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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:

1. ACTES PENDENTS D'APROVAR
1.1. PLE2013/4 Ordinària 29/04/2013
L’acta s’aprova per unanimitat dels membres de la Corporació, sense modificacions.
2. PROPOSTES
2.1. ALCALDIA
2.1.1. Proposta de l'Alcaldia, a petició de les entitats ANC Vall del Ges per la
Independència i Associació Vall del Ges 2014; els grups municipals de CiU, del
PSC-PM, de JpT-ERC-AM i d'ICV-EUiA-E i els partits polítics SI i CUP, en relació a la
MOCIÓ sobre la sobirania fiscal de Catalunya.
ACORD:

2

Moció que presenten les entitats ANC Vall del Ges per la Independència, Associació Vall
del Ges 2014 i els grups municipals de CIU, del PSC-PM, de JpT-ERC-AM, ICV-EUIA, i
els partits polítics SI i CUP.
Dia a dia, Catalunya es veu més castigada per una asfixia financera derivada de la
politització de les decisions econòmiques preses pel govern de Madrid, ja sigui pel que fa
a les inversions com a la gestió ordinària.
El govern de la Generalitat de Catalunya i els ajuntaments catalans hem de continuar
donant servei als nostres ciutadans, però les limitacions que se'ns imposen per llei
suposen un greu obstacle per la seva execució i també per al normal desenvolupament
de I'autonomia que ens ha estat conferida. Tant els municipis com el nostre govern, som
un dels motors del país i de nosaltres depèn el futur dels nostres pobles i ciutats.
El greu espoli ens priva d'aixecar el cap en aquesta greu crisi econòmica global i
impedeix que Catalunya tingui moltes més possibilitats de tirar endavant ja que el
coneixement, la indústria, la tecnologia i la internacionalització de les nostres empreses
són garantia per assegurar el camí que ens ha de treure d'aquest pou des del qual no es
veu la llum.
L'Associació de Municipis per la Independència, a la passada Assemblea General
celebrada a Vilanova i la Geltrú, va aprovar una moció on es mostrava el compromís amb
la Declaració de Sobirania del Parlament català però també on es demanava el ple suport
a I'exercici de la sobirania fiscal per part de tots els membres de l'Associació.
En aquest sentit les entitats i els partits sotasignats demanem que el ple de I'Ajuntament
de Torelló prengui els següents
És per tot això que, a proposta de la regidoria Alcaldia, i vist el dictamen de la C. I.
d'administració, economia i hisenda, recursos humans, règim intern i seguretat, el Ple de
l’Ajuntament, per majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació,
acorda:

1. Manifestar la voluntat de l'Ajuntament de Torelló d'exercir la seva sobirania fiscal.
2. Iniciar els mecanismes necessaris per tal de procedir al pagament de I'Impost
sobre LA Renda de les Persones Físiques (IRPF) i I'Impost sobre el Valor Afegit
(IVA) d'aquest Ajuntament a I'Agència Tributària de Catalunya, a partir del mes de
juliol de 2013.
3. Adreçar a aquells ciutadans o empreses de Torelló que vulguin acollir-se a
aquesta pràctica a la Plataforma Catalunya Diu Prou, per tal de rebre
I'assessorament adequat.
4. Notificar el present acord a la conselleria d'Economia de la Generalitat de
Catalunya, al Parlament de Catalunya, a la delegació del govern espanyol a
Catalunya i a l'Associació de Municipis per la independència.
En el moment de la presentació d'aquesta moció l'Associació mediambiental Vall del
Ges.NET, l'Ampa Escola Marta Mata, l'Ampa Escola Rocaprevera i I'Ampa Escola
Sagrats Cors, secunden aquesta moció i mostren el seu suport, perquè surti aprovada en
aquest ple del mes de maig.
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Quan són les 20:03, s’incorpora a la sessió el Sr. Pere Galobardes.
INTERVENCIONS:
Sr. JAUME VIVET:
Això és una moció que es presenta des de les associacions ANC Vall del Ges per la
Independència, l’Associació Vall del Ges 2014, la qual demana als grups d’aquest
Ajuntament formar-hi part, i també s’hi adhereixen les següents entitats: Associació
mediambiental Vall del Ges.net, AMPA escola Marta Mata, AMPa de l’escola
Rocaprevera, l’AMPA de l’escola Sagrats Cors, l’AMPA de l’escola Fortià Solà,
l’Agrupament escolta Comte Jofre i Verge de Rocaprevera de Torelló, el grup de
Puntaires de la Vall del Ges, el Cosidor Digital, l’AMPA de la llar d’infants Blancaneus,
l’associació de mestre Els Nans, la Desperta de la Vall del Ges, l’Associació Deixebles de
Sant Feliu, la Fundació Festival de cinema de muntanya de Torelló, PIOC, colla
Gegantera i grallera de Torelló i l’Associació d’Estudis Torellonencs. Això fa un total de 18
entitats i 6 grups polítics del municipi.
Nosaltres entenem que és una moció que presenten aquestes dues entitats i el fet que
s’hi adhereixi l’equip de govern fa que passi a ser proposta, com ja hem comentat alguna
vegada. Per tant, es recull com a proposta i nosaltres, com més endavant comentarem, hi
donarem suport.

Sra. ROSER MAS:
Tot i que aquesta és una proposta d’alcaldia i que tothom ens hi hem adherit, prové
inicialment dels partits polítics, SI i la CUP, que van iniciar el procés i que ens van
convidar a tots plegats a afegir-nos-hi i que hagués estat bé que com en el seu moment
en el tema del fraking, ells també haguessin pogut exposar el tema aquí amb nosaltres.
Nosaltres, evidentment, hi donarem suport, conscients, també, que segons l’informe
tècnic que han elaborat en el seu moment la secretària i la interventora d’aquest
Ajuntament, si l’Agència Catalana no ingressa els diners a l’Agència Tributària estatal en
els terminis establerts, pot tenir repercussions per a tots els regidors que hi donem suport
en aquest ple. Penso que és una cosa que s’havia de dir i que s’havia de comentar,
perquè això no és un suport frívol, “baladí” –que diuen en castellà, si no que és un suport
conscient i responsable i que tots tenim molt clar on poden anar les repercussions i, de
totes maneres, hi donem suport, perquè creiem que és el camí que hem de seguir.

Sr. JOSEP M. SOLDEVILA:
En aquest ple s’han presentat diversos temes; alguns, sobre la sobirania, en alguns hi
hem estat d’acord, en altres no tant; és un tema que considero que és molt legal, el dret a
decidir; altres no tant, perquè estan fora de la legalitat, però jo crec que aquests són una
mica atrevits i els diré el motiu: perquè assenyalar que ara al juliol s’ha de fer el
pagament, l’Ajuntament ha de fer el pagament a l’Agència Tributària, de l’Iva i l’IRPF a
l’Agència Tributària de Catalunya, en aquest sentit, nosaltres com a grup municipal, com
a responsables que som, ens cenyirem a l’informe que es va redactar per part de la
secretaria, dient que era il·legal. Un informe que deixava molt clar que aquesta proposta
no és una declaració institucional de posicionament polític o ideològic, si no que té un
contingut propi d’un acte administratiu i resolutiu i, per tant, té efectes jurídics.
Dit això, volem deixar clar que el nostre grup, Plataforma per Catalunya, no hi veuria cap
tipus d’inconvenient si la llei ho permetés, per pagar aquests impostos a l’Agència
Tributària de Catalunya, en lloc de l’Agència Estatal d’administració, però senyors, les
lleis estan per cumplir-les; ens agradin més o ens agradin menys. Per tant, nosaltres, a
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diferència d’altres regidors que se suposa que hi donareu suport, nosaltres si que fem cas
als informes tècnics d’aquest Ajuntament, perquè tampoc volem ser responsables del
pagament de possibles sancions o interessos en el cas que l’Agència Estatal no rebés a
temps els nostres ingressos corresponents. També els vull recordar que el més sensat
seria, com a mínim, que el poble ho sabés i no prendre aquesta decisió, perquè realment,
els diners són seus; que els ciutadans de Torelló poguessin triar, ja que les
conseqüències poden ser sancionables; si vostès es volen arriscar, allà vostès, però és
clar, no facin pagar al poble i responguin vostès per ells, amb el seu patrimoni o amb el
que sigui, perquè la Generalitat pot retardar aquests pagaments per necessitats que ells
mateixos poden tenir i per descomptat, en temps de crisi ens pot passar de tot, perquè no
confio gaire en aquests senyors i ja ens hem trobat en més d’una història i ja els dic que
estem farts que els ciutadans hem de pagar els errors dels que a priori ens representen i
que han demostrat que l’únic que els interessa és el seu interès i les seves pròpies idees
de la seva pròpia persona.
Per aquesta raó, no hi donarem suport.

Sr. MARC FONTSERÈ:
Jo voldria començar la intervenció rebatent els arguments d’en Josep M. de Plataforma i
reiterant el que ha dit la Roser, la companya d’Iniciativa, que havent-hi un informe i
coneixent-lo, responem amb el nostre patrimoni els regidors que hi donem suport i, per
tant, ja ho estem fent això.
Amb la moció que avui presentem conjuntament grups polítics i associacions de Torelló,
el grup municipal del Partit Socialista-Progrés municipal, volem donar un suport exprés al
malestar que bona part de la ciutadania i societat civil catalana té cap els continus
incompliments per part de l’Estat espanyol cap els acords presos. En aquest cas, seria
cap als acords presos en matèria de finançament al govern de Catalunya. Els greuges
són continus i estaríem aquí molta estona, si els llegim tots, des de la retallada de
l’Estatut d’Autonomia al Tribunal Constitucional, als acords de la Disposició Addicional
tercera, la Llei Wert,...
De totes maneres, aquesta moció –o proposta- va més enllà de les mocions o propostes
que a vegades presentem aquí i que tenen un sentit de queixa o un sentit de rebuig a les
polítiques centralistes espanyoles, ja que, a més de queixar-nos i rebutjar, expressa
també la voluntat que tenen sis forces polítiques de Torelló i 18 entitats del municipi, que
signen aquest document, o que donen recolzament a aquest document, d’activar
mecanismes legals, els mecanismes legals –repeteixo, legals- necessaris per donar
solucions als problemes fiscals que té el nostre país i, en aquest cas, creiem, que una de
les possibles solucions al problema seria aquesta anomenada sobirania fiscal.
Si és veritat que en el moment de la redacció i del debat d’aquesta moció hi havia dubtes
per part d’alguns tècnics i fins i tot, per part d’alguns de nosaltres, no per part del grup del
PSC-PM, sobre la legalitat d’aquesta mesura. En aquest context, el Conseller d’Economia
i Finances de la Generalitat, el Sr. Mascullell, va donar a conèixer sense cap mena de
dubte, que la decisió que prendrem avui és del tot legal.
Ja per acabar, només una reflexió: el grup del PSC ha estat molt positiu; ha estat molt
enriquidor poder treballar una vegada més amb un objectiu comú amb tots els signants
d’aquest document; treballar sumant, i no dividint. Tant de bo, en aquest país, es treballés
sempre i des d’arreu amb aquest objectiu i amb aquestes ganes.
Sr. JORDI CASALS:
Com s’ha comentat, aquesta moció va més enllà del que és aquest consistori; el primer
contacte amb els grups municipals el van fer seccions locals de Solidaritat i de la CUP;
aquí el reconeixement per posar fil a l’agulla en aquest tema, i també, òbviament, a
l’Assemblea Nacional i el Fòrum Vall del Ges 2014, per haver participat en les reunions i
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als grups municipals de Convergència i Unió, del Partit dels socialistes, d’Iniciativa, que
conjuntament amb nosaltres, Esquerra Republicana-Junts per Torelló, hi vam poder
participar, cosa que dóna a aquesta proposta un calat i dimensió que és molt interessant i
que enriqueix molt el procés sobiranista aquí a Torelló.
Amb el que aprovem avui, que és un pas més, no és la solució, però és un pas més i
necessari en aquest procés d’alliberament nacional que vivim en el nostre país i que els
ajuntaments, com a institució i representants dels ciutadans en cada municipi, també hi
han de posar el seu granet de sorra i sobretot també ho hem de fer, òbviament, les
institucions nacionals.
Aquí es parla de la legalitat d’aquesta proposta. Ja s’ha comentat aquest aspecte, però si
que m’agradaria deixar clar que en tot aquest procés d’alliberament nacional, òbviament
sobreposem una legalitat vigent constitucional, que encorseta i que no deixa decidir al
poble de Catalunya, ni ser-ne sobirà, amb la voluntat d’un poble. I aquesta voluntat
s’exercirà amb la base democràtica d’aquesta voluntat i esperem que es pugui exercir
democràticament amb una consulta, i si no, ja es trobaran altres alternatives per poder-ho
fer. I òbviament, se sobreposarà una legalitat nova, naixent, a una legalitat antiga i que el
que vol és fer-se encorsetar.
A Plataforma sembla que ja li va bé aquesta legalitat que no dóna respostes a les
necessitats de la ciutadania de Catalunya, però jo celebro, com a portaveu d’Esquerra
Republicana i Junts per Torelló, que tots els grups municipals que hi votaran a favor, les
entitats i les seccions locals dels Partits que a dina d’avui no tenen representació a
l’Ajuntament, si que l’impulsin.
Estem contents de fer aquest pas endavant, assumint les responsabilitats individualment
com a regidors, que tots els que hi votem a favor assumim i esperem que aquest pas
sigui un pas més en el camí cap a la llibertat.
Sr. MANEL ROMANS:
Nosaltres també pensem que aquesta proposta que presentem avui és molt important, no
només pel fet que l’Ajuntament de Torelló s’adhereixi a la proposta que es va fer a través
de l’Associació de Municipis per la Independència, l’AMI, en què recomanava que tots els
pobles que estiguéssim associats exercíssim la sobirania fiscal i no és només pel fet que
nosaltres ens hi associem, si no que pot comportar que molts dels pobles, o a veure si
algun dia la totalitat dels pobles i ciutats de Catalunya s’hi volguessin adherir; bàsicament,
perquè el que volem nosaltres –com ja hem declarat en aquest Ajuntament-, és la
sobirania i no només fiscal, si no plena i això comporta tenir un seguit d’estructures
d’Estat que, de moment, Catalunya no té. Per tant, el tema econòmic, el fet de tenir una
Agència Tributària Catalana que sabés o que algun dia pugui saber el que realment
paguen els ajuntaments i les empreses i els ciutadans de Catalunya a Madrid, això és
molt important. Per tant, em sembla que això pot ser el primer pas; esperem que al
darrere del que aprovem avui aquí molts ajuntaments també s’hi adhereixin i que pugui
servir algun dia perquè el nostre poble realment sigui independent.
Pel que fa al tema de la responsabilitat, jo crec que hem de mirar de fer-ho des de
l’Ajuntament tant bé com sapiguem; la setmana vinent l’alcalde té una reunió a l’Agència
Catalana Tributària per tal de mirar com ho podem fer; no farem les coses a balí i a balà;
pensem que les responsabilitats que hem d’assumir tots els que avui votarem que si hi
han de ser, però realment hem de saber que ho fem ben fet; no ens podem tirar a la
piscina i que llavors, algun dia ens diguin que ho hem fet mal fet.
Per tant, des d’aquest Ajuntament intentarem fer-ho ben fet; ens hi adherim i el que volem
és que el més aviat possible, la major part dels ajuntaments de Catalunya també
s’adhereixin a aquesta sobirania fiscal i facin els seus pagaments a través de l’Agència
tributària catalana.
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Sr. JAUME VIVET:
A mi m’agradaria que aquest informe famós al qual ens hem estat referint, si pot ser, que
la Secretària ens faci esment del que realment diu i de les conseqüències que pot tenir,
perquè ho tinguem tots clar, i la voluntat no és la de fer pagar al poble, si no assumir les
responsabilitats el qui doni el seu vot a favor.

Sra. MONTSERRAT FREIXA:
En aquest informe només es fa avinent que no se segueix el procediment legalment
previst, que no es preveu que l’IRPF, quan és una entitat o una persona jurídica, i l’IVA,
es pugui pagar a l’Agència Estatal Catalana i llavors es posa de manifest que en el cas
que no es pagués a termini i arribessin sancions a l’Ajuntament, es podrien repercutir en
els que a data d’avui esteu al ple i que voteu a favor.
Es parla que no és legal, perquè l’òrgan competent per decidir el pagament d’un impost
no és el ple, si no que l’ordenador de pagaments és l’alcalde i els que disposen del fons:
signen l’alcalde, el tresorer i la interventora municipal.
Això és el que es posa de relleu en l’informe.
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per majoria absoluta del nombre legal de membres de la
Corporació, atenent al resultat que es detalla a continuació:




Vots favorables: 14, dels regidors i les regidores dels grups municipals de CiU, del
PSC-PM, de JpT-ERC-AM i d’ICV-EUiA-E.
Vots desfavorables: 3, dels regidors del grup municipal de PxC
Abstencions: 0

2.2. HISENDA
2.2.1. Modificació de diverses ordenances fiscals
ACORD:

RELACIÓ DE FETS:
Vist que a 31 de desembre del 2012 es va integrar en el pressupost municipal els
Patronats de la Ràdio Ona i el Patronat del Teatre Cirviànum.
Atesa la Memòria presentada per la Regidoria de Cultura en la que posa de manifest la
necessitat de modificar les taxes per la utilització privativa i/o entrada al recinte del teatre
municipal Cirvianum, Ordenança Fiscal núm. 33.
Vista la necessitat de facilitar la valoració i l’interès artístic o cultural de la proposta per, si
cal, poder abaratir i potenciar assistència de col·lectius determinats, l'augment de l’IVA
que ha encarit els catxets i que la Generalitat i l'ODA han deixat de pagar directament
parts dels catxets cosa que implica un cost inicial més alt de despesa.
Vist que l’informe presentat pel tècnic d’esports en el que posa de relleu la necessitat
d’afegir una nova taxa per l’abonament de temporada per les persones abonades a la
piscina coberta municipal del 50%.
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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 Economia i Hisenda, i vist el dictamen de
la C. I. d'administració, economia i hisenda, recursos humans, règim intern i seguretat, el
Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda:
Primer.- MODIFICAR l’ordenança fiscal Núm. 33 Taxa per la utilització privativa d’espais
i/o entrada al recinte del Teatre Municipal Cirvianum, quedant redactat:
Article.5: Beneficis fiscals:
1. Gaudiran d’exempció en el preu de l’entrada al recinte quan s’hi realitzin espectacles
no gratuïts:
a) Els membres de la comissió o ens consultiu i/o col·laborador que s’acordi per
l’Ajuntament
b) Els espònsors (el número d’entrades per espectacle es regularan mitjançant
conveni).
c) Les Companyies en les funcions on actuïn (el número d’entrades per espectacle
es regularan en el contracte).
2. Gaudiran de bonificacions sobre la taxa de l’entrada al recinte quan s’hi realitzin
espectacles no gratuïts:
a) La venda anticipada mitjançant eines telemàtiques,... que determini l’Ajuntament
de Torelló, descompte d’entre 1,50 € a 5,00 € sobre la taxa de l’entrada fixada
per cada un dels espectacles.
b) Promocions, descompte de fins el 50% sobre la taxa de l’entrada fixada per cada
un dels espectacles.
c) Sectors:
 Per entrada individual, 15% de descompte sobre la taxa de l’entrada fixada
per cada un dels espectacles.
 Per a grups a partir de 15 persones, d’entre el 20% i el 30% de descompte
sobre la taxa de l’entrada fixada per cada un dels espectacles.
 Per a posseïdors del Carnet Jove i Jubilats, venda a taquilla, 25% de
descompte sobre la taxa de l’entrada fixada per cada un dels espectacles.
3. Gaudiran de bonificacions sobre la taxa d’utilització privativa d’espais del Teatre quan
l’organització dels espectacles la realitzin:
a) Entitats socioculturals locals, la bonificació serà del 70%.
b) Entitats o persones privades locals que, tant els mateixos actes com
l’organitzador, estiguin dedicats a l’ensenyament o la difusió pedagògica de les
arts escèniques, la bonificació serà del 50%.
c) Altres entitats socioculturals, bonificació del 40%.
4. L’Ajuntament de Torelló podrà establir convenis més amplis i de condicions especials
amb determinats llogaters quan, per activitats o propostes excepcionals, es consideri
necessari per l’interès puntual de la proposta, a criteri de la regidoria de cultura.
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Article.6: Quota Tributària:
La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents, expressades en euros:
a) Per l’entrada al recinte quan s’hi realitzin espectacles no gratuïts organitzats per
l’Ajuntament de Torelló
Fins a 1.200€
De 1.201€ a 2.000€
De 2.001€ a 3.000€
De 3.001€ a 4.000 €
De 4.001€ a 5.000€
De 5.001€ a 6.000€
De 6.001€ a 7.000€
De 7.001€ a 8.000€
De 8.001€ a 10.000€
De 10.001€ a 12.000€
De 12.001€ a 15.000€
Mes de 15.000€

3,00€
8,00€
10,00€
12,00€
13,00€
14,00€
15,00€
17,00€
20,00€
24,00€
28,00€
35,00€

8,00€
12,00€
15,00€
17,00€
18,00€
20,00€
20,00€
23,00€
26,00€
32,00€
38,00€
60,00€

La taxa de cada un dels espectacles serà fixada, per la regidoria de cultura i
estarà compresa entre els mínims i màxims fixats en aquest apartat.
b) Per la utilització privativa de l’espai del Teatre:
- Actes amb entrada gratuïta, per dia
- Actes amb cobrament d’entrada, per dia
c) Per la utilització privativa de l’espai del vestíbul:
- Actes amb entrada gratuïta, per dia
- Actes amb cobrament d’entrada, per dia

837,18 €
1.674,36 €
361,04 €
837,18 €

Article 7.- Acreditació i període impositiu
La taxa s’acredita quan es presenta la sol·licitud de la utilització privativa i/o l’entrada al
recinte del Teatre quan s’hi realitzin espectacles no gratuïts organitzats per l’ajuntament
de Torelló, que no serà efectiva sense que s’hagi efectuat el pagament corresponent.
Article 8.- Règim de declaració i d’ingrés
1. El pagament de les entrades pels usuaris s’efectuarà mitjançant pagament anticipat
en cas de venda mitjançant eines telemàtiques, o bé en el moment d’entrada en el
recinte a través de la taquilla del Teatre.
2. El pagament de la taxa per utilització privativa dels espais del Teatre es realitzaran pel
sistema d’autoliquidació al web de l’ajuntament de Torelló.
3. Els imports recaptats s’ingressaran una vegada feta la funció als comptes oberts a
aquest objecte a nom de l’Ajuntament de Torelló i es liquidaran a la Tresoreria
Municipal amb la periodicitat que determini aquesta.
Segon.- MODIFICAR l’ordenança fiscal Núm. 15 Taxa pel servei de les piscines
municipals d’estiu:
Article.5: Quota Tributària:
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S’afegeix un apartat nou a l’apartat entrada personal a la piscina:
Abonats a la piscina coberta municipal................... 28,00 €
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:
En relació a la taxa 13, que fa referència al teatre Cirviànum en un punt concret, si que ja
ens vau explicar que s’inclou en aquestes ordenances a partir de la dissolució del
patronat i que s’havien d’articular aquí, però hi ha un punt que nosaltres, des d’Iniciativa,
ho havíem parlat en diverses ocasions i ens sembla que hi continua essent i és en el punt
1, apartat a, diu: “els membres de la Comissió o els ens consultiu i/o col·laborador que
s’acordi per l’Ajuntament, gaudiran d’exempció en el preu de l’entrada al recinte quan s’hi
realitzin espectacles no gratuïts”.
Nosaltres ens plantegem dues coses; una: vol dir que tots els membres d’aquesta
comissió, siguem part d’aquest consistori i els regidors o col·laboradors, tindrem, o
tindran, la possibilitat d’entrar al Cirviànum de manera gratuïta? Només els d’aquesta
comissió? Perquè, si es planteja d’aquesta manera, gent que col·labori en altres
comissions o que estigui participant activament en altres ens consultius i
d’assessorament també tindran dret en aquest moment de poder gaudir d’una exempció
en el preu de l’entrada? Nosaltres ja fa temps que pensàvem que l’entrada al Cirviànum
ha de ser per a tothom igual i aquí a nosaltres se’ns generava aquest dubte, perquè ens
dóna la impressió que s’ha conservat exactament igual com a unes certes prerrogatives
per part d’unes persones concretes o d’un col·lectiu molt determinat, només.
Sr. JAUME VIVET:
Jo entenc que són les que s’acordin en cada moment. Crec que és així. No és un
col·lectiu determinat.

Sra. NÚRIA GÜELL:
Això es va comentar a la Junta, i semblava que era donar -no sempre, les entrades
gratuïtes no són sempre, perquè hi ha els que són entrades d’espectacles de companyies
locals, les paga tothom, només és en el cas de companyies de fora-.

Sra. ROSER MAS:
Aleshores, només és en l’ens aquest consultiu vinculat amb el teatre Cirviànum?
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Sra. NÚRIA GÜELL:
Es va plantejar a la junta i va semblar de mantenir-ho igual.
Sra. ROSER MAS:
Jo voldria que constés el meu desacord en aquest aspecte concret.
Sr. JOSEP M. SOLDEVILA:
Nosaltres ja ho veiem correcte i hi donem suport.
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels membres de la Corporació.
2.3. RÈGIM INTERN
2.3.1. Aprovació expedient contractació servei de manteniment dels sistemes de
seguretat contra intrusió dels edificis municipals i el subministrament dels equips
ACORD:
RELACIÓ DE FETS:
1.- La cap del departament de Règim Intern de l’Ajuntament de Torelló ha informat en
data 20 de març de 2013 de la necessitat de procedir a la contractació del servei de
manteniment dels sistemes de seguretat contra intrusió dels edificis municipals de
l’ajuntament de Torelló i del subministrament dels equips necessaris per adequar les
instal·lacions a la normativa de seguretat privada en grau 2, amb la finalitat de poder
d’efectuar les revisions periòdiques obligatòries, el manteniment dels equips instal·lats i la
connexió a la Central Receptora d’Alarmes.
2.- Per resolució d’alcaldia de data 26 de març de 2013 es va aprovar iniciar l’expedient
per a la contractació referenciada motivant la necessitat i idoneïtat de la contractació
proposada. Donada la característica de l’obra a licitar es considera com procediment més
adequat el procediment negociat sense publicitat, atenent a l’oferta econòmicament més
avantatjosa i amb diversos criteris d’adjudicació.
3.- Vist que en data 11 d’abril de 2013 s’ha emès informe d'Intervenció acreditant
l’existència de crèdit suficient i adequat per a finançar la despesa i sobre el percentatge
que suposa la contractació en relació amb els recursos ordinaris del pressupost vigent i
en data 12 d’abril de 2013 informe de Secretaria sobre la legislació aplicable, el
procediment a seguir i l'òrgan competent per a aprovar i adjudicar el contracte.
4.- En data 30 d’abril de 2013 s’han redactat i s’han incorporat a l’expedient el Plec de
clàusules administratives particulars i el Plec de prescripcions tècniques aplicables a
aquesta contractació.
FONAMENTS DE DRET:
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1. L'article 110 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial
Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, (en endavant TRLCSP), disposa que una
vegada s'ha confeccionat l'expedient de contractació, l'òrgan competent ha de procedir a
la seva aprovació i ha de disposar l'obertura del procediment d'adjudicació.
2. L’article 12 del TRLCSP en relació al contracte mixt assenyala que quan un contracte
tingui prestacions corresponents a un altre o altres contractes de distinta classe, s’atendrà
en tot cas, per determinar les normes que hagin d’observar-se en la seva adjudicació, al
caràcter de la prestació que tingui més importància des del punt de vista econòmic.
3. Els articles 169 i següents del TRLCSP regulen la utilització del procediment negociat
en les adjudicacions dels contractes.
4. L'article 174.e) del TRLCSP permet la utilització del procediment negociat quan el valor
estimat del contracte de serveis, sense comptar-hi l'IVA, sigui inferior a cent mil euros.
L'article 177.2 del mateix text legal determina els supòsits en què el procediment negociat
ha de ser objecte de publicitat.
5. D’acord amb la Disposició Addicional 2a del TRLCSP la competència com a òrgan de
contractació correspon al Ple municipal atès que la seva durada supera els quatre anys.

Per tot això, se sotmet a dictamen de la C. I. d'administració, economia i hisenda,
recursos humans, règim intern i seguretat, l’adopció dels acords que segueixen:
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 unanimitat, acorda:
Primer.- Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment negociat sense
publicitat, i tramitació ordinària, per a la licitació de la contractació del servei de
manteniment dels sistemes de seguretat contra intrusió dels edificis municipals i el
subministrament dels equips.
Segon.- Autoritzar, en quantia de catorze mil nou-cents seixanta-un euros amb disset
cèntims (14.961,17 €), desglossat en un valor estimat de contracte de dotze mil vuit-cents
tretze euros amb dos cèntims (12.364,60 €) i dos mil cinc-cents noranta-sis euros amb
cinquanta-set cèntims (2.596,57 €) de l'Impost sobre el Valor Afegit, la despesa que per
a aquesta Corporació representa la contractació de la prestació assenyalada, període
octubre-desembre de 2013, pel procediment negociat sense publicitat, atenent a l’oferta
econòmicament més avantatjosa amb diversos criteris d’adjudicació, amb càrrec a
l’operació de despesa núm. 220130007301 de la partida 404-912-2700000 del pressupost
de despeses vigent.
Tercer.- Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i els plecs de
condicions tècniques, els quals regiran la licitació i l’execució d’aquest contracte mixt de
serveis i subministrament.
Quart.- Aprovar que s’efectuï invitació per a participar en aquest procediment negociat
als següents licitadors, capacitats per a l’execució del contracte:
a) M. Boada, S.A. (08500 – VIC)
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b) 9 Habitat Intel·ligent, S.L. (08540 – CENTELLES)
c) Plana Fàbrega, S.L. (08500 – VIC)
Hauran de presentar la documentació corresponent fixada en els plecs de clàusules
administratives particulars en el termini de 15 dies naturals des de la recepció de la
corresponent invitació per a participar en el present procediment de contractació.
Cinquè.- Delegar a la Junta de Govern Local els acords de classificació de les ofertes
presentades pels licitadors i d’adjudicació d’aquest contracte.
Sisè.- Comunicar els presents acords al departament d’Intervenció i al departament de
Règim Intern.

INTERVENCIONS:
Sra. ROSER MAS:
Hi donarem suport, perquè pensem que vetllar precisament per l’estalvi en serveis de
l’Ajuntament, és una bona manera de rendibilitzar els recursos dels ciutadans.

Sr. JOSEP M. SOLDEVILA:
Nosaltres també hi donarem suport. Tota cosa que sigui reduir despeses, ho veiem
correcte.
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels membres de la Corporacióó.
2.4. SECRETARIA
2.4.1. Modificació reglament del servei municipal de transport col.lectiu adaptat a
les persones amb mobilitat reduïda
ACORD:
RELACIÓ DE FETS:
L’objectiu principal d’aquesta modificació és adequar aquells aspectes que es considera
que s'han de modificar un cop avaluat el funcionament del servei durant els 5 anys de
vida tenint en compte que s'ha de licitar de nou atès que el contracte vigent expira el
setembre de 2013. Es preveu que l'horari serà el fixat prèviament per l'ajuntament i es
prioritza l'accés als centres de dia.
FONAMENTS DE DRET
-Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
-Decret Legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal i del règim
local de Catalunya
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-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 Secretaria, i vist el dictamen de la C. I.
d'administració, economia i hisenda, recursos humans, règim intern i seguretat, el Ple de
l’Ajuntament, per unanimitat, acorda:

Primer.- Aprovar inicialment la modificació del Reglament del servei municipal de
transport col.lectiu adaptat a les persones amb mobilitat reduïda de Torelló.
Segon.- Exposar al públic durant 30 dies a través d’edictes que s’inseriran al BOP, al
DOGC, a un dels mitjans de comunicació escrita diària i al tauler d’edictes de l’ajuntament
per tal que qualsevol persona presenti les al·legacions i reclamacions que consideri
pertinents. En cas que no es presentin al.legacions contra l’acord d’aprovació inicial, la
modificació del Reglament quedarà definitivament aprovada i es farà constar els efectes
de l’aprovació per decret de l’Alcaldia.
Tercer.- Un cop aprovada definitivament la modificació del Reglament es procedirà a la
seva publicació íntegra al BOP i alhora anunciar al DOGC la referència del BOP en el
qual s’hagi publicat íntegrament el text i no entraran en vigor fins que s’hagin procedit a
la seva publicació íntegra i hagi transcorregut el termini de 15 dies des de la notificació
de l’aprovació definitiva del Reglament a l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de
Catalunya.

INTERVENCIONS:
Sr. JAUME VIVET:
Avui aprovem el reglament, però després aprovarem la licitació del contracte.
Sra. ROSER MAS:
Només era per dir que també hi donarem suport, perquè a més, nosaltres, sempre hem
defensat que aquest és un dels serveis que sempre cal mantenir i que ha d’incorporar
una persona acompanyant com ara és el cas; si a més es pot mantenir la gratuïtat del
servei, encara millor. Per tant, el nostre suport incondicional.
Sr. JOSEP M. SOLDEVILA:
Nosaltres el mateix: hi donarem suport; creiem que és un servei molt necessari. Només
puntualitzar que veig que en el reglament vau comentar que es contemplaria una hora
menys i no hi està reflectit.
Sr. JAUME VIVET:
Es passa de 9 hores a 8 i s’hi afegeix un centre de dia, que és el Crommia i tot això es fa
ara, perquè el setembre s’acaba el servei i ja estem preparant el reglament, perquè de
cara al setembre ja hem de tenir la nova empresa.
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Sra. CARME FRANCOLí:
L’horari no s’ha especificat, perquè seran vuit hores, però s’haurà d’ajustar a les
necessitats en el moment que es faci el contracte, que vagi bé a l’empresa, però també
tenint en compte les necessitats del moment. Són vuit hores, però no s’ha especificat si
serà de 8 a 1 o què.
Sr. JOSEP M. SOLDEVILA:
Em referia a les hores totals.

Sra. CARME FRANCOLí:
Exactament: són hores totals.

VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels membres de la Corporacióó.

3. CONTROL DE L'ACCIÓ DE GOVERN
3.1. MOCIONS
3.1.1. GRUP MUNICIPAL DE PxC
3.1.1.1. Moció del grup municipal de PxC, instant l'Ajuntament a detectar
immigrants que treballin sense contracte laboral i accedeixen als serveis socials de
Torelló.
PROPOSTA D’ACORD:
Atès que cal destacar que la manca de l'autorització de treball, sens perjudici de les
responsabilitats empresarials a les quals aquesta doni lloc (incloses les referides a
Seguretat Social), no invalidarà el contracte de treball respecte dels drets del treballador
estranger, ni serà obstacle per a l'obtenció de les prestacions que li poguessin
correspondre.
Atès que a Torelló estem detectant aquestes males practiques de donar feina a
immigrants sense contracte laboral.
Atès que els serveis socials de Torelló no pot detectar els ingressos que percebi una
persona si no té el corresponent contracte laboral
Atès que els recursos són escassos a causa de la crisi que estem patint i per tant hem de
fer un control exhaustiu de qui accedeix als serveis socials de Torelló.
Atès que ningú pot negar que a Torelló molts immigrants fan feines a casa sense
contracte laboral i això esta estipulat com delicte
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Atès que molta gent a causa de l'actual situació del país depèn dels serveis socials i per
tant no podem permetre l'abús d'immigrants que s’aprofiten del sistema conjuntament
amb els empresaris que els lloguen sense contracte laboral.
1.
Donar coneixement a Inspecció de Treball d'empresaris que lloguen immigrants
sense contracte laboral.
2.
Instar a la policia local de Torelló que iniciï una investigació dels empresaris que
lloguen immigrants sense contracte laboral a Torelló
3.
Fer un control exhaustiu de tots els immigrants que treballant fent feines manuals
a casa i sense contracte laboral i que accedeixen als serveis socials de Torelló
4.
Que la policia local de Torelló controli els vehicles comercials aturats davant els
domicilis fent càrregues i descàrrega

INTERVENCIONS:
Sr. JOSEP M. SOLDEVILA:
Nosaltres cada dia som més conscients que hi ha un problema en aquest poble i que
vostès no en fan cas, però bé, anem a veure una mica aquesta moció, perquè negar-la o
discutir-la, poden ser còmplices. Tan equivocada és l’actitud xenòfoba de dir que els
immigrants són la causa de tots els problemes, com l’actitud paternalista de dir que tots
són molt “guais” i que hi hagi barra lliure per a tothom. Mirin: la immigració en si, no és ni
bona ni dolenta, és inevitable; i com que és inevitable, val més gestionar-la bé i no a cops
de populisme i demagògia; hi ha problemes de convivència, xocs culturals, perjudicis i
incomprensió. Cal ser-ne conscient i que a qui correspongui, treballi per aturar aquests
entrebancs. Com pot ser que hi hagi una gran quantitat de persones que no tinguin
permís de treball i que puguin viure? Bé han de menjar i pagar les despeses que tinguin.
Per tant, treballen. Si treballen i no tenen permís de treball, ni de residència, vol dir que
treballen de manera il·legal. I segur que en molts casos, en condicions precàries i molts
d’ells seran víctimes de màfies i tràfics de persones. D’altra banda, molts immigrants han
vingut a fer feines poc qualificades; potser no seria cap ximpleria pensar que moltes
d’aquestes són retribuïdes de tal manera, que si fossin feines legals i paguessin
impostos, no serien rendibles.
Vostès, a vegades em confonen, perquè, d’una banda, si es parla d’immigració, tema que
per vostès és tabú, totalment tabú, se’ns tracta de xenòfobs i racistes. Se’ls ha de donar
tot, però permeten que, per altra banda, siguin explotats; no sé quina veritat és la seva!
Fan els ulls grossos en segons quins temes, per totes bandes i per aquesta raó no
permeten que mai es toqui aquest tema; crec que és així! Mirin, la seva obligació és vetlla
per la llei i no fer els ulls grossos; la seva obligació és detectar els casos de corrupció per
les dues bandes; l’explotació ha de ser perseguida i castigada, així com l’abús de les
prestacions socials. Nosaltres mai ens hem queixat de les persones que utilitzen els
serveis, només de les que se’n aprofiten i si hi ha algun culpable, és l’administració, que
parlen molt, intercedeix massa i tapa fora de mida.
De fet, no caldria delatar ningú; si es vol acabar amb la immigració il·legal, una bona eina
seria un encreuament de les bases de dades dels padrons municipals, treball i interior, i
és tan evident, que sobta que ningú hi hagi pensat! Veig que vostès tampoc.
Vostès saben tan bé com jo que a Torelló hi ha aquestes irregularitats i que la majoria de
torellonencs ho saben i no entenc com ho permeten. Jo ho sé, perquè la veritat és que
vostès, moltes vegades no estan a l’alçada del que representen, ni com a equip de
govern, ni com a oposició. Per tant, exigeixo un major control, tant de l’explotador com de
l’explotat per part de vostès, però el fet que siguin il·legals, vol dir que són receptors de

16

serveis pels quals no contribueixen i, per tant, si la situació creix, es pot arribar a un
col·lapse –que ja hi estem arribant-, així que el millor que es pot fer és fer que aquesta
sigui gent legal i que contribueixi, no creuen? Ah! I sobretot, no tinguin la indecència de
dir-me que per què només parlo d’immigrants en aquesta moció! El que pretenem
demostrar, no és el que intenta guanyar-se la vida com pot, per culpa de les decisions
dels seus progenitors, si no aquells que s’aprofiten d’un sistema mal regulat i mal
controlat, ja que des de benestar social no es pot controlar si un treballa o no, i si és
il·legal i, per descomptat, no culpem els treballadors d’aquest departament com insinuen
vostès moltes vegades, si no, els que apliquen les lleis!
El més normal, és que a sobre, em criticaran, per les meves paraules, cosa evident,
veient el seu comportament envers nosaltres, però tranquils, que la veritat sempre sortirà,
per més demagògia que vostès facin, ja que els veritables amos del poble de Torelló no
són vostès, si no els seus ciutadans i ells seran els que jutjaran en unes futures
eleccions, no jo! El seu vot serà en contra, però el que preteníem ja s’ha consumat i no és
l’aprovació d’aquesta moció, si no, que no puguin dir que no ho saben.

Sra. ROSER MAS:
Tres cosetes. Una: l’Ajuntament no té potestat per fer funcions de control laboral. Dues:
qualsevol persona, si té coneixement que s’està cometent un delicte, té l’obligació de
denunciar-ho a les instàncies competents en el tema. Tres: tinc vergonya aliena, que un
text d’aquest tipus, amb la càrrega ideològica que conté, directament xenòfoba, es pugui
presentar lliurement en aquest ple. D’això, jo en diria ironies de la democràcia.
Votarem en contra.
Sr. MARC FONTSERÈ:
Jo també tinc vergonya aliena i per gust, m’aixecaria i marxaria, però la democràcia ens
fa estar aquí i haurem de votar.
M’ha quedat una cosa de les paraules d’en Josep M. Ja ho deia en Winston Churchill: jo
no sóc amant de les cites, però no me’n puc estar i deia que els feixistes del futur es
dirien a si mateixos antifeixistes o demòcrates i em sembla que avui n’hem tingut una
demostració en aquest ple; és un mal dia per Torelló, és un mal dia per aquesta institució.
No sé si és que celebrem els dos anys que esteu en aquest consistori i no heu trobat una
millor manera de celebrar-ho, que presentant una moció amb un racisme, un component
racista que crec que és digne de ser denunciat, i d’un feixisme que és digne de ser
repudiat.
Les bones paraules, no massa, que a vegades hem tingut, poques en el ple, més
vegades a fora; mocions que hem debatut i que inclús alguna vegada hem votat a favor
des del PSC i des d’alguna altra força política d’aquest Ajuntament, han donat a una
actitud en aquest ple, que per nosaltres és delictiu i, si no ho és, crec que ho hauria de
ser.
Com pot ser que es demani que s’apliquin uns acords municipals, només a una part dels
ciutadans del nostre poble? Com pot ser? Com pot ser que pretengueu que discriminem
els nostres veïns, en funció d’on han nascut? Repeteixo: tinc vergonya aliena!
No vull entrar en els quatre acords que proposeu, però, per exemple –la Roser ho ha dit
clarament- donar coneixement a inspecció de treball dels empresaris que lloguen,
immigrants o no, ho podem fer qualsevol de nosaltres, entrant al web d’inspecció de
treball, omplint un formulari, feu-ho! Si tant important és per a la gestió de la immigració o
per a la gestió de l’economia del poble! Feu-ho! Feu-ho! No ens demaneu a nosaltres que
fem coses que ens sembla que són delictives.
El punt quatre, suposo que us hi heu oblidat la paraula “immigrant”. No sé si ho voleu
rectificar, perquè la policia local de Torelló control els vehicles comercials aturats davant
del domicili, suposo, dels immigrants, no pas de tots, no ho sé!
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Us demano, si us plau, que tingueu amor propi, que tingueu dignitat i que no ens feu votar
això, que la retireu, encara hi sou a temps, suposo i que no ens feu votar.
Sr. JORDI CASALS:
Suposo que no ha de sorprendre que Plataforma per Catalunya presenti una moció com
aquesta, obertament xenòfoba, encara que a vegades, fins i tot us negueu vosaltres
mateixos que sou això, simplement això, i que el vostre objectiu és treure rèdit del
conflicte i abocant el conflicte cap als més dèbils, perquè, quan vaig llegir en algun lloc,
que presentàveu una moció en contra de l’economia submergida, em pensava que
parlaríeu dels poderosos, dels que blanquegen diners i se’ls emportant en paradisos
fiscals, però no! Sempre contra els més dèbils, els defensors del poble sempre ataquen
els més dèbils i, a més, amb una discriminació, segons origen, suposo que també color
de pell i sobretot, religió! Estic absolutament segur! Jo no sé si al proper ple presentareu
una moció en què la policia local només multi en la zona blava els cotxes dels
immigrants! I si hem de fer un control de policia només als immigrants, i qui se salti les
normes.
També constato que la ignorància fa ser molt valent, no? Estem demanant aquí a
l’Ajuntament una cosa que, com a ciutadans, tenim la responsabilitat, és a dir, tenir
coneixement d’un delicte, ho hem de donar a conèixer. Si en sabeu tants, perquè sempre
aneu insinuant que delictes aquí i delictes allà, com a ciutadans, tots plegats, tenim
aquesta funció de fer-ho. Òbviament, els recursos de l’Ajuntament no aniran destinats a
un gran esforç que representaria això i que no en tenim competència. Però a sobre,
denigrant, el que seria l’Ajuntament si només fes un control a una part de la població
d’acord amb el seu origen i jo, sento vergonya aliena, si, però jo estic content de poder
votar aquesta moció, perquè el poble, que és qui vota –l’Ajuntament representa el poble- i
nosaltres no som amos de res, si no que som els representants i el poble va decidir i
vosaltres, sou tres! Per ara, però ara sou tres i no aneu donant lliçons sobre què vol el
poble, perquè sou tres de disset i això em reconforta, som diferents partits, diferents
sensibilitats, però en una qüestió com aquesta, estic content que hi hagi una gran majoria
a l’Ajuntament de Torelló i una gran majoria de la població de Torelló que no hagi votat
una formació política que faci propostes com aquestes, que no ratllen el feixisme, si no
que s’hi posen just al centre, i nosaltres hi votarem que no.
Sr. MANEL ROMANS:
Nosaltres, com ha dit la Roser, l’Ajuntament no té cap competència. Per tant, em sembla
que ja en tenim prou de competències com per assumir-ne més! a part d’això, pensem
que, com han dit els companys dels altres grups, individualitzar només un grup de
ciutadans, això no es pot fer de cap de les maneres.
Jo no hi donaria més importància i nosaltres no direm res més i senzillament votarem que
no.

Sr. JOSEP M. SOLDEVILA:
Poca cosa us puc dir: Roser, sense comentari! Ara ja ho sap i també ho pot denunciar, si
li interessa.
En quant a en Marc, vergonya aliena en tinc jo, de vosaltres! Perquè, és clar! No enteneu
res del que parlo; teniu el cap ficat en immigració i jo parlo de delictes, sigui qui sigui,
però els immigrants són els que ho estan fent, una part, perquè hi ha gent que els està
explotant.
En quant a denunciable, és denunciable dir-me feixista! Això si que és denunciable! Però
ho deixaré a part.
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I poca cosa més us he de dir i en quant a tu Jordi, doncs, també, què t’he de dir?
Nosaltres no anem pels més dèbils, si no que anem pels que s’aprofiten dels dèbils! Això
d’entrada, i això no és demagògia, això és veritat. La demagògia la feu vosaltres, que
porteu molts anys fent-la... i el que pugueu sentir, com comprendreu, ni idea! Hi ha una
paraula que diu que un home que defensa les seves idees, no són bones les idees si no
és bo l’home. Això és la pura realitat i ho va dir en Plató, un gran orador i no pas un gran
demagog.
I en quant a estar content que nosaltres siguem tres de disset, ens vam presentar per
primera vegada! La legislatura passada no comptava, perquè parlo des del meu punt de
vista i les coses s’han de fer ben fetes. A la propera, ja ho veurem!

Sr. JAUME VIVET:
Jo si que vull dir que com a alcalde, aquest tipus de moció em sap greu que es presentin;
crec que no s’haurien de presentar. Em reafirmo en el que ha dit en Marc: sou a temps de
retirar-la, però veig que no ho fareu pas. Entenc que és una moció que quan llegeixes els
punts Déu ni do! Penso que és molt desafortunat presentar això aquí i la veritat és que si
ho hagués pogut parar no entrava al ple, perquè aquest tipus de moció no fan res més
que enrarir l’ambient i a vosaltres, això us agrada i saps que us va a favor; us agrada la
política fàcil, la demagògia pura i dura i, com ha dit en Jordi, l’atac al més fràgil que és
molt fàcil de fer i en uns moments que econòmicament són molt complicats per a tots
plegats, encara penso que més.

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




Vots favorables: 3, dels regidors del grup municipal de PxC.
Vots desfavorables: 14, dels regidors i les regidores, dels grups municipals de
CiU, del PSC-PM, de JpT-ERC-AM i d’ICV-EUiA-E.
Abstencions: 0

3.1.1.2. Moció del grup municipal de PxC, en defensa del model comercial català.
PROPOSTA D’ACORD:
El mes de juliol el govern espanyol va aprovar el Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol,
de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat,
publicat el dia 14 de juliol de 2012 al BOE núm. 168.
El 30 d’octubre el govern de la Generalitat va aprovar el decret llei 4/2012, de 30
d’octubre, de mesures en matèria d’horaris comercials i determinades activitats de
promoció, publicat al DOGC núm. 6245 en data 2 de novembre de 2012, d’acord amb el
que estableix l’article 67.6 a) de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya. Aquest decret llei
modifica la llei 8/2001 de 23 de desembre, d’horaris comercials.
El govern espanyol va presentar recurs d’inconstitucionalitat num. 630-2013 contra
l'esmentada llei.
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El ple del Tribunal Constitucional va admetre a tràmit amb data 26 de febrer el recurs
d’inconstitucionalitat presentat pel Govern central contra la llei catalana d'horaris
comercials, publicat amb data d’avui 4 de març de 2013 al BOE núm. 54.
Els articles impugnats estableixen l’horari d’obertura i tancament dels comerços catalans,
els festius en què no poden obrir i fixen el període de rebaixes d’hivern i estiu.
En concret, els articles impugnats són el 1.2 lletres de la a) fins a la e), que estableixen
que a Catalunya els establiments comercials no podran romandre oberts ni realitzar cap
activitat de venda entre les 22.00 i les 07.00 hores, que el nombre màxim d’hores diàries
que poden romandre oberts és de dotze, que el temps setmanal d’obertura els dies
feiners és de setanta dues hores com a màxim, que el nombre màxim de diumenges i
festius anuals per obrir és de vuit a l’any, que els dies que els establiments comercials
han de romandre tancats a Catalunya de manera general són els dies 1 i 6 de gener,
diumenge i dilluns de Pasqua, 1 de maig, 24 de juny, 11 de setembre i 25 i 26 de
setembre.
Així mateix, el recurs també va dirigit contra sis apartats de l’article 2.1, els b), c), d), f), i) i
l) relatius a l’exclusió de les limitacions sobre les mesures generals d’horaris comercials a
establiments de punts fronterers, com aeroports, a gasolineres, farmàcies, que es
regeixen per la seva normativa específica, locals d’autoservei en alimentació de fins a
150 metres quadrats i petites botigues dedicades a la venda de productes culturals o d’oci
de fins a 300 metres quadrats.
El Govern del PP també va impugnar l’article 2.2 del decret, que fixava que les botigues
de conveniència, els establiments comercials de productes culturals, entre altres, han de
tancar a les 20.00 hores els dies 24 i 31 de desembre i romandre tancats els dies 1 de
gener i 25 de desembre.
Finalment, el recurs també es refereix a l’article 5 del decret aprovat, que fixa com a
període de rebaixes entre el 7 de gener i el 6 de març i entre l'1 de juliol i el 31 d’agost.
En el seu escrit d’admissió a tràmit del recurs, el ple del Tribunal Constitucional acorda
també la suspensió de la vigència i aplicació dels articles impugnats, i dóna quinze dies a
les parts, perquè puguin presentar al·legacions.
Atès que el Tribunal Constitucional no té termini per resoldre el fons d’aquesta qüestió.
Atès el greu perjudici que per al teixit comercial pot representar aquesta suspensió
indefinida dels principals articles de la llei catalana.
Atesa la greu vulneració que representa aquesta suspensió envers les competències
exclusives que té Catalunya respecte a la regulació dels establiments comercials.
Atesa la indefensió que pot representar als professionals i botiguers catalans aquesta
suposada duplicitat de competències amb lleis aplicables contradictòries entre si
mateixes.
1.
Expressar el rebuig de la ingerència del Govern espanyol envers el decret
legislatiu de la regulació d’horaris comercials de la Generalitat de Catalunya.
2.
Expressar el suport envers el govern de la Generalitat i del conseller d'empresa i
ocupació davant totes les mesures legals disponibles, tant per la via de les al·legacions
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pertinents com per la via de la modificació legal adient per defensar el nostre model de
comerç de proximitat.
3.
Comunicar aquest acord al Parlament de Catalunya, al president de la Generalitat,
al conseller d’empreses i ocupació, al president del Govern espanyol, al ministre
d'Economia i Competitivitat, al Congrés dels Diputats i al Senat espanyol.
INTERVENCIONS:
Sr. JOAN MANEL CASTILLO:
L’única novetat que hi ha en aquesta moció, és que segons informacions de la Generalitat
de Catalunya, es va fer un comunicat de premsa que deia que presentaven un recurs
d’inconstitucionalitat contra aquesta Llei sobre la qual nosaltres presentem aquesta
moció. És l’única petita diferència que canvia: que ara ja hi ha pendent un recurs
d’inconstitucionalitat, però la resta és exactament igual; també hem de tenir en compte
una cosa que ja es preveia en aquesta moció, que és que aquest recurs
d’inconstitucionalitat no impedeix l’aplicació d’aquesta Llei espanyola a Madrid, que entra
en contradicció amb la Llei catalana; és a dir, ara actualment ja en vigor, malgrat el
recurs, degut a què una cosa ve del govern central, el recurs no suspèn l’aplicació de la
Llei.
Resumint aquesta Llei, bàsicament, el que fa és una ingerència de Madrid al que és la
política catalana del govern i al que és model català de botiguers, un model que si algú el
coneix realment és a Catalunya i no a Madrid. Bàsicament, el que modifica a grans trets,
és que s’amplien les 75 hores setmanals d’obertura de les botigues en un 20%, fins a 90
hores; amplia els 8 diumenges anuals per obrir 10 diumenges; deixa total llibertat
d’horaris els festius que s’obren; és a dir: es pot obrir en qualsevol horari, sense cap
limitació. Amplia fins a 300 els metres d’aquests locals, d’aquestes botigues que tenen
llibertat d’horaris i que abans eren de 150 i també amplia els establiments de
conveniència a aquests que tenen més llibertat d’obrir els festius i els altres dies, de 150
fins a 500 metres, que ja més que una botiga de conveniència, semblaria un petit
supermercat.
Realment, si això ho apliquem a les grans cadenes, obrir aquests establiments de
conveniència que amb 150 metres potser eren massa petits, amb 500 potser s’ho
pensaran i això podria tenir repercussions greus quan pensem que el botiguer que no pot
contractar ningú, per competir, haurà de fer de 75 hores que fa ara, a 90 hores i en canvi,
aquestes empreses que ja sabem el tipus de contractes que fan, i no tenen cap tipus de
problema per obrir les hores que calgui.
I després, una altra cosa que és molt perillosa i és que en l’època de rebaixes, aquesta
típica època de rebaixes que comença un dia i acaba un altre dia, amb aquesta Llei de
Madrid, cada botiguer decideix lliurement la seva època de rebaixes; no existeix una
època de rebaixes; cadascú pot obrir i fer-les quan vulgui, quan les comença i quan les
acaba i s’acabarà tot aquest sistema de rebaixes, quan considerem que és un sistema
que, com a mínim a Catalunya, funciona bé i sobretot de cara al petit botiguer. Doncs ja
ens imaginarem les grans superfícies fent les rebaixes quan vulguin.
Per tots aquests motius considerem que hem de donar suport al govern de la Generalitat
de Catalunya en aquesta oposició a aquesta Llei que està trepitjant les nostres pròpies
Lleis que es fan des de Catalunya.
Sra. ROSER MAS:
Sembla que les mocions d’aquest partit es presenten de manera aleatòria, o una mica a
la bambalà, o una mica de manera oportunista, no ho entenem! No entenem el sentit
d’aquesta moció a tenor de la primera; entenem que no hi ha ni contingut ni coherència
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interna, ni en la mateixa moció ni en el contingut de la primera i, per tant, hi votarem en
contra.
Sr. MARC FONTSERÈ:
Nosaltres hi votarem en contra. Ja se’ns va informar a la Junta de portaveus que era un
tema que no entrava en el Reglament Orgànic municipal i per aquesta raó votarem en
contra.
Sr. JORDI CASALS:
Aquesta moció és la gran mentida; la gran mentida de Plataforma per Catalunya. És a dir:
per justificar la moció anterior, desagradable, agressiva, que trenca la convivència,
presentem aquesta en defensa del comerç; una moció genèrica, trobada segurament en
qualsevol web de qualsevol Ajuntament i la presentem aquí per justificar que en realitat
no sou els de l’anterior moció; vosaltres sou els de l’anterior moció i jo, com a regidor de
comerç, crec que la millor defensa que es pot fer al comerç, és tenir un poble optimista,
un poble que es miri la vida essent positiu, no mirant de reüll el del costat, no tirant l’odi,
no tirant gasolina al foc, no fent més gran el conflicte, que és el que feia la moció anterior.
La moció anterior, és una esmena a la totalitat a aquesta moció, perquè amb la moció
anterior, si es tira endavant, ni suporta el comerç, ni suporta res del poble l’únic que
estem fent és intentar trencar-lo per realitzar rèdits electorals que en el fons és el que
interessa al vostre partit, que són els rèdits electorals. És per això que com Esquerra
Republicana i jo, com a regidor de comerç, votaré en contra d’aquesta moció.
Sr. MANEL ROMANS:
Nosaltres, com a convergència i Unió, en principi podríem estar d’acord amb el que
presentaven vostès a la moció, però veient la manera com presenten les mocions vostès
i el caire que agafen, pensem que no els la podem aprovar. Si que tenim ganes que el
comerç català continuï essent el que és; pensem que és un model d’èxit i això ens ho ha
demostrat el fet que moltes petites botigues puguin anar subsistint quan en altres llocs de
l’Estat que no apliquen aquesta llei nostra no funciona, i també volem nosaltres ser
sobirans, no només com hem dit abans, en el tema fiscal, si no també en el tema legal.
Per tant, en principi podríem estar d’acord, però veient el caire que com molt bé ha dit en
Jordi, agafen les seves mocions, no hi podem donar suport i, per tant, no hi donarem
suport.

Sr. JOAN MANEL CASTILLO:
M’agradaria que em deixessin una mica clar, si aquesta moció, com ha dit en Marc, no
entrava en el ROM, que ens deixin clar què entra en el ROM, perquè, és clar! És una
moció que és del poble, fa referència a la sobirania i jo em pregunto si és del poble o no
és del poble.
I en segon lloc, m’agradaria que intentéssiu no lligar una moció amb l’altra. A nosaltres
ens preocupen els problemes d’aquí, els del costat, els de més avall, els de més amunt...
és igual d’on vinguin, tot els problemes! I que no es lliguin les coses.
Sr. JAUME VIVET:
JO entenc que la primera moció, la del tema fiscal, evidentment que té repercussions en
el poble, fins el punt que els regidors que hem votat a favor tenim responsabilitats
econòmiques importants. Imagina’t si afecta!
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Aquesta, entenem que no és competència nostra fer una Llei de comerç; entenem que no
és competència de l’Ajuntament. Per tant, com bé ha dit en Marc, entenc que per ROM no
havia d’entrar, així de clar!
I el fet de deslligar les mocions unes de les altres, jo entenc que per rèdit electoral us
convindria que féssim això, us convindria molt, i tant que convindria! Però van lligades
moltes vegades unes amb les altres, perquè de la mateixa manera que abans heu dit
“que la policia vigilés les furgonetes davant d’un establiment” ja som al cap del carrer, no?
Em sembla que està molt clar.
Jo entenc que si que són vinculades les unes amb les altres i, per tant, no caurem en la
temptació de desvincular-les si realment hi ha vinculació.

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




Vots favorables: 3, dels regidors del grup municipal de PxC.
Vots desfavorables: 14, dels regidors i les regidores, dels grups municipals de
CiU, del PSC-PM, de JpT-ERC-AM i d’ICV-EUiA-E.
Abstencions: 0

3.2. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L'ALCALDIA
3.2.1. Donar compte al Ple dels Decrets
RELACIÓ DE FETS:
Descripció
Data Creació
Descripció
2013/434/1 08/03/2013
Liquidació cànon fix des de 1/1/2012 a 31/122012
Concedir l'increment de 3m3 a preu del 1er. tram de consum
de la taxa pel subministrament d'aigua potable, al contracte
2013/799 16/04/2013
5.605.915
2013/800 16/04/2013
Decret aprovar la relació P/2013/31
Autoritzar i disposar la despesa dels interessos legals de les
devolucions fora de termini de les renúncies parcials de la
2013/817 17/04/2013
subvenció del SOC amb núm. d'expedient PEOL/2010/0198
2013/819 17/04/2013
Regulació incapacitat temporal càrrecs electes
2013/820 17/04/2013
autorització ús hotel entitats Josep Bardolet a l'ADET
Autorització ús hotel entitats Josep Bardolet a Federació 5
2013/821 17/04/2013
AMPAS
Concedir l'increment de 3m3 a preu del 1er. tram de consum
de la taxa pel subministrament d'aigua potable, al contracte
2013/822 17/04/2013
8.692.731
2013/823 18/04/2013
2012/507-SSTT-LOMAJ-MSS
Deixar sense efecte l'increment de 3m3 a preu del 1er. tram
de consum de la taxa pel subministrament d'aigua potable del
2013/824 18/04/2013
contracte 1070008347
Sol·licitud sala d'actes edifici la Cooperativa - Junta
2013/825 18/04/2013
Compensació del PP la caseta.
2013/826 18/04/2013
12/2011-CP legitimació annex III

23

2013/827

18/04/2013

2013/828

18/04/2013

2013/829

18/04/2013

2013/830

18/04/2013

2013/831
2013/832
2013/833
2013/834
2013/835
2013/836
2013/837
2013/838

19/04/2013
19/04/2013
19/04/2013
19/04/2013
19/04/2013
19/04/2013
19/04/2013
19/04/2013

2013/839
2013/840

22/04/2013
22/04/2013

2013/841
2013/842
2013/843
2013/844
2013/845
2013/846
2013/847
2013/848
2013/849
2013/850
2013/851
2013/852
2013/853
2013/854
2013/855
2013/856
2013/857
2013/858
2013/859
2013/860
2013/861

22/04/2013
22/04/2013
22/04/2013
22/04/2013
22/04/2013
22/04/2013
22/04/2013
22/04/2013
23/04/2013
23/04/2013
23/04/2013
23/04/2013
23/04/2013
23/04/2013
23/04/2013
23/04/2013
23/04/2013
23/04/2013
23/04/2013
23/04/2013
23/04/2013

2013/863
2013/864
2013/865
2013/866
2013/867
2013/868
2013/869
2013/870

23/04/2013
23/04/2013
24/04/2013
24/04/2013
24/04/2013
24/04/2013
24/04/2013
24/04/2013

Deixar sense efecte l'increment de 6m3 a preu del 1er. tram
de consum de la taxa pel subministrament d'aigua potable del
contracte 1070006763
Rebaixar de 3m3 l'increment a preu del 1er. tram de consum
de la taxa pel subministrament d'aigua potable al contracte
5.605.353
Aprovar la baixa de la taxa per utilització dels horts socials,
del període del 30/06/2011 al 29/06/2013
Aprovar la baixa de la taxa per ocupació de la via pública amb
taules i cadires, de l'any 2010
Decret
aprovació pla seguretat i salut obra accessos
passarel·la peatonal riu Ges
Concessió nínxol núm. 2368 4a. Part Nova
Decret incoació expedient sancionador M.Y.S.
Lloguer per a dos anys del nínxol núm. 37 1a. Oest
Annex conveni col.laboració UVic CVM
VP Sant Jordi 2013
Decret aprovar la relació P/2013/35
Decret aprovar la relació de factures F/2013/107 i altres
Nòmina. Assignació complement de productivitat MMM i JVA
nòmina abril 2013
Nòmina. Productivitat mensual Policia Local abril 2013
Concedir permís fins 30 Oct. per mantenir les graves C. Ter,
132
Expedient disciplinari JCM
Requeriment presentació justificant absència
237/2013-LOMEN-SSTT
231/2013-LOMEN-SSTT
238/2013-LOMEN-SSTT
233/2013-LOMEN-SSTT
VP Barri Montserrat 2013
Renovacio Targeta d'aparcament individual- exp. 2005/2
Renovacio Targeta d'aparcament individual - exp. 2009/321
Baixa Servei de Teleassistencia-exp. 2010/86
31/01-i Prop. baixa actv ofici
Sanció 17/13
Acord incoació 17.1/13
Decret aprovació pla seguretat i salut obra
234/2013-LOMEN-SSTT
235/2013-LOMEN-SSTT
236/2013-LOMEN-SSTT
Decret adjudicació contracte serveis concert i ball Festa Major
191/2013-LOMEN-SSTT
232/2013-LOMEN-SSTT
Decret adjudicació contracte menor espectacle teatral Festa
Major 2013
06/04-III bis baixa activitat
Nòmina. Diferències salarials triennis RLM
207/2013-LOMEN-SSTT
206/2013-LOMEN-SSTT
205/2013-LOMEN-SSTT
204/2013-LOMEN-SSTT
Nòmina. Deducció retribucions JCM

24

2013/871
2013/872
2013/873
2013/874
2013/875
2013/876
2013/877
2013/878
2013/879
2013/880
2013/881
2013/882
2013/883
2013/884
2013/885
2013/886
2013/887
2013/888
2013/889
2013/890
2013/891
2013/892
2013/893
2013/894
2013/895
2013/896
2013/897
2013/898

24/04/2013
24/04/2013
24/04/2013
24/04/2013
24/04/2013
24/04/2013
24/04/2013
24/04/2013
24/04/2013
24/04/2013
24/04/2013
24/04/2013
24/04/2013
24/04/2013
24/04/2013
24/04/2013
24/04/2013
24/04/2013
24/04/2013
25/04/2013
25/04/2013
25/04/2013
25/04/2013
25/04/2013
25/04/2013
25/04/2013
25/04/2013
25/04/2013

2013/899
2013/900
2013/901
2013/902
2013/903

25/04/2013
25/04/2013
25/04/2013
25/04/2013
25/04/2013

2013/904
2013/905
2013/906
2013/907
2013/908
2013/909

25/04/2013
26/04/2013
26/04/2013
26/04/2013
26/04/2013
26/04/2013

2013/910
2013/911
2013/912
2013/913
2013/914
2013/915
2013/916
2013/917
2013/918
2013/920

26/04/2013
26/04/2013
26/04/2013
26/04/2013
26/04/2013
26/04/2013
26/04/2013
26/04/2013
26/04/2013
29/04/2013

203/2013-LOMEN-SSTT
202/2013-LOMEN-SSTT
201/2013-LOMEN-SSTT
229/2013-LOMEN-SSTT
228/2013-LOMEN-SSTT
230/2013-LOMEN-SSTT
Reclamació prèvia JSM
Execució subsidiaria Hotel Les Serrasses
Alta del gos amb codi 900032001211222
Exp-226/13 canvi de procte P-25 mercat setmanal
Decret aprovar un ADO a favor d'Allianz
Nòmina. Liquidació JNT
P/1-2 i L/2 estimar al·legació
19/93-E P_baixa actv ofici
66 P_baixa actv ofici
1/2011-JE P_baixa actv ofici
53/1973 P_baixa actv ofici
37 P_baixa actv ofici
24/90-A P_baixa actv ofici
Decret Àrea ADMIN ECO I H RRHH R INT I SEGURETAT
Aplaçar la data Raid dels Ausetans
Decret aprovar la relació P/2013/30
Decret aprovar la relació P/2013/33
Decret aprovar la relació P/2013/38
Decret aprovar la relació P/2013/36
Decret aprovar la 1a.justificació de la bestreta de teatre
Ordre de pagament préstecs venc. del 31-3 al 23-4-2013
Decret aprovar rectificació AD a favor AMPA Sagrats Cors
Aprovar la liquidació de les despeses del servei de la
Deixalleria de la Vall del Ges, de l'any 2012
Decret aprovar una rectificació AD a favor AMPA Marta Mata
243/13 VP PARADA INFORMATIVA
Decret aprovar una rectificació a favor de Ramon Sitjà
Decret aprovar una rectificació d'AD a favor d'UNI2
Decret designa advocat i procurador concurs voluntari Sport
Assistance 2000 SL
Decret aprovar recitificació AD ABS informàtica SL
Decret aprovar un AD a favor de Dagra elèctrics SL
Decret aprovar un AD a favor de Ramon Sitjà
Decret aprovar un AD a favor de Josep Basco
Decret aprovar un AD a favor de Ramon Sitjà
Aprovar la baixa per nova liqudiació, d'una contribució
especial per a l'execució de l'obra "Projecte de reurbanització
del carrer Rocaprevera"
Concessió Columbari núm. 19
Decret aprovar un AD a favor del natació club Torelló
Decret aprovar un AD a favor del club bàsquet Torelló
Decret aprovar un AD a favor de l'Assoc. amics ferrocarril
Decret aprovar un AD a favor del CVGOB comerç
Decret aprovar un AD a favor del CVGOB intercultural
Decret aprovar la relació de factures F-2013-126 i altres
Sol·lciitud carpa: 14 i 15 de juny CFT
12/2013-i legitimació innòcua
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2013/921
2013/922
2013/923
2013/924
2013/925
2013/926
2013/927
2013/928
2013/929
2013/930

29/04/2013
29/04/2013
29/04/2013
29/04/2013
29/04/2013
29/04/2013
29/04/2013
29/04/2013
29/04/2013
29/04/2013

2013/931
2013/932
2013/933
2013/934
2013/935
2013/936
2013/937
2013/938
2013/939
2013/940
2013/941
2013/942
2013/943
2013/944
2013/945
2013/946
2013/947
2013/948
2013/949

29/04/2013
29/04/2013
30/04/2013
30/04/2013
30/04/2013
30/04/2013
30/04/2013
30/04/2013
30/04/2013
30/04/2013
30/04/2013
30/04/2013
30/04/2013
30/04/2013
02/05/2013
02/05/2013
02/05/2013
02/05/2013
02/05/2013

2013/950

02/05/2013

2013/951
2013/952

02/05/2013
02/05/2013

2013/953

02/05/2013

2013/954
2013/955
2013/956
2013/957
2013/958

02/05/2013
02/05/2013
02/05/2013
03/05/2013
03/05/2013

2013/959
2013/960
2013/961
2013/962
2013/963

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

2013/964

03/05/2013

01/2010-CPR Incoar exp. baixa
24/06-II.1 esmenar errades del Decret 758/2013
168/2013- VP Taules i cadires
Sanció 18/13
Acord incoació 18.2/13
Denegar al·legacions 13/13
Decret resolució baixa d'ofici exp. 44/2012
Decret resolució baixa d'ofici exp. 47/2012
Decret resolució baixa d'ofici exp. 51/2012
Decret resolució baixa d'ofici exp. 2/2013
Decret incoació contracte obert gestió servei públic escola
arts plàstiques
Decret inscripcio al registre de sol.licitants d'hpo de Catalunya
Decret inscripcio registre sol.licitants d'hpo
246/2013-LOMEN-SSTT
245/2013-LOMEN-SSTT
240/2013-LOMEN-SSTT
244/2013-LOMEN-SSTT
Requeriment presentació justificant absència JCM
Targeta d'Aparcament individual - exp. 2001/29
Sol.licitud Targeta d'aparcament provisional - exp. 2013/73
247/2013-LOMEN-SSTT
07/04-i Incoar exp baixa actv ofici
Ordre d'execució netejar solar C.Anselm Clavè-Collssacabra
Ordre d'execució per tanca solar C. Rosa Sensat,32-34
218/13 VP taules i cadires 2013
Decret incoar baixa d'ofici exp. 8/2013
223/13 VP taules i cadires 2013
222/13 VP gelateries 2013
Requeriment presentació justificant absència JCM
Adjudicació per un período de dos mesos, d'un contracte de
manteniment dels sistemes de seguretat contra intrusió, a
l'empresa Plana Fábrega.
Adjudicació per un período de dos mesos, de diversos
contractes de manteniment dels sistemes de seguretat contra
intrusió, a l'empresa M. Boada, sa.
Nòmina. Deducció per incompliment de jornada JCM
Aprovar el padró i la liquidació de la taxa de clavegueram del
1er. trimestre 2013
Aprovar els padrons de la taxa pel subministrament d'aigua al
Municipi, del 1er. trimestre de 2013
Decret aprovar la relació P/2013/39
Decret aprovar la relació P/2013/40
2013/199-SSTT-LOMAJ-MSS
Decret incoació licitació mòduls 10 i 11 mercat municipal
Resolució expedient sancionador horaris comercials "Basar
Xin Xin"
Decret aprovar un AD a favor d'UNI2 escola arts plàstiques
Decret aprovar un AD a favor d'UNI2. F.Solà nou
Decret aprovar un AD a favor d'UNI2 escola Marta Mata
Decret aprovar un AD a favor d'UNI2 F.Solà vell
Decret aprovar la certificació núm.2 a favor d'Assistència i
millora...
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2013/965
2013/966
2013/967
2013/968
2013/969
2013/970
2013/971
2013/972
2013/973
2013/974

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

2013/975
2013/976
2013/977
2013/978
2013/979
2013/980
2013/981
2013/982
2013/983
2013/984
2013/985

06/05/2013
07/05/2013
07/05/2013
07/05/2013
07/05/2013
07/05/2013
07/05/2013
07/05/2013
08/05/2013
08/05/2013
08/05/2013

2013/986
2013/987
2013/988

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

2013/989
2013/990
2013/991

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

2013/992

08/05/2013

2013/993

08/05/2013

2013/994
2013/995
2013/996
2013/997
2013/998
2013/999
2013/1000
2013/1001
2013/1002
2013/1003
2013/1004
2013/1005
2013/1006

08/05/2013
09/05/2013
09/05/2013
09/05/2013
09/05/2013
09/05/2013
09/05/2013
09/05/2013
09/05/2013
09/05/2013
09/05/2013
09/05/2013
09/05/2013

2013/1007 09/05/2013
2013/1008 09/05/2013
2013/1009 09/05/2013

Autorització Mercat del Trasto 2013
23/2011-i Prop baixa actv ofici
385 baixa ofici
06/2013-i legitimació comunicació
254/2013-LOMEN-SSTT
Decret aprovar un AD a favor d'UNI2. Vall del Ges
Sanció 19/13
Acord incoació 19.1/13
Exp.- 253/13 OVP Av. Pirineus
Decret incoació expedient sancionador
Iniciar l'expedient de modificació de pressupost núm. 8/2013,
mitjançant la generació de crèdits per ingressos no tributaris
Nòmina. Rectificació nòmina amb IT abril 2013 PCT
Nòmina. Diferències salarials factors de l’específic
Decret incoació contracte menor serveis
Autorització aplec de Sardanes
Autorització ús del teatre CIRVIANUM 2013 / Fina Alabern
256/2013-LOMEN-SSTT
Decret aprovar la relació F/2013/131 i altres
Renovacio Targeta d'Aparcament individual- exp. 2010/183
Baixa Servei Transport Adaptat- exp. 2012/38
Decret aprovar un AD a favor de Control Z visual SCP
Avocació de la delegació de les tasques de les regidories de
benestar social, salut pública i política d'igualtat, durant el
període de vacances.
Decret aprovar la relació P/2013/42
Decret aprovar la relació P/2013/41
Decret incoar baixa d'ofici padró d'habitants Exp.Num.:
9/2013
Decret incoar baixa d'ofici Exp. Num.: 10/2013
Canvi titularitat nínxol núm. 384 4a. Est
Autorització per a la celebració dels actes de presentación de
la CUP al Parc Urbà La Cabanya.
Autorització per a la ubicació d'una estelada a les rotondes
del carrer Manlleu i carrer del Ter, de Torelló.
Decret rectificació errors contractació servei manteniment
sistemes de seguretat
Alta del gos amb codi 982000161076160
Alta del gos amb codi 977200008322103
Alta del gat amb codi 982000189389557
Baixa del gos amb codi 967000000862687
Baixa del gos amb codi 985100009529753
Baixa del gos amb codi 985120015951621
Nòmina. Deducció per incompliment de jornada JCM
Nòmina. Deducció per incompliment de jornada JCM
Denegar al·legacions E.M.P.
Denegar al·legacions J.J.L.M.
Denegar al·legacions J.M.C.O.
Denegar al·legacions J.T.A.
Rectificació de les dades del vehicle en el requeriment
d'indemnització al Sr. T.E.
Decret aprovar un AD a favor de Serralleria Torelló SL
Decret aprovar un AD a favor de Nam - Osona
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2013/1010 09/05/2013
2013/1011 09/05/2013
2013/1012
2013/1013
2013/1014
2013/1015
2013/1016
2013/1017
2013/1018

09/05/2013
09/05/2013
09/05/2013
09/05/2013
09/05/2013
09/05/2013
09/05/2013

2013/1019 09/05/2013
2013/1020 09/05/2013
2013/1021
2013/1022
2013/1023
2013/1024
2013/1025
2013/1026
2013/1027

09/05/2013
09/05/2013
10/05/2013
10/05/2013
10/05/2013
10/05/2013
10/05/2013

2013/1028
2013/1029
2013/1030
2013/1031
2013/1032
2013/1033

10/05/2013
10/05/2013
10/05/2013
10/05/2013
10/05/2013
10/05/2013

2013/1034
2013/1035
2013/1036
2013/1037

10/05/2013
10/05/2013
10/05/2013
10/05/2013

2013/1038
2013/1039
2013/1040
2013/1041

10/05/2013
10/05/2013
10/05/2013
10/05/2013

2013/1042
2013/1043
2013/1044
2013/1045
2013/1046
2013/1047
2013/1048
2013/1049
2013/1050

10/05/2013
10/05/2013
13/05/2013
13/05/2013
13/05/2013
13/05/2013
13/05/2013
13/05/2013
13/05/2013

2013/1051 13/05/2013
2013/1052 13/05/2013
2013/1053 13/05/2013

Decret aprovar una D a favor de Montse Solà Subiranas
Decret aprovar un AD a favor de Construccions Lluís Dachs
Ordre d'execució per tancar edifici en obres C.Manlleu,85-Call
de la Torre
Decret aprovar un AD a favor de Serralleria Rubio SAL
Decret aprovar un AD a favor del Fons catala de cooperació...
Decret aprovar un AD a favor del Club de futbol Torelló
261/2013-LOMEN-SSTT
262/2013-LOMEN-SSTT
258/2013-LOMEN-SSTT
Resolució d'un expedient df'indemnització per danys a la via
pública, amb endós a la compañía aseguradora, J.J.P.G.
Concessió lloguer nínxol núm. 235 1a. Oest
Resolució d'un expedient d'indemnització per danys al
mobiliari urbà, A.Rabert, S.A.
Denegar al·legacions J.R.T.
60/13 vp venda pirotècnics
14/2013-i legitimació CN innòcua
241/13 VP taules i cadires
13/2013-i legitimació CN innòcua
45/08-III legitimació annex III LIIAA i CP JE
Aprovació calendari escolar curs 2013-2014 de les llars
d'infants muncipals
Decret aprovar la relació P/2013/43
Decret aprovar la relació P/2013/44
Decret aprovar la relació P/2013/45
Decret aprovar la relació P/2013/32
Decret aprovar la relació P-2013-34
Incoació d'expedient de reclamació d'indemnització per danys
al mobiliari urbà - M.H.
Decret aprovar un AD a favor d'Electricamper SL
Decret aprovar un AD a favor de Fundació MAP
Decret aprovar un AD a favor d'Entorn urbà SL
Incoació d'expedient de reclamació d'indemnització per danys
al mobiliari urbà - R.C.P.
Decret incoació expedient sancionador M.A.V.
Decret aprovar un pagament a justificar Santa Rita
Decret aprovar un AD a favor de Rafael Villena Ordoñez
Desistiment de la petició i arxiu de l'expedient per
Responsabilitat patrimonial - N.C.T.
Decret aprovar un AD a favor de l'ASEPEYO
Exp.-260/13 alta placa de gual
543/2012-SSTT-LOMAJ
Decret aprovar la relació F/2013/138 i altres
543/2012-SSTT-LPO
Decret incoació expedient sancionador R.P.G.
266/2013-LOMEN-SSTT
265/2013-LOMEN-SSTT
Endós a la compañía d'assegurances del pagament d'una
indemnització per danys al mobiliari urbà - F.C.R.
03/2013-II denegar canvi no substancial
Aprovació de les bases i convocatòria borsa treballador/a
social
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2013/1054
2013/1055
2013/1056
2013/1057
2013/1058

13/05/2013
13/05/2013
14/05/2013
14/05/2013
14/05/2013

2013/1059 14/05/2013
2013/1060 14/05/2013
2013/1061 14/05/2013

Aprovació oferta pública d'ocupació per a l'any 2013
Autorització d'ús de les intal·lacions de l'escola Marta Mata
Ordre d'execució, ordenar treballs finca C.Ges d'Avall,34
Nòmina. Diferències salarials triennis FVR
Requeriment presentació justificant absència JCM
Delegació de l'Alcaldia per a la celebració d'un casament civil,
en el regidor, Sr. David Forcada.
Decret autorització Motor-Fest
Decret autorització trobada vehícles clàssics

El Ple es dóna per assabentat.
3.3. DONAR COMPTE EXPRESSA DE DECRETS DE L'ALCALDIA
3.3.1. Donar compte d'una resolución de l'Aclaldia de data 09/05/2013, d'avocació
de delegació de competències durant el período de vacances.
En data 9 de maig de 2013, e sva dictar la resolució de l’alcaldia que es transcriu a
conitnuació per al general coneixement:
“En data 5 de març de 2012 es va dictar Resolució de l’Alcaldia per la qual es nomenaven
les tinentes i els tinents d’Alcalde, i en la mateixa data, es va dictar resolució de l’Alcaldia
per la qual es delegaven en general diverses atribucions de gestió i resolució
d’assumptes de les seves respectives Àrees en els membres de l’equip de govern.
LA Sra. Carme Francolí i Casas, regidora que té delegades les tasques de benestar
social, salut pública i Polítiques d’Igualtat, té previst gaudir d’un període de vacances i,
per tal de no deixar desatesa la signatura de la documentació que es generi a la regidoria
durant la seva absència, s’ha establert que aquesta recaigui en la persona que exerceixi
les funcions d’alcalde.
Per tot l’exposat anteriorment, i de conformitat amb les atribucions que em confereix
l’article 21 de la Llei 7/1985 , de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, l’article
53 del decret legislatiu 2/2003 pel que s’aprova el text refós de la llei municipal de règim
local de Catalunya, i els articles 46, 47 i 48 del reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel que s’aprova el Reglament d’Organització, funcionament i règim jurídic de
les Entitats Locals,
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.- AVOCAR la delegació general d’atribucions de gestió i resolució d’assumptes
de les regidories de benestar social, salut pública i Polítiques d’Igualtat, durant el període
en què gaudirà de les seves vacances anuals la Sra. Carme Francolí i Casas i,
concretament, del 13 al 15 de maig, ambdós inclosos i del 21 de juny a l’1 de juliol,
ambdós inclosos.
Segon.- DONAR COMPTE de la present Resolució en la propera sessió que celebri el
plenari municipal.
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Tercer.- NOTIFICAR-LA a les persones interessades i PUBLICAR-LA al Butlletí Oficial
de la Província.
Quart.- Donar a conèixer la present resolució als Departaments municipals pel seu
coneixement i efectes oportuns.”

El Ple es dóna per assabentat.
3.3.2. Donar compte del decret de l'Alcaldia de data 20 de maig de 2013, referent al
Consell Municipal de Seguretat Ciutadana i Mobilitat.
En data 20 de maig de 2013 es va dictar la resolució de l’alcaldia que es transcriu a
continuació per al general coneixement:
“RELACIÓ DE FETS:
En data 29 de desembre de 2008, el Ple de l’ajuntament en sessió ordinària, va aprovar
inicialment el Reglament del Consell municipal de seguretat ciutadana i mobilitat,
aprovació que va esdevenir automàticament definitiva i publicada en el Butlletí Oficial de
la província número 166, del 13 de juliol de 2009.
L’article 6.1 del Reglament, detalla la composició del Consell. I l’article 7, disposa que els
membres, i els seus suplents, seran nomenats per la presidència del Consell, a proposta
de l’òrgan competent de les respectives entitats a les quals representi.
El mateix article 7è disposa que la presidència del Consell l’ostentarà l’alcaldia, que podrà
delegar-la expressament al regidor responsable de l'Àrea de seguretat ciutadana i
mobilitat.
Com a conseqüència del Pacte dels grups municipals de CiU i JpT-ERC-AM aprovat pel
decret de l’alcaldia de data 5 de març de 2012 s’ha procedit a modificar el cartipàs
municipal i les delegacions de l’Alcaldia, modificacions que afecten en la representació al
Consell municipal de seguretat ciutadana i mobilitat.
Procedeix, per tant, modificar el decret de l’alcaldia de data 14 d’octubre de 2011 en el
sentit que es nomenen nous membres per haver canviat alguns representants del Consell
municipal de seguretat ciutadana i mobilitat, i delegar la presidència del Consell en el
regidor de l'Àrea de seguretat ciutadana i mobilitat, el Sr. Jordi Casals i Prat.
Per tot això,
RESOLC:
Primer.- NOMENAR les persones que es detallen a continuació, com a membres del
consell municipal de seguretat ciutadana i mobilitat:
o Sr. Jordi Casals i Prat, regidor de seguretat ciutadana i mobilitat, en substitució del
Sr. Albert Portús i Noguera
o Sr. Albert Farrús i Marfull, en representació de l’AAVV Joanot Martorell i La
Cabanya, en substitució del Sr. Marc Vivet i Masmitjà
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o Sr. Francesc Hernández i Sánchez, en representació del Cos de Mossos
d’Esquadra, en substitució del Sr. Sebastià Rubia i Vargas
o Sr. Lluís Sabates i Padrós, regidor d’educació, en substitució de la Sra. Concepció
Villena i Aceituno
Segon.- DELEGAR en el Sr. Jordi Casals i Prat, regidor de seguretat ciutadana i mobilitat
d'aquest Ajuntament, la presidència del Consell municipal de seguretat ciutadana i
mobilitat.
Tercer.- NOTIFICAR aquests acords a totes les persones interessades.
Quart.- Donar compte al Ple d’aquests nomenaments i delegació, per al general
coneixement.”

El Ple es dóna per assabentat.
3.3.3. Donar compte d'una resolución de l'alcaldia de data 22 de maig de 2013,
d'avocació de la delegació de competències en un tinent d'alcalde, durant el
període de vacances.
En data 22 de maig de 2013, s’ha dictat la resolució de l’alcaldia que es transcriu a
continuació per al general coneixement:
En data 5 de març de 2012 es va dictar Resolució de l’Alcaldia per la qual es nomenaven
les tinentes i els tinents d’Alcalde, i en la mateixa data, es va dictar resolució de l’Alcaldia
per la qual es delegaven en general diverses atribucions de gestió i resolució
d’assumptes de les seves respectives Àrees en els membres de l’equip de govern.
El Sr. Manel Romans i Sànchez, regidor que té delegades les tasques de promoció
econòmica i Recursos Humans, té previst gaudir d’un període de vacances i, per tal de no
deixar desatesa la signatura de la documentació que es generi a les regidories durant la
seva absència, s’ha establert que aquesta recaigui en la persona que exerceixi les
funcions d’alcalde.
Per tot l’exposat anteriorment, i de conformitat amb les atribucions que em confereix
l’article 21 de la Llei 7/1985 , de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, l’article
53 del decret legislatiu 2/2003 pel que s’aprova el text refós de la llei municipal de règim
local de Catalunya, i els articles 46, 47 i 48 del reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel que s’aprova el Reglament d’Organització, funcionament i règim jurídic de
les Entitats Locals,
RESOLC:
Primer.- AVOCAR la delegació general d’atribucions de gestió i resolució d’assumptes
de les regidories de promoció econòmica i de Recursos Humans, durant el període en
què gaudirà de les seves vacances anuals el Sr. Manel Romans i Sànchez i,
concretament, de l’1 al 12 de juny de 2013, ambdós inclosos.
Segon.- DONAR COMPTE de la present Resolució en la propera sessió que celebri el
plenari municipal.
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Tercer.- NOTIFICAR-LA a les persones interessades i PUBLICAR-LA al Butlletí Oficial
de la Província.
Quart.- Donar a conèixer la present resolució als Departaments municipals pel seu
coneixement i efectes oportuns.

El Ple es dóna per assabentat.
3.4. DONAR COMPTE DE LES ACTES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
3.4.1. Donar compte de les actes aprovades de la Junta de Govern Local.
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 22 d’abril de 2013.
3.2.2. Sessió ordinària del dia 6 de maig de 2013.
3.2.3. Sessió ordinària del dia 13 de maig de 2013.

4.- PRECS I PREGUNTES:
Sra. ROSER MAS:
4.1.
Jo portava un parell de preguntes preparades, però una, gairebé me l’heu dinamitat
convocant-me a una reunió: us volia demanar com estava el tema de l’escola de música i
resulta que hi ha una reunió convocada en què suposo que ens explicareu com, quan i
perquè.

Respon el Sr. Lluís Sabatés:
El tema de l’escola de música, ha anat així, és casualitat; no ho hem pas fet
expressament i us convoquem el dimarts vinent per presentar-vos els estudis que s’han
fet amb l’ajuda de la Diputació i explicar una mica el projecte que pensem des de l’equip
de govern que és on l’hem d’enfocar. Si que és cert que anem bastant justos de temps si
volem licitar de cara al curs vinent. Per tant, us demanarem un esforç en aquest sentit per
tal que el retorn sigui el més ràpid possible... però ja en parlarem dimarts.
4.2.
I l’altra que us volia demanar, és quina intenció té l’equip de govern en relació a l’escola
d’arts plàstiques, perquè nosaltres ho valorem molt positiu, tant pels ensenyaments que
es fan, com per tota la repercussió social que tenen en les seves exposicions i amb les
activitats del poble i m’interessaria saber com ho teniu.

Respon el Sr. Lluís Sabatés:
En quant a l’escola d’arts plàstiques, aquest curs s’acaba la licitació i per tant, estem
treballant també en el plec de condicions per fer la licitació i el que volíem fer, és aprofitar
una mica la mateixa reunió per donar-vos una mica les línies d’aquest projecte nou, i
també posar-vos-el en coneixement. De fet, com ja saps tu Roser, en el Consell municipal
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escolar ja vam informar que la nostra intenció era tirar endavant aquestes licitacions i, a
més, vam donar uns documents a tots els assistents per si estaven interessats en fer-nos
en algun retorn que ho poguessin fer i, per tant, és un procés que ja fa temps que s’ha
començat.
Sr. JOSEP M. SOLDEVILA:
4.3.
En relació a les obres del carrer Rocaprevera, segueixen els seus plans? És que hi ha la
sensació en molta gent, que s’estan retardant molt! I més que tot, és obra nova o és
reparació, perquè s’han aprofitat moltes canonades i molta gent no ho entén.

Respon el Sr. Jaume Vivet:
En aquest carrer sempre s’ha dit que es miraria de refer el clavegueram i que si estava en
bones condicions es mantindria i el que fan són trossos nous o trossos que anaven molt
per sobre i no hi canvia ni el gruix de la pedra. I nosaltres, amb bon criteri per part dels
tècnics municipals, entenem que això fa que s’abarateixi l’obra, perquè no hem de fer tot
el tros nou, si no que es canvien només els trams que estan malament o que s’han petat i
això és normal! A més, s’ha donat la casualitat que una vegada ha estat obert aquest
carrer, ha tingut l’avantatge que resulta que passa un tub per cada banda que només
recull les aigües pluvials; o sigui que fa molts anys, ja feien separatives i, per tant, el tub
que es manté és el de les pluvials.
L’explicació és aquesta: està en bones condicions, pot servir i estem parlant d’aigües
pluvials, el que es manté en obra.
4.4.
En relació al pont de Conanglell, que fa uns dies s’hi va fer obres; suposo que devien ser
perquè es devia obrir o alguna cosa. L’administració sempre fem les coses dues vegades
i ens agradaria que se’ns expliqui què s’hi ha fet, perquè hi ha hagut un col·lapse de
trànsit, durant una setmana, una mica pertinent.

Respon el Sr. Jaume Vivet:
Imagino que s’hi ha fet unes juntes de dilatació; això s’ha fet des de la Diputació. No
se’ns ha informat; hi van posar un semàfor i tampoc se’ns va informar i el que vam fer des
de la regidoria de seguretat i mobilitat, va ser emplaçar-los a retirar el semàfor, perquè
allà s’encallava molt el trànsit. Tens raó: a mi em va trucar en Lluís el divendres, que els
agents de la policia estaven fent escoles, perquè eren les 3 de la tarda i em van dir que
quan acabessin el servei anaven cap allà.
En aquest tema hem estat al cas i el problema és que la Diputació no ens ho ha
comunicat i evidentment, abans no arriben les coses i se solucionen, passen aquests tres
o quatre dies que han passat.

4.5.
En relació al tema de la caseta, em vaig interessar i en vaig parlar amb molta gent i hi
havia un problema amb gent molt enfadada i ara resulta que ningú hi diu res i potser hi ha
algun pla determinat i com que vostè estava a la Junta (s’adreça al Sr. Alcalde) potser
m’ho podrà explicar una mica, perquè ara ningú diu ni piu; que hi ha algun pla urbanístic
pertinent? O alguna cosa determinada, allà? Jo només ho demano.
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Respon el Sr. Jaume Vivet:
Lamento la teva intervenció. Tothom coneix que jo si que estava a la Junta de
compensació, però llavors no era alcalde; i ho vaig tenir molt clar i sé on sóc en cada
moment i des de llavors, he de dir que del tema no em cuido de res en absolut i també he
de dir que també hi va haver un grup polític, en aquest cas amb un socialista, que van
voler saber què passava allà, em van demanar una visita i penso que les explicacions del
que ens vau demanar van ser clares. Hi ha coses que, això que has dit aquí penso que
és lleig! Sembla que vulguem acusar l’alcalde d’alguna cosa!
Sr. Josep M. Soldevila:
No, no, jo ho he dit, perquè suposo que deus saber més que un altre si estaves allà en
aquells moments!

Sr. Jaume Vivet:
El problema, jo no sé quin és el problema! No sé ni si n’hi ha cap, de problema! Imagino
que el problema és la situació econòmica actual i no n’hi ha cap altre. Com a Ajuntament,
hi ha uns requisits que s’han de complir i els fem complir i a partir d’aquí, la pilota la tenen
ells; nosaltres, de problema, a dia d’avui, no tinc coneixement que n’hi hagi, tret de
l’econòmic.

Sr. DAVID OLIVARES:
4.6.
Els casals d’estiu, ja se sap exactament quants n’hi haurà que faran servir la piscina a
l’estiu?

Respon la Sra. Concepció Villena:
S’hi està treballant. Els diferents casals han anat a parlar amb els tècnics d’esports i ho
estem coordinant tot. Ara també estem esperant que els casals vagin fent les
inscripcions. En Xevi ja us ho explicarà, però de moment, ja ho tenim tot planificat i tot
treballat.
4.7.
Això més que una pregunta, potser és una resposta; és en relació al Sr. Sabatés, que el
ple passat em va demanar que li donés ubicacions del tema Mercadona i jo li porto avui
escrit en un paper, que es tracta d’un local ubicat al carrer Colomer, núm. 8, amb
qualificació urbanística que permet l’ús comercial. Més que una pregunta és una resposta
al Sr. Sabatés.

Respon el Sr. Jaume Vivet:
Ara parlava amb en Lluís. És una informació que evidentment ja tenia, la d’aquesta
parcel·la i també us vull transmetre que a Mercadona, en alguna reunió que havíem
tingut, també se’ls va informar de l’existència d’aquesta parcel·la. La resposta va ser clara
i contundent: no, perquè és massa petita, fa dos mil metres menys que l’altra. El tema del
motiu que no van allà, és aquest: era massa petita.
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Sr. David Olivares:
El senyor Sabatés em va demanar les ubicacions i per això avui li he portat la ubicació.

Sr. Jaume Vivet:
En el moment que vam parlar d’això, el senyor Sabatés segurament encara no era
regidor d’urbanisme.
4.8.
En això ja m’he fet molt pesat, sé que ho demano a cada ple, però hi ha gent molt
molesta, perquè es posen moltes multes davant del Fortià Solà i el problema és que no hi
ha aparcament i la gent deixa el cotxe i... demanar si es té pensant resoldre aquest
problema el més aviat possible.

Respon el Sr. Jordi Casals:
Una de les coses poc agradables que et trobes essent regidor de seguretat ciutadana, és
que es posen multes; es posen multes, normalment que tenen la seva justificació i, si no,
es presenten al·legacions i si es considera adient, es treuen.
Pel que fa a les multes del Fortià Solà, les que es posen, són bàsicament, perquè els
cotxes s’aturen en llocs on provoquen problemes en la circulació d’una manera especial i,
a més, des de l’AMPA es va demanar a la regidoria que els agents cívics que hi
poguessin anar per veure què hi havia; hi van poder anar; van poder veure la situació que
hi havia; la policia local cada vegada que ha actuat allà ha estat per cotxes que estaven
en un lloc on no podien aparcar i que, a més, provocaven problemes en el trànsit. I és així
i òbviament, si es posen multes és, perquè els cotxes estan mal aparcats, a no ser que
vulgueu que ens saltem la normativa i les lleis i que posem multes només a segons quins
col·lectius...
Sr. David Olivares:
O per recaptar, també pot ser, perquè si no es pot aparcar en lloc, potser és per recaptar,
és la meva opinió, també sóc lliure d’opinar el que sigui!

Sr. Jordi Casals:
Però David! Això, no és una opinió! Els cotxes, o estan ben aparcats, o mal aparcats. Els
cotxes, o van contra direcció o no van contra direcció. Els cotxes posen el rellotge, o n
posen el rellotge! Si tu vols tenir una opinió diferent en aquestes coses objectives, ets
lliure de dir-ho, però òbviament la policia no et demanarà permís per qui, quan i com
s’han de posar les multes.

Sr. Jaume Vivet:
I imagino que també et referies el tema de l’aparcament que diem que hi ha d’haver. He
de dir que és un tema que no és un problema de l’Ajuntament; l’Ajuntament té la
consignació econòmica feta per fer front al lloguer del terreny, però el problema és del
propietari, que no té les escriptures en ordre i, per tant, no es pot llogar. Ja li estem dient,
però sembla que s’està prenent el temps que es pren i la intenció és solucionar-ho, però
si qui ha de tenir els documents correctes no els hi té, no podem pas llogar-ho de
qualsevol manera!
Sr. David Olivares:
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Però allà, no es pot fer cap altra zona blava o més zona d’aparcament fins que se
solucioni aquest problema?

Sr. Jaume Vivet:
El carrer té el que té, no hi ha més, David!
Sr. David Olivares:
És que tot és zona groga allà i reserva per l’autobús... és que no es pot aparcar en lloc!

Sr. Jaume Vivet:
L’autobús també ha d’aparcar; s’ha de poder entrar al CAP.

Sr. David Olivares:
Però l’autobús ve quan hi ha una excursió i això pot ser una vegada cada tres mesos? Els
vailets no marxen cada dia d’excursió. Que es pugui aparcar allà mentre no hi hagi els
autobusos... hi ha moltes maneres de fer les coses i ens podem estalviar que es multi tant
a la gent i tinguin aquest malestar.
4.9.
Hi ha un tema de brutícia davant dels contenidors, sobretot al carrer Ausiàs Marc –també
en altres carrers, però en aquest sobretot- que la gent llença les deixalles fora del
contenidor, encara que siguin buits. Demano si es poguessin enviar els agents cívics per
controlar-ho una mica o si es pot mirar aquest tema.

Respon el Sr. Lluís Sabatés:
El que s’ha de fer és utilitzar els contenidors i si dius que estan buits i la gent deixa fora
les deixalles, el que han de fer és entrar-les a dins. Cada dia es passa, cada dia es mira,
es neteja quan toca i l’únic que pot ser que aquest dia del cap de setmana que no es
passa, que s’hi pugui acumular, però si em dius que estan buits i ho deixen a fora, això ja
és un tema de civisme.
Evidentment, si veiem algú o algú veu algú que fa una acció d’aquestes, és denunciable,
com ja hem dit sempre i, per tant, tirant-li una foto i portant-la a l’Ajuntament, obrirem
expedient i mirarem de solucionar-ho, però és un tema de civisme i no podem tenir allà un
agent cívic tot el dia mirant si la gent compleix o no compleix.
4.10.
I sobre el tema dels parcs infantils, demanar si se’ns podria fer un informe sobre el tema
dels parcs infantils, pel que fa a l’adaptació a nens amb mobilitat reduïda, i en un altre
informe, si se’ns podria dir quin nombre de vailets hi ha amb mobilitat reduïda a Torelló;
més que tot, és, perquè algun pare ens ho ha demanat, perquè tenen problemes per
entrar als parcs amb cadira de rodes i temes d’aquests.

Respon el Sr. Jaume Vivet:
Aquesta és d’aquelles coses que si hi ha algú que té aquest problema em pot venir a
veure i, a vegades, pots començar, si és una persona que té una criatura amb aquest
problema, pot venir i explicar que va molt en un parc concret i mirarem què s’hi ha de fer i
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quan val la inversió i si hi ha disponibilitat econòmica per fer-ho, és una mica el tema que
fem amb ADFO, que ho canalitzem a través d’ells, perquè així l’actuació la fem allà on
toca fer-la i de la manera encertada allà on hi ha la necessitat.
Sr. David Olivares:
Vols dir saber el parc en concret on va aquest tipus de canalla?

Sr. Jaume Vivet:
Jo demanaria que ens vingués a veure amb el tècnic de l’Ajuntament, que en aquest cas
és en Pere Franquesa; pot venir dimecres i divendres d’11 a 1 i no ha de demanar hora;
que vingui i que ens expliqui la seva problemàtica i mirarem què hi podem fer.

Sra. IRENE HERNÀNDEZ:
4.11.
La meva pregunta també és sobre ensenyament, senzillament a títol d’informació: ja
sabem sobradament el panorama que hi ha en educació, no cal ja dir-ho, sobre
retallades, tancaments de centres d’escoles i no cal dir-ho, també, en inversions de nova
construcció. És per això que ens inquieta una mica les previsions sobre les inversions
dels equipaments que falten a l’institut escola Marta Mata, i tot i que ja sabem que el curs
vinent s’inicia el curs de quart i encara queda espai de temps, ens agradaria que ens
informéssiu una mica si des de l’Ajuntament ja s’ha posat fil a l’agulla i si es té previst fer
quelcom properament o si es té alguna previsió de fer a nivell de futur.
Ja sabem que en Lluís hi va remenant i a veure si ens pot fer cinc cèntims.

Respon el Sr. Lluís Sabatés:
Aquest és un tema que ja va sortint a cada ple, gairebé, perquè cada vegada responc el
mateix i és que si, que hi ha un compromís i quan vam parlar de les línies de P-3 vam
aprofitar les reunions que vam tenir amb els Serveis Territorials a la Catalunya Central
per adquirir un compromís –que a més ja està escrit de fa uns anys, hi ha un conveni
escrit entre el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de Torelló- que una de les
coses en què es comprometen i que, per tant, hem d’engegar ja i suposo que serà acabat
el curs, o a l’inici de l’altre, és una mesa de planificació municipal i a partir d’aquí parlarem
de tots aquests temes conjuntament i mirarem com muntem aquesta mesa per planificar
tots aquests temes que hi ha d’infraestructures i també temes d’ensenyaments, doncs
també hi ha inclòs el tema dels nous cicles formatius, que també s’està treballant amb el
Dispositiu Local d’Inserció, conjuntament amb el Departament, per veure si hi ha la
possibilitat de cara, no a aquest curs, si no a l’altre, d’oferir altres vies d’ensenyament i,
per tant, és imminent. El que passa és que tot té el seu temps i ara la preocupació
principal era aconseguir que ens mantinguessin les set línies a P3 i després els
departaments de la Generalitat també tenen el seu ritme, està en tot el tema de les
adjudicacions de places, de l’inici del curs,...
Sra. Irene Hernàndez:
Nosaltres ens alegrem, perquè sabem que hi treballes molt al darrere. Ja no era només si
estava aprovat o no, si no que, com que cada vegada retallen més, era per si us havien
dit alguna cosa nova.
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Sr. Lluís Sabatés:
No.
Sr. DAVID FORCADA:
4.12.
Una pregunta sobre l’ocupació a la via pública de cara a les terrasses d’estiu: l’any passat
recordo que hi va haver una mica d’arbitrarietat en l’assignació; vam comentar que es
podrien establir uns criteris una mica més objectius. No sé si s’ha fet, si hi ha algun
reglament o se seguiran donant les llicències tal com es feia fins ara.

Respon el Sr. Jordi Casals:
La voluntat quan vaig entrar de regidor fa un any, va ser intentar objectivar aquest tema;
suposo que ja deus conèixer que no hi havia cap manera d’objectivar l’ocupació de la via
pública; aquí es va aprovar l’ordenança de civisme, que és de convivència a l’espai públic
i es va regular això, i hem de combinar el que diu aquesta ordenança i també el tema de
seguretat vial. En alguns carrers podem veure, tal com especifica l’ordenança de civisme,
que les terrasses que hagin d’estar a la calçada estan en un entarimat de fusta, han
d’estar protegides, però hi ha alguns llocs on no hi poden ser per una qüestió de
seguretat en el trànsit i aquests són els criteris. I també hi pot haver diferents
casuístiques, que nosaltres no podem preveure i que quan ve alguna persona d’algun
establiment, sempre que ha vingut a parlar amb mi hem mirat si podíem trobar una
solució o a vegades no es pot trobar la solució i m’he trobat amb casos de tot, però la
base de tot és l’ordenança de convivència en l’espai públic, la de civisme, i després, els
temes de seguretat pública.

Sr. MARC FONTSERÈ:
4.13.
Avui hem aprovat una modificació en les ordenances del teatre, en què es parla de la
creació de la comissió. Quan està previst crear-la, tant al teatre com a la ràdio?

Respon la Sra. Núria Güell:
La comissió del teatre tenia molt interès que es continués i ja es va apostar per això, tot i
que se suprimís el patronat i llavors, el que s’està treballant des de la regidoria, és buscar
un model que no fos allò de ser-hi la gent per ser-hi, que era una mica el que ens havíem
trobat ara al final i que fos una comissió més de pes i de poder mirar de treballar més
conjuntament. Hem estat mirant pobles i models que hi ha i no n’hi ha, perquè la gestió és
una empresa privada, o perquè ho fa el mateix Ajuntament aquesta comissió no existeix,
hi ha pocs pobles en què existeixi aquest ens i ho estem mirant, perquè hi ha un tema
pendent que són les obres del Cirviànum, que evidentment no ens hi podem ficar ara tal
com està tot plegat, però si que s’hi ha d’anar rumiant, perquè comença a ser vellet i
aquesta comissió també s’hauria d’apuntar que hi haurà molta feina per fer.
Estem en això: estem mirant models i mirant quina seria la millor manera, també
conjuntament amb secretaria, quina seria la millor manera de lligar-ho tot plegat.

Sr. Jordi Casals:
Pel que fa al patronat de la ràdio, hi ha el compromís que si deixàvem de tenir patronat, ja
llavors hi havia el compromís de reformar el patronat i obrir-lo, perquè de fet, era una
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representació política i tècnica i amb representació de tots els grups municipals. La
voluntat de l’equip de govern és obrir-ho a gent que hagi pogut estar vinculada amb la
ràdio i fins i tot que hi estiguin participant, com els col·laboradors; jo crec que els
representants dels grups polítics també han de seguir essent-hi; gent de l’àmbit del
periodisme, però amb la secretària estem mirant quina és la millor manera de fer-ho, si ha
de ser un consell municipal, o no. La qüestió és que sigui el més àgil possible.
4.14.
En relació al pla de barris: durant uns mesos o un any, o més, es van anar fent reunions
de la comissió de seguiment del pla; ara ja portem força temps sense cap trobada.
Creiem que seria el moment de començar a reenganxar-nos. És un tema important,
l’equip de govern hi dóna molta prioritat o, si més no, basen la seva obra en el pla de
barris –almenys pel que fa a inversions- i ens agradaria que es convoqués.

Respon el Sr. Jaume Vivet:
Penso que toca una trobada, tens raó, Marc! Toca una trobada i si més no una mica per
veure què podem fer aquests dos anys que queden en funció de la situació econòmica i
també per passar llista del que estem fent, on som, què queda, que falta i, si hi ha alguna
altra cosa que puguem incorporar-hi. Em comprometo a convocar en breu els portaveus
de tots els grups, juntament amb l’Anna Manrique i fer una reunió per veure on passem.

5.- INFORMACIONS:
Sra. CONCEPCIÓ VILLENA:
5.1.
Com que ja comencen a acabar les temporades esportives, hi ha diferents
esdeveniments: aquest diumenge passat es va fer el primer torneig de mini volei, en
memòria d’en Miquel Pratdesaba; va ser un acte molt emotiu.
Aquest divendres també finalitzem les jornades esportives; farem l’última jornada i a les 4
farem una mica de cloenda i convidarem les famílies, perquè vinguin; es donarà una
medalla o un diploma als nens i nenes que han participat.
També el dia 1 de juny, dissabte, hi ha els tracs dels diables i una trobada de bàsquet
escolar, organitzada pel club bàsquet i pel consell esportiu d’Osona amb diferents equips
de la comarca que vindran a jugar.
El 8 de juny tenim les 12 hores de tennis taula i el torneig de futbol benjamí, i el 16 de
juny tenim el festival de gimnàstica rítmica i el 40 aniversari de la Penya blaugrana, que
tenen un local en els nous vestidors del camp de futbol, perquè hem reestructurat tota la
sal de dalt i hem fet diferents despatxets i se’ls ha habilitat una zona allà, que puguin
gestionar les seves activitats i serà el dia que faran una mica d’inauguració.
I el 25 de juny ja comença la 34ena edició del Campionat de futbol sala.
Sra. CARME FRANCOLÍ:
5.2.
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Només comentar que aquest dimecres, dia 22 de maig, hi va haver la cloenda del cicle de
xerrades de gent gran que es va fer durant tres dimecres, el 8, el 15 i el 22; el tema era
història de Catalunya i la veritat és que hi va haver un èxit de participació amb una
mitjana de 35-40 persones a cada xerrada i l’última, aquesta del dia 22 va ser molt maca,
també, perquè a última hora, com que ja anava de la República fins a la Monarquia, va
estar molt bé, perquè el ponent que ens feia la xerrada va voler que la gent participés i ja
eren uns anys que molta gent que hi havia al casal de la gent gran, on es feien les
xerrades, hi va participar explicant vivències pròpies i va estar molt bé.
Sra. NÚRIA GÜELL:
5.3.
La setmana passada vam tenir la valoració dels projectes de la Beca Segimon
Serrallonga. N’hi va haver 19. De Torelló n’hi ha 2 i el jurat va dir que eren projectes de
gran qualitat, que va ser molt complicat de fer la tria i l’acte d’adjudicació es farà el dia 8
de juny en aquesta mateixa sala, a quarts de 12 i ja rebreu la convocatòria.
5.4.
Es va fer la presentació de la imatge del Festus d’aquest any. Porto els cartells per
ensenyar-los. S’ha buscat un fil conductor que és el moviment i justament els cartells
serien el no moviment, com podeu veure.
Hem apostat una mica fort en la imatge, per veure si entre altres coses els mitjans de
comunicació ens fan una mica més de cas, perquè és un festival que ja fa 16 anys que el
fem i que se’ns valori una mica més. En paper pràcticament no hi haurà res; es faran uns
cartells grans i prou i s’està penjant tot a les xarxes socials.

Sr. ALBERT PORTÚS:

5.5.
Ja s’ha enviat la liquidació del 2012, tant a la Generalitat com a Hisenda i així com també
l’esforç fiscal, que són els paràmetres en què es calcula el que són les participacions en
els tributs de l’Estat.
5.6.
Ja s’ha passat la segona quota de les contribucions especials del carrer Rocaprevera i en
quant a la primera quota, el percentatge de recaptació ha estat força alt i els casos
d’impagaments que hi ha hagut, s’estan fent gestions via telefònica per intentar tenir
coneixement dels motius pels quals no s’han pagat.
Sr. JORDI CASALS:
5.7.
Jo, una de freda i una de calenta: començarem per la freda: al ple passat vam aprovar
una modificació de l’ordenança per tirar endavant el mercat de pagès; si us en recordeu
vam presentar-la per urgència, bàsicament perquè estàvem esperant la ratificació de
possibles participants en aquest mercat on donàvem per segurs uns productors, que al
final no ha estat així i no hem arribat al quòrum.
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Ara tenim l’eina per tirar-ho endavant quan vulguem, tenint les ordenances i ho tenim tot
preparat per engegar-ho. Només perquè us feu una idea del procés, hem fet cinc
reunions, tant internes a l’Ajuntament per establir quin seria el mecanisme intern, com
amb els productors que han estat tres; la idea inicial va sortir amb els mateixos
productors; en una segona ens vam posar deures i l’Ajuntament vam fer els deures que
ens pertocaven, i l’última, que havia de ser la decisiva, els productors per diferents
qüestions no van veure clar tirar-ho endavant ara al mes de juny i a mi m’agradaria poder
dir que ho hem aparcat, no ho hem abandonat i per part de la regidoria ens agradaria si
més no poder fer un tastet d’aquest mercat de pagès durant aquest any i és un projecte
que el tenim al calaix amb ganes de poder tirar-lo endavant; de moment, tenim les eines
necessàries, que és l’ordenança, i després serà qüestió de posar fil a l’agulla.
5.8.
I la calenta és la campanya de pla de barris de comerç, barris antics. És una campanya
de comerç de diferents pobles de Catalunya que tenen pla de barris. A Torelló, que va
participar per primera vegada l’any passat i era la segona vegada que es feia a nivell
nacional, la primera vegada vam tenir 50 comerços i enguany en tenim més de 150, és a
dir, que hem més que triplicat la participació dels comerços, cosa que valorem molt
positivament.
Demà farem la presentació als mitjans de comunicació a Torelló amb els ajuntaments
d’Osona que hi participaran; vindran a Torelló, perquè som els que tenim més experiència
en aquesta campanya, i avui, l’alcalde i un servidor hem anat a Barcelona, on s’ha fet la
presentació nacional d’aquesta campanya de comerç de pla de barris amb diferents
pobles que hi participen.
Crec que la calenta és molt més positiva que no pas negativa la freda.

Sr. LLUÍS SABATÉS:
5.9.
Dir-vos, per coincidència, que avui a l’escola Fortià Solà hi ha anat un equip de TV3 a
gravar un mini reportatge sobre com s’està gravant el tema de la llengua en les escoles
del territori, i en la comarca ha estat escollida aquesta escola; ens van trucar directament
i han gravat els de sisè. Són uns programes que ja fa dies que s’estan fent, sobre
diferents aspectes de les escoles en el tema de la llengua. En principi sortirà al
telenotícies migdia i suposo que ho aniran repetint en el 3 24.
Com que ha estat una cosa molt ràpida, doncs se’ns va comunicar divendres i avui ja s’ha
gravat i tampoc hem tingut temps de fer-ne massa difusió i és per si esteu interessats en
veure-ho.
5.10.
Comentar-vos, perquè així m’ho han fet avinent l’AMPA i la direcció de l’escola
Rocaprevera, informar-vos que –suposo que ja ho sabeu- han començat els actes de
celebració dels 125 anys de la fundació de l’escola Rocaprevera i esteu convidats a tots
els actes que s’estan fent, que són bastants, i que s’allargaran fins al novembre.
5.11.
I en relació a les preinscripcions de les escoles bressol o llars d’infants, hem d’estar
contents, perquè han anat bé i tenim la dificultat, per dir-ho d’alguna manera, que en la
franja d’edat de P1 tenim una llar d’infants que té més preinscripció de la que realment

41

pot encabir i, per tant, dijous 30 de maig, a ¼ de 7 de la tarda, a la cooperativa, farem el
sorteig, que és preventiu, perquè estem parlant de preinscripcions i això no vol dir que al
final s’acabin matriculant, però legalment ho hem de fer així i això vol dir que si quan es
facin les matrícules realment es confirmés la preinscripció, hi hauria algunes famílies que
haurien d’anar a la segona opció que han escollit, que moltes d’elles ja han escollit la
Blancaneus, on si que hi ha espai.
Sr. XAVIER LOZANO:
5.12.
Finalment, després d’un període de pluges, el tractor va poder entrar als horts socials i,
per tant, ja s’estan arrancant els horts socials per destinar a càritas.
5.13.
Us porto la guia d’activitats d’estiu, que ja ha sortit publicada i ja s’ha repartit pels centres
i en diversos punts i també es pot trobar penjat al web.
Sr. JAUME VIVET:
5.14.
Torelló, com sabeu, el mes de maig va ser escollit el poble més optimista, dins d’un
programa de Catalunya ràdio que dirigeixen o condueixen en Manu Guix i l’Àngel Llàcer i
divendres vinent venen a fer el programa al teatre i les portes del teatre s’obriran a ¼ de
12 del matí i el programa es farà de 12 a 1.
Agrair a la gent que ha votat que Torelló sigui elegit el poble optimista.

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

Torelló, 18 de juny de 2013
Vist i plau,
L’ALCALDE,

LA SECRETÀRIA,

Jaume Vivet Soler

Montserrat Freixa Costa
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