, exactament,
parcel·les buides crec que n’hi ha una o dues; la resta, estaven força plenes.
Em comentaves el tema Calèndula i GDT; tenen una parcel·la cada un, destinada a les
entitats, que a nivell d’espai és el doble de les parcel·les habituals que tenen els usuaris
individualment; per tant, cada entitat té la seva parcel·la doble, són dues entitats i en
tenen una cada una, tot i que fan activitats, com per exemple un curs d’horticultura, que
ho fan conjuntament i en col·laboració, totes dues col·laboren, però cadascuna té la seva
parcel·la que són el doble de les altres cada una.
Pel que fa a Càritas, si que era una preocupació, tant de la regidoria de medi ambient,
com de benestar social, que donéssim un impuls als horts i que fos un impuls social.
Creiem que eren uns horts que com a projecte estan bé, però que eren poc socials;
Càritas tenia una altra parcel·la, com la de les altres entitats i en aquest sentit, també a
proposta d’ells, que han aconseguit trobar un equip de voluntaris que s’hi podrà dedicar i
fer el seguiment, el que farem, i sortirà properament a la premsa, serà incrementar les
parcel·les que tindrà Càritas, que passaran de tenir-ne una a tenir dotze parcel·les i el
que farà Càritas és, amb els voluntaris que coordinaran i vetllaran, perquè la gent en faci
bon ús i ajudaran la gent que no tingui coneixements de com han de cultivar, amb
persones que ells tenen coneixement que estan necessitades de menjar fresc, els
assessoraran, els oferiran planter, els ajudaran a aconseguir eines, perquè puguin cultivar
cadascú un tros de terra, amb la premissa que també s’intentarà que si els horts rutllen –
a vegades això no depèn del treball de cadascú, si no d’agents externs- i produeixen
excedent, més enllà del que la família necessita o pot consumir, aquest excedent que
reverteixi al rebost solidari. Encara no està en ferm; Càritas ha de fer la sol·licitud formal,
però avui mateix hem tingut una reunió per acabar de tancar aquests temes i es farà –
encara no s’ha fet per les pluges d’aquests dies- s’adequarà una feixa en què fins ara no
hi havia parcel·les i es marcaran parcel·les de nou per poder-les destinar a aquest
projecte, que creiem que dóna una mica de resposta a la nostra voluntat de donar un
impuls social als horts socials.
5.4.-
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I una altra cosa, que seria com un prec, un sentit prec o un prec molt sentit, si us plau,
que és en relació a la imatge estètica i visual de Torelló com a poble, que es pot fer, a
més, amb els mateixos recursos, o potser menys i tot i és que s’intenti establir una
manera, un manual, un protocol de bones pràctiques en la poda dels arbres del municipi,
tant els públics com els privats, que sigui respectuosa en sintonia amb les noves
tendències que hi ha en aquest tema; si ens fixem amb els municipis, hi ha uns arbres
molt més esplèndids i fantàstics que els que tenim a Torelló esporgats d’unes maneres
una mica bèsties i que avancem en la jardineria sostenible a tot el poble, perquè això si
que entenem que estalviarem molts recursos i, a més, en conjunt tindrem un poble molt
més bonic i molt més estètic, semblant als pobles del sud de França, que són realment
molt bonics de veure.

Respon el Sr. Xavier Lozano:
No sé si va ser al ple passat o a l’anterior, no ho recordo exactament, que vaig presentar
unes dades curioses i vaig informar que s’estava elaborant el pla director de l’arbrat.
L’estem tancant; de fet, hem tingut la reunió aquesta setmana passada per ultimar detalls
de decisions que cal prendre en algunes coses per decidir; s’està tancant, queda per fer
quatre números i es farà públic properament –esperem no tardar gaire, perquè ja està
llest- i una de les coses que recull, és com s’han de podar els arbres i quin tractament
s’ha de fer en cada zona, en cada tipus de planta. Tot això quedarà recollit en aquest pla
director que estem preparant.
I pel que deies tu, suposo que et refereixes a una poda bastant escandalosa visualment
que hi ha a la zona del canal. Dir que en aquesta zona són uns arbres de propietat
privada i que ha estat pagat per una empresa privada. Per tant, des de l’Ajuntament en
aquest cas no hem pogut intervenir de cap manera. De fet, quan ens en vam assabentar
ja estava fet. És un arbre privat, que ho ha pagat una gent privada i, per tant, en aquest
sentit, a casa seva, tot i que estan en un espai transitat públicament, però són de
propietat privada.

Sra. Roser Mas:
Precisament per això demanàvem si es podia fer com una mena de cosa com més amplia
i que pogués afectar tant arbres públics, com privats. No sé si és possible, però potser
dóna una imatge molt determinada d’un municipi, tot aquest tema i si es pot fer, penso
que és interessant.

Sr. Xavier Lozano:
Ho dubto i ara opino sense tenir-ne coneixement, però dubto que ens puguem ficar en la
manera com s’han de podar uns arbres privats, perquè per alguna cosa són propietats
privades, però en tot cas, recullo la proposta i quan estem tancant el pla director de
l’arbrat, si hi ha alguna manera per tal d’estipular algun tipus de poda, ho valoraríem; però
ja ho he dit: crec que serà difícil.

Sr. JOSEP M. SOLDEVILA:
5.5.Un comentari: en el web de l’Ajuntament, que hi pengeu les mocions que s’aproven –cosa
que no és el nostre cas, però bé!-, n’hi ha una que és correcta, perquè posa “esmena a la
totalitat” presentada per nosaltres i que va aprovar Esquerra, aquesta és perfecta, però
l’altra, que és la de les preferents, hi posa moció d’Esquerra i no senyor! Era una esmena
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a una moció nostra. Rectifiqueu, perquè, és clar, de publicitat ja en feu aquí i no cal que
en feu al web de l’Ajuntament.

Respon el Sr. Jordi Casals:
El tema de la moció, no en tinc ni idea. Suposo que és tal com va quedar reflectida en
l’acta del ple.
5.6.I l’altra és una pregunta: m’agradaria saber perquè he tret del web els plens en àudio. He
sentit algun comentari i he anat buscant, però no els he trobat mai i suposo que el poble
de Torelló té dret a saber què es parla aquí; abans era en directe i la gent ara, a aquesta
hora, potser no ho sent i durant el mes potser ho poden sentir. Saber perquè s’han tret,
perquè s’han tret tots, els que hi havia abans, tots...

Respon el Sr. Jordi Casals:
Pel que fa als àudios dels plens, dir que comunicativament estem mirant quines millores
hi pot haver i en aquest cas concret hi havia el dubte de si hi havia un tema de protecció
de dades o no, però hi ha d’haver una reformulació o una reordenació, més que una
reformulació, de la pàgina web i dels continguts a nivell de l’hora de comunicar i facilitar la
comunicació amb els ciutadans i veurem al final com acabarà.
Sr. DAVID OLIVARES:
5.7.Això era referent al mercadona. Ens ha arribat alguna informació de gent que està
bastant molesta amb la concessió, amb la ubicació del mercadona. El que se’ns fa arribar
és que hi havia altres opcions per fer el mercadona i no es van arribar a mirar, o no es
van arribar a valorar per poder fer el mercadona.

Respon el Sr. Jaume Vivet:
Quines?
Sr. David Olivares:
No, jo aquí no ho diré, perquè, és clar, jo no els ho demano! Jo no sé si això és veritat o
és mentida. Jo ho estic preguntant, no és un prec.
Tenim constància de tot això, i la meva pregunta, com que tenim constància que hi ha
gent molt molesta amb el tema del mercadona, la construcció, la ubicació i tot plegat, el
nostre neguit és: ens poden posar alguna demanda, o ja la tenim aquesta demanda?
Aquesta és la meva pregunta.

Sr. Jaume Vivet:
Jo, dir que la intenció de l’Ajuntament sempre havia estat una altra, que anessin a un altre
espai, com era la Caseta. Aquí hi ha una Llei, que és la Llei de la Trama Urbana, que en
aquells moments estava fora, és a dir, la Caseta està fora de la trama urbana i, per tant,
no hi podien anar ni cap tema de comerç; només hi poden anar naus industrials
dedicades a la indústria, però no pas a comerç.
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Nosaltres, tot i així hi vam cremar bastants cartutxos; vam insistir bastant, i un bon dia
se’ns presenta el sotsdirector de Comerç a l’Ajuntament i ens diu que tenim una parcel·la
dins de Torelló que té l’ús comercial; hi havia els dos usos, el comercial i el residencial; el
principal era el residencial, però també hi havia el comercial. És l’única parcel·la que hi
havia en aquell moment a Torelló, i no n’hi ha d’altra de les característiques que volia
mercadona!
Dir que en tot això, nosaltres, fins aquí no hi vam intervenir absolutament per res. Quan
se’ns comunica el tema, la primera cosa que vam fer, si havia d’anar ubicat allà o no, va
ser imputat a la propietat dels terrenys que acabés la ronda del Puig; aquella ronda, si no
era d’aquesta manera no s’hagués fet mai, perquè també està en concurs de creditors; i
l’altra era fer la rotonda de l’Esclat, que ja era una petició llargament desitjada per aquest
Ajuntament; jo recordo que a la legislatura passada ja en parlàvem d’aquesta rotonda.
Les coses han anat així; l’única parcel·la on poden anar és allà i, per tant, qui va informar
en aquell moment va ser comerç, en el sentit que allà hi podien anar; hem demanat tots
els informes: hem demanat informes a comerç, als bombers, a urbanisme i a Diputació,
pel tema de carreteres i tots els informes que tenim són favorables i és evident que tenim
una demanda sobre la taula, és evident! Hi és i ja veurem quin resultat dóna!

5.8.Sobre el tema incivisme a Torelló, m’agradaria saber si tenim algunes dades ja sobre
l’ordenança cívica, si ja s’ha fet algun tipus de sanció, sobre tema, per exemple,
defecacions d’animals, inclús d’alguna persona, que vostè ho ha anat a mirar
perfectament (s’adreça al Sr. Alcalde) que s’està defecant en alguna casa.
Respon el Sr. Jaume Vivet:
Ho he anat a mirar i s’ha netejat.
Sr. David Olivares:
Si, s’ha netejat i en dono les gràcies. Però en mobiliari urbà, antenes parabòliques,... hi
ha algun tipus de sanció sobre algun tema d’aquests?

Sr. Jordi Casals:
Si. S’han posat multes per temes de civisme, sobretot per temes en la via pública de
molestar a la gent, manca de respecte a la policia i ha vingut després d’avisos que s’han
fet a aquestes persones que estaven provocant problemes a la via pública i al final se’ls
va sancionar.
En quant als animals i als excrements dels animals, estem treballant amb salut pública de
l’Ajuntament poder fer una campanya i mirar com ho encarem, perquè primer ha de ser
informativa i després sancionadora, el que passa és que té una dificultat a l’hora de
sancionar a qui va amb els gossos i no recull els excrements dels gossos, bàsicament,
perquè a la que veuen un uniforme, òbviament no actuen com actuen sempre i estem
mirant com ho podem fer.
I de les parabòliques, hi ha un temps d’adaptació.
5.9.Sobre els problemes d’aparcament del Fortià Solà. S’està buscant alguna solució? sé que
es va parlar d’alguna cosa, perquè hi ha molts problemes d’aparcament.
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Respon el Sr. Jaume Vivet:
S’està treballant en aquest sentit. Hi ha una dificultat que no és per part de l’Ajuntament,
si no que és per part del propietari, i en el moment que ho hagi esmenat, es va encaminat
cap aquí.
Sra. IRENE HERNÀNDEZ:
5.10.La nostra pregunta és pel tema de les piscines d’estiu, que suposo que com ja sabeu, el
tapament d’una de les piscines d’estiu ha generat força malestar en la població; algunes
d’elles s’han manifestat en els mitjans de comunicació i a veure si ens podeu explicar els
motius d’aquesta decisió, entenent que si és per motius econòmics, si ens ho poden
justificar coherentment, tenint en compte que es van tancar els pressupostos del 2012
amb un romanent molt bo.
Creiem que hagués estat potser més encertat parlar-ne i consensuar aquesta decisió
amb les diferents entitats i la resta de partits polítics que estem a l’oposició.

Respon la Sra. Concepció Villena:
Ja sabeu que les piscines d’estiu fa molts anys que estan construïdes i el seu estat és
molt deficitari. L’any passat es va fer una petita actuació del que és la piscina més gran,
perquè tenia pèrdues d’aigua molt importants; vam pagar uns rebuts d’aigua exagerats i
vam aturar una mica aquesta pèrdua d’aigua, però no es va resoldre del tot. Respecte a
la piscina que hem tapat, també té pèrdues d’aigua molt importants; inclús durant tot
l’hivern les hem mantingut plenes, i es veien plenes, però les havíem d’anar reomplint,
perquè estaven molt deteriorades.
Havíem de prendre una decisió. Obrir-les ens suposava una despesa que, tot i tenir-les
pressupostades, ens feia molta por que no fos suficient, perquè aquesta pèrdua hi és. És
clar que és un estalvi econòmic important! Perquè, l’any passat, ens suposava tenir les
tres piscines una despesa de gairebé 1.300 euros al dia; tapant aquesta piscina passem
a la meitat. Això per una banda.
Hem de pensar que és una prèvia a la reestructuració, a la remodelació que farem de les
piscines, perquè s’ha aconseguit la subvenció, tenim el projecte aprovat i es començarà
de seguida que s’acabi l’estiu. Haguéssim volgut començar-ho ara i que aquest juny ja ho
haguéssim tingut tot engegat, però també ens feia por començar l’estiu sense piscines
d’estiu. Per tant, la primera decisió va ser aquesta.
L’entitat que es veu més afectada pel tancament, que és el club natació, hi hem establert
converses amb ells, des del mes de febrer, que vam estar parlant amb la junta i els vam
dir que segurament l’hauríem de tapar, perquè és el més òptim per al poble i també inclús
amb els entrenadors, més tard, deu fer cosa d’un mes que ens vam trobar per parlar una
mica de la planificació de la temporada per la piscina coberta, per l’horari que fan servir, i
també ja els vam comentar aquesta possibilitat... no la possibilitat, ja en vam parlar; els
vam dir que a l’estiu tapàvem aquesta piscina. Per tant, ells haurien de mirar que els
entrenaments potser els hauran de seguir fent a la piscina coberta i que per al casal que
ells organitzen, els reservarem un espai a la piscina gran, perquè ells puguin realitzar
aquesta activitat i que també ens posaríem d’acord amb el casal d’AMPA per distribuir
aquest espai. Els aforaments, per tot l’estudi que s’ha fet a nivell tècnic i per l’ocupació
que hi ha sobretot al juliol, que és quan hi ha més gent, perquè penseu que a l’agost,
l’entrada d’usuaris és molt baixa i sobre el paper, tots i tenen cabuda. Ens haurem
d’organitzar; potser si que el club ja hem mirat que algunes estones puguin anar a
entrenar a fora, perquè és gust, però que ells no deixen de tenir un espai per entrenar!
Pel que hem estudiat, divendres vam tenir una reunió amb altres entitats que l’utilitzen a
l’estiu i vam arribar a un acord i vam veure que a partir de les preinscripcions que tinguin
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en els diferents casals, ho repartirem, però basant-nos una mica en tot el que es va fer
l’any passat, ens sembla que hi tenen cabuda. També intentarem aportar alguna activitat
per dinamitzar-la, perquè puguin quedar més repartits, com demanar inflables a la
Diputació i fer algun tipus d’activitat que també ajudi, perquè també tindrem més zona
verda.

Sra. Irene Hernàndez:
Podem entendre, més o menys, que sigui per estalvi, perquè això potser ja ha sortit en
alguna altra informació, malgrat que continuo pensant que el romanent del tancament del
pressupost de 2012 era molt elevat i no sé si ho heu tingut en compte o no a l’hora de fer
aquesta previsió. De totes maneres, tenint en compte que pogués ser pel tema de
l’estalvi, que no ho veuríem malament, si que s’ha de tenir en compte que és el
tancament d’un servei, d’un equipament, que ja sabeu que això en el poble genera
sempre una gran inquietud, i potser si que, al nostre parer, s’hauria d’haver informat més
el poble, perquè hi ha hagut molt neguit; inclús en diversos mitjans de comunicació s’han
publicat cartes. Has comentat que amb el club natació havíeu parlat, però inclús ells
mateixos, també han fet cartes reivindicatives i llavors es veu com una mica de
contradicció.

Sra. Concepció Villena:
Amb els del club, quan va sortir tot a la premsa, els vaig dir: però, si ja n’havíem parlat! I
van respondre: és que no ens ho acabàvem de creure que passés! Potser no vam ser
prou seriosos. Si que respecte a la població potser hauríem hagut de fer una nota de
premsa. La veritat és que va ser molt ràpid, perquè va sortir la licitació de l’empresa que
havia de dur a terme les obres i al cap de res ja hi eren.

Sr. Jaume Vivet:
Es va adjudicar l’obra el dia 12 i no sé si era el dia 16 o 17, que les màquines ja estaven
ficades dins. Normalment, quan s’adjudica una obra tens un cert temps per fer una
planificació i aquí entonem el “mea culpa” que essent una obra així petita, la màquina va
entrar de seguida a picar i tampoc vam tenir temps material, perquè també ens agrada
informar de qui fa l’obra. Si s’adjudica el dia 12 i el dia 16 o 17 entren a picar a la piscina,
materialment gairebé és impossible, però tal com ha dit la Conce, al club se li n'havia
parlat i jo mateix, també havia tingut alguna reunió amb el president i ja havíem parlat
d’aquesta piscina; inclús em va dir a mi: i no ho podem allargar al setembre? I li vaig dir
que al setembre no té sentit, tapar-la! És ara que s’ha de tapar, que és quan generem
estalvi. L’any vinent, tampoc la tindrem! Ens va semblar prioritzar i fer-ho ara abans i la
rapidesa aquesta, hem d’entendre que avui en dia, a la que adjudiques alguna obra, les
empreses estan com estan i en aquest cas s’hi van agafar de seguida. Tens raó que per
part nostra tampoc vam informar massa bé, les coses on siguin i tens raó.

Sra. Irene Hernàndez:
Més que tot, és, perquè s’ha generat una inquietud que potser s’hauria pogut estalviar.
Sr. DAVID FORCADA:
5.11.Avui va de piscines! Jo em refereixo a la d’hivern, la coberta: ha presentat un concurs; per
tant, la pregunta està en saber si us heu posat en contacte amb l’administrador concursal,
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suposo que si, i, per altra banda, el fet que sigui una concessió a molts anys, això obre un
ventall de possibilitats molt àmplies del que pot passar. Jurídicament segurament és
complex, però la pregunta va en el sentit de si heu contemplat totes les possibles
possibilitats que es poden obrir a partir d’ara, ja que en qualsevol moment pot passar de
tot.

Respon el Sr. Jaume Vivet:
Avui va d’aigua i sort que plou. El tema de la piscina coberta, és cert que hi ha un concurs
de creditors. Recordem que ja fa tres mesos que estaven en preconcurs; van intentar
negociar amb el banc i també amb l’Ajuntament unes condicions. Nosaltres, com
Ajuntament, sempre ens hem mantingut ferms en què ells tenen la concessió de
l’explotació del servei i, per tant, ja que la van guanyar en unes condicions es mantenen
les condicions i no n’hem variat cap. Entenem que el dia a dia de la piscina cobreix els
costos i potser sobre alguna cosa; el dia a dia funciona, però passa que quan han entrat
en temes d’amortització, és una concessió a trenta anys i crec que les amortitzacions
eren molt curtes a deu o dotze anys; és clar! Això els comporta una càrrega financera que
jo entenc, i així ho he manifestat, que és una mala negociació del finançament del negoci.
Això és el que els ha portat a la situació actual en què estan, que és concurs de creditors.
Ells tenen ganes de seguir donant el servei i jo penso que mentre continuïn donant el
servei, són ells els que l’han de prestar; que el donin, de qualitat i que la piscina funcioni.
Què ens podem trobar? Ens podem trobar que en el pitjor dels casos un bon dia la
piscina no obri. La intenció de l’Ajuntament és que no sabem en aquests moments si això
es produirà o no i si es produeix, la intenció és tenir-la el mínim de temps tancada, per
tornar a obrir i evidentment, passat això, tornar a licitar la concessió.
Dit això, també, ens hem presentat al concurs de creditors, ja ens hi hem personat, per tal
de tenir tota la informació i seguir-ho el màxim a prop possible. Tenim una persona que
portarà aquest tema.
Amb ells ens hi hem reunit. Tenen ganes de tirar endavant. Al personal els hem traslladat
que ells han de demostrar a l’administrador concursal que aquesta piscina funciona i el
dia a dia és rendible i que si el banc no va poder negociar les condicions en el seu
moment, potser ara serà el moment de negociar-les! No ho sabem, això, és un tema
personal d’ells. Estem en espera de veure successos.
Sr. David Forcada:
El que és preocupant, no és aquesta piscina. El concurs de creditors és per l’empresa
que en gestiona altres!.

Sr. Jaume Vivet:
És una empresa que en gestiona altres i també ens han manifestat que el problema gros
no és Torelló, que és una altra piscina.

Sr. David Forcada:
Però el concurs és global! Per tant, pot ser que l’administrador en qualsevol moment, per
molt bona voluntat i...

Sr. Jaume Vivet:
Això és el que no sabem, el que farà l’administrador, si ho agafarà per centres de cost o
ho agafarà per global. Això no ho sabem.
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Sr. David Forcada:
Crec que des de l’Ajuntament s’ha de valorar per una banda això, si ho agafa com a
global, que seria el més lògic jurídicament, perquè per centres de cost d’una mateixa
empresa és complicat, jurídicament, que ho faci. A veure quina resposta hi pot haver.

Sr. Jaume Vivet:
Per això ens hem personal amb advocat i procurador. Estem personats.
Sr. David Forcada:
Però si acaben instant la fallida, entenc que la resolució de la concessió és automàtica.

Sr. Jaume Vivet:
Hem de pagar el cost de l’obra que queda pendent.
Sr. David Forcada:
Això és en el que tenim els dubtes!

Sr. Jaume Vivet:
No. Això és així. En tot cas, la Montse (la secretària) ens ho pot explicar. Ens ho pots
explicar, Montse, si us plau?

Sra. Montserrat Freixa:
Si voleu ens podem veure un dia i parlar-ne tranquil·lament, perquè ara potser no és el
moment, ni l’espai adequat.

Sr. Jaume Vivet:
És un tema d’inversió. La inversió està feta i l’obra s’ha de pagar. D’això, quan vulgueu en
parlem!
Sr. David Forcada:
Però hi ha un altre escenari que es pot produir i que és el següent: que no s’insti cap
liquidació i el servei vagi perdent qualitat.

Sr. Jaume Vivet:
Quan detectem això, haurem d’intervenir.

Sr. David Forcada:
Aquest mateix cap de setmana, segons tinc entès, es van acabar els pèl·lets i, per tant,
no es va poder donar aigua calenta el dissabte i el diumenge.
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Sra. Concepció Villena:
Jo hi vaig anar a la piscina. La causa va ser una avaria a l’escalfador. I això pot passar i
passa en les millors cases. I ja ho vaig veure que van començar a fer-ho gros i
senzillament es va tractar d’una avaria en molt mal dia, perquè hi havia molta canalla i el
primer de manteniment no el van trobar, perquè feia festa com tothom té el dret a fer-ne.
Però era una avaria.
Sr. David Forcada:
D’acord. Si era una avaria res a dir.

Sr. Jaume Vivet:
Em consta que l’administrador concursal s’ha fet càrrec que hi ha uns proveïdors bàsics
que són els de pèl·lets, aigua, i en aquests estan atents en què quan faci falta no falli.
Una de les preocupacions que els vaig traslladar és aquesta i els vaig dir que ara hauran
de ser més previsors, perquè jo sé d’empreses que estan en aquesta situació i abans no
t’autoritzen per poder comprar alguna cosa, poden passar quinze dies, perquè
l’administrador el tens a Barcelona. I això si que s’ha traslladat a l’administrador i em
consta que se’n ha fet càrrec. Això sobre el paper. De totes maneres, si comencem a
entrar en aquests temes que dius tu David, en aquest cas entendrem que hi ha un
deteriorament important del servei i haurem de parlar a veure què passa i si rescatem la
concessió, però que quedi clar que llavors també vol dir assumir el cost de l’obra.
Sr. MARC FONTSERÈ:
5.12.Com que no hi ha més piscines, encararé la pregunta per un altre lloc. És un prec per
l’equip de govern, però també per als grups a l’oposició: fa quinze dues o tres setmanes,
no ho recordo, l’equip de govern ens va convocar a una reunió per parlar de promoció
econòmica i de les accions a emprendre. L’equip de govern ens va presentar tres
accions: una coincidia amb una que portava el grup del PSC, en vam presentar una altra
allà i tenim intenció de proposar-vos una altra; no sé si els altres grups en tenen alguna
per afegir. Però una mica, amb el pressupost tancat i parlant de prioritats, que el Sr.
Alcalde ha parlat abans de quines eren les prioritats, demanar, o veure si seria possible,
que una part o bona part, o que decidiu quina part del romanent que tenim pugui anar a
fer aquestes accions de promoció econòmica en aquests moments tan delicats. El prec
aniria en aquest sentit; no és cap pregunta, és un prec per si podríem posar-hi més
recursos, que per a nosaltres, això és una prioritat i l’altra, és a tots els grups per veure si
podem posar una data per presentar les accions i engegar-ho.

Respon el Sr. Jaume Vivet:
Ens emplacem a veure'ns en una reunió no massa enllà, perquè ha de ser ràpida i jo
també esperava que algú em digués alguna cosa, perquè vaig molt atabalat i si algú em
truca i em diu que té alguna proposta a punt, ens veiem i convocaré els cinc grups,
busquem un forat a l’agenda i us convoquem amb certa celeritat.
6.- INFORMACIONS:
Sra. CONCEPCIÓ VILLENA:
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6.1.Jo vull felicitar des d’aquí a l’equip juvenil femení de futbol de Torelló, que aquest cap de
setmana ha pujat a primera divisió i ja us invitarem, perquè els farem una mica de
recepció, perquè aquestes bones notícies les hem de celebrar.
Sra. NÚRIA GÜELL:
6.2.Només dir que es va tancar el termini de presentació de la beca Segimon Serrallonga el
dia 12, i una vegada han arribat correus administratius i tot plegat, hi ha hagut 19
projectes i ara ja anem per la selecció.
Sr. JORDI CASALS:
6.3.Voldria informar d’un tema de comerç. Ens vam reunir en les trobades periòdiques que
fem amb els comerciants de Torelló, quan vam fer una mica de balanç de la botiga al
carrer, en què la valoració va ser positiva. Hem creat, o estem creant una comissió de
treball amb comerciants per treballar a la botiga a la nit que s’ha de fer el mes de juliol, en
què sabem que més o menys serà a mitjans del juliol; estem parlant del segon dissabte,
però volem treballar amb els comerciants com ha de ser aquesta nit, que ha de ser
especial i que ha de mostrar el nostre comerç d’una manera diferent, i també vam parlar
de la propera campanya, que és la de les paneres en el marc del pla de barris, que ja es
va portar a terme l’any passat i ja la presentarem; se’ls va presentar, perquè hi participin;
l’any passat va funcionar molt bé; vam repartir fins a 22.000 butlletes. Això és una
campanya que va coordinada amb diferents pobles que tenen pla de barris i que treballen
l’àmbit de comerç i nosaltres hi impliquem el comerç del poble.
6.4.Per acabar, voldria informar d’una visita de la tècnica de comerç de la Diputació, perquè a
vegades sembla que hagin de venir de fora per dir les coses bones; en aquest cas no em
posaré pas medalles com a equip de govern, però si que m’agradaria transmetre al ple un
comentari que va fer la tècnica de la Diputació, i és que ens va felicitar pel poble, la part
que va visitar, els seus entorns –perquè es va perdre per arribar a Torelló; es veu que es
perd sempre, no és qüestió d’accessos- i també li va agradar l’entorn i ens va felicitar als
comerciants del poble per tenir els aparadors endreçats, bonics, al dia i amb tot el
potencial que ha de tenir Torelló i que ens ho havíem de creure.
Jo voldria poder-ho explicar aquí i poder-ho compartir amb tots vosaltres, perquè ens pugi
una mica més l’autoestima com a torellonencs.

Sr. LLUÍS SABATÉS:
6.5.Enunciar-vos que ja definitivament la Comissió Territorial d’Urbanisme a la Catalunya
Central ha aprovat el Pla Especial Urbanístic del catàleg de masies i cases rurals, que ja
tocava, que ens l’han fet suar. Després de no sé quants anys, al final ens l’han aprovat i,
per tant, ens n'alegrem bàsicament per un seguit d’empreses i particulars que estaven
pendents de l’aprovació d’aquest catàleg per poder començar projectes emprenedors a
Torelló i, per tant, en aquest sentit ens n'alegrem i esperem que sigui... sempre ja sabeu
que quan s’aprova una cosa hi ha un termini per a no sé què. En principi no està previst
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que ningú impugni això i, per tant, almenys hem de donar la notícia que la Comissió
Territorial ho ha aprovat en data 18 d’abril. Ens va arribar amb registre d’entrada el 26
d’abril i per tant, us ho comuniquem avui.
6.6.Informar-vos que estem seguint encara amb vigència la campanya de promoció dels
habitatges socials a Torelló. Dir-vos que en aquests moments sis ja estan adjudicats o
han signat, i que nou estan en procés, pràcticament d’assignació, i que de les promocions
que en aquests moments hi ha a Torelló, bàsicament quedaran totes plenes, exceptuantne una, que és la que ens quedarà més buida, de moment, i és on estem insistint a veure
si aconseguim que hi hagi alguna altra petició, que és la del carrer Progrés, els que són
de lloguer amb opció de compra –això també frena una mica- tot i que tothom que estigui
interessat en el lloguer d’un pis social, que vingui a l’Ajuntament, en parlem amb l’Agència
d’Habitatge i si realment hi ha una necessitat o un interès, segur que trobarem una
solució.
En el Compte Borrell, en principi, només quedarà lliure un habitatge disponible, que és el
que està preparat per a persones amb disminucions de mobilitat; al Segimon Serrallonga,
en principi també en quedarà només un disponible, i al carrer Capsavila i al Portal de la
Carrera, quedarà tot ocupat i, per tant, ens quedaran uns deu habitatges, en principi, al
carrer Progrés.
6.7.Tenia preparat, no per nosaltres, si no per la comunitat educativa, expressar el nostre
agraïment a tota la comunitat educativa pel suport que hem rebut per treballar
conjuntament per mirar que la Generalitat canviés la seva primera idea de treure una línia
de P-3 en aquest curs. S’escau donar les gràcies a la comunitat educativa.
Sr. XAVIER LOZANO:
6.8.La setmana vinent hi ha el mercat del trasto. Sabeu que enguany el carrer Rocaprevera
està en obres i, per tant, no es pot utilitzar ni el carrer, ni l’aparcament, per les parades i
amb la comissió s’ha treballat per poder buscar emplaçament alternatiu i donar cabuda a
totes les parades i ha sortit en una nota de premsa que s’utilitzarà part del carrer Nou, fins
al corredor de Can Reig; s’utilitzarà el carrer Sant Josep, també fins a l’aparcament,
perquè així no s’inhabilita l’aparcament, que seguirà essent operatiu aquell dia, i també
s’utilitzarà el carrer Ges d’Avall, fins a l’entrada dels jardins. Això permetrà també crear un
circuit de gent, que entri pels jardins, ja que les activitats o els jocs que habitualment la
comissió ubicava a la plaça Nova, per poder ubicar més parades a la plaça, es mourà a la
part de dalt dels jardins i així, creant aquest circuit de moviment de gent, es facilitarà que
la gent baixi pel carrer Ges d’Avall i pugui tornar a visitar aquestes activitats, o jocs, o el
que es munti.

6.9.I l’altra és referent al Raid dels Ausetans. M’hagués agradat poder-vos informar del
guanyador de la fase local, però a causa de les pluges d’aquest cap de setmana s’ha
ajornat i, per tant, la final local del Raid dels Ausetans –que recordem que s’hi han inscrit
més de setanta joves en 14 equips-, es farà aquest diumenge a la tarda a la zona
esportiva, tal com estava previst, si el temps ho permet.
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Sr. JAUME VIVET:
6.10.I jo, per acabar, només donar les gràcies a l’escola Vall del Ges, perquè aquest cap de
setmana s’ha pogut fer ús del gimnàs per fer-hi actes de la festa major del barri de
Montserrat, com sardanes o ball, i al Mossèn, perquè va cedir l’espai del teatre per poderhi fer ballar els gegants. Tot i el mal temps, hi va haver una bona acollida de gent, gràcies
a poder-se fer en aquests espais.
Per tant, moltes gràcies a les dues entitats.

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

Torelló, 14 de maig de 2013
Vist i plau,
L’ALCALDE,

LA SECRETÀRIA,

Jaume Vivet Soler

Montserrat Freixa Costa
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