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Hi assisteixen:
















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

Excusen la seva assistència:



Membre de Dret, FRANCOLÍ CASAS CARME, Convergència i Unió
Membre de Dret, GALOBARDES MOLERA PERE, Partit dels Socialistes de
Catalunya - Progrés Municipal
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
1. ACTES PENDENTS D'APROVAR
1.1.

PLE2013/5 Ordinària 27/05/2013

L’acta s’aprova per unanimitat dels quinze membres assistents, després d’incorporar la
rectificació següent, a proposta de la Sra. Roser Mas:
A la pàgina 14, es fa referència al centre Kròmia i en realitat, l’ortografia correcta per a la
denominació d’aquest centre és “CROMMIA”.
2. PROPOSTES
COMISSIÓ INFORMATIVA D’ECONOMIA I HISENDA, RECURSOS HUMANS, RÈGIM
INTERN I SEGURETAT
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2.1. HISENDA
2.1.1. Aprovació del compte general de l’any 2012
ACORD:
Atès que en data 22 d’abril de 2013 es va reunir la Comissió Especial de Comptes per tal
de sotmetre a Informe provisional els Estats i Comptes anuals corresponents a l’exercici
2012.
Atès que ha estat publicat al BOP el 14/05/2013 i exposats al públic durant el termini
establert de quinze dies i vuit més, sense que s’hagi presentat cap reclamació ni
observació al respecte.
Vist el que estableix l’article 212 del RDL 2/2004 de 5 de març, pel que s’aprova el Text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, s’INFORMA FAVORABLEMENT,
amb caràcter definitiu els Estats i Comptes Anuals, corresponents a l’exercici 2012 i es
proposa al Ple de la Corporació.

És per tot això que, a proposta de la regidoria Economia i Hisenda, i vist el dictamen de
la C. I. d'administració, economia i hisenda, recursos humans, règim intern i seguretat, el
Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació,
acorda:
Primer.- APROVAR el Compte General corresponent a l’exercici econòmic 2012
Segon.- TRAMETRE a la Sindicatura de Comptes de Catalunya per a la seva fiscalització
externa”

INTERVENCIONS:
Sr. MARC FONTSERÈ:
Més enllà d’alguns comptes que no s’han regularitzat en el seu moment, crec que no
només a mi que em toca, si no els grups que ara estan al govern, pel que fa a la gestió
econòmica, més d’una vegada hem dit que s’ha fet bé o molt bé. Això ho demostra, els
romanents que hi ha a la caixa i les subvencions que es van trobar en el seu moment i,
per tant, el llegat que vam deixar és això i no uns apunts comptables, que per causes que
desconec no es van regularitzar en el seu moment.

Sr. JAUME VIVET:
Jo reafirmo una mica el que diu en Marc: les coses no es van pas fer malament del tot; el
que passa és que potser si que feia falta aquesta neteja anar-la fent més sovint;
nosaltres, ara hem trobat un punt que creiem que s’havia de fer net en coses molt
antigues, coses que són apunts comptables que no són deute, perquè ens entenguem, i
per tant la nostra feina pensem que és la d’anar endreçant una mica. Això no vol dir que
les coses es fessin malament, però s’hauria d’haver pogut fer que en el seu moment
s’hagués anat portant més net i ara inclús tenim dubtes en coses, perquè és molt antic i
costa trobar-ho.
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Sr. JOSEP M. SOLDEVILA:
Jo em refereixo més que tot, no dic que estigui malament, però en una empresa, per
exemple, no poden estar 8 o 9 anys amb 800.000 o 900.000 euros de romanent i que
sàpigues que no el tens i s’ha de quadrar cada any o, com a mínim, cada legislatura;
seria el més normal i correcte. Em refereixo a la forma com s’ha fet! No s’ha fet bé. Una
empresa s’ha de regularitzar cada any o cada quatre anys, coincidint amb la legislatura,
com a mínim!
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per majoria absoluta del nombre legal de membres de la
Corporació, d’acord amb el resultat que queda detallat a continuació:
Vots favorables: 12, dels regidors i les regidores dels grups municipals de CiU, del
PSC-PM, de JpT-ERC-AM i d’ICV-EUiA-E.
Vots desfavorables: 0
Abstencions: 3, dels regidors del grup municipal de PxC.

2.1.2. Aprovació de l'ordenança núm. 35. Preu públic pel Servei de Formació
ACORD:
Vist l’informe tècnic emès per la Regidoria de Promoció econòmica en la que posa de
manifest la necessitat de crear un servei municipal de formació.
Vista la memòria econòmica d’establiment del servei que determina que caldrà consignar
una partida de despeses en el pressupost per atendre el servei, ja que els preus de les
matricules dels cursos no cobreixen els costos que generen.
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució Espanyola i
per l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i de
conformitat amb el que disposen els articles 41 a 47 i 148 del Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text de refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals,
És per tot això que, 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 dels membres assistents, acorda:
PRIMER.- Aprovar l’Ordenança núm. 35 que regula el Preu Públic per al Servei de Cursos
de Formació tal i com consta a l’expedient.
SEGON.- Publicar al tauler electrònic municipal i en el centre on es presta el servei, el text
íntegre de l’Ordenança.

INTERVENCIONS:
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Sra. ROSER MAS:
Jo només volia fer el comentari que no veiem recollit a la taxa la possible exempció de
gent amb dificultats per als serveis que pertoqui, de dificultats econòmiques i precisament
és un servei per potenciar l’ocupabilitat de les persones i hi ha persones que no hi
podran accedir i trobem a faltar en tot cas, aquest aspecte.

Sr. MARC FONTSERÈ:
Nosaltres donarem suport a aquesta ordenança i a la creació d’aquest servei. Creiem que
pot ser una bona eina el fet de poder fer cursos per a gent aturada a preu molt
assequible; per tant, endavant! Només que no deixem el tema dels cursos del SOC,
perquè és una font, suposo que pot ser una font d’hores, de cursos, de diners i de
recursos més important que els que podrem fer, però... endavant!

Sr. MANEL ROMANS:
Nosaltres hem aprovat una taxa, que és una taxa molt, molt, molt petita! Pràcticament és
testimonial. També hem de pensar que a vegades, aquests serveis, amb una mica mica
de finançament, es valoren molt més les coses si et costa una mica. Pensem que és una
taxa mínima mínima.
El que volia explicar és que, com veurem en el punt 2.2, hem creat aquest servei de
formació per a persones aturades. Com molt bé deia en Marc, ja tenim alguns cursos,
quan ens els dóna el SOC –aquest any malauradament no ens els ha donat- que podem
donar un certificat de professionalitat, que és el cas de les persones que feien atenció
sociosanitària amb institucions; esperem que aquest any vinent ens els tronin a donar i,
per tant, agafem el que ens has demanat i diguem que ja tenim contactes amb el SOC
per tal que així sigui. Però ens ha semblat que hi havia un buit que podíem detectar en
alguns moments persones aturades, que els poguéssim donar una mica de formació a la
carta; algunes necessitats que nosaltres detectéssim en un grup de persones i que els
poguéssim donar la formació.
El que passa és que, com he dit, hem decidit que hi hagi una mica, mica de copagament,
però és una cosa pràcticament testimonial i si hi hagués algú que no hi pogués fer front,
segur que alguna solució hi trobaríem i no quedaria pas sense formació, en pots estar
segura!
Sra. ROSER MAS:
Precisament és l’objectiu, no? Que puguin fer el curs per ocupar-se. Sé que és
testimonial, tens raó, vol dir que realment és molt poc, però si que hi ha situacions que
aquest poc, a vegades, potser inhibeix de poder-ho fer.
Sr. MANEL ROMANS:
Si algú pot demostrar que realment aquesta petita col·laboració no la pot fer mirarem
com ho podem arreglar per via de serveis socials o com sigui.
Sra. ROSER MAS:
Depèn del nombre d’hores!
Sr. MANEL ROMANS:
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Crec que ens entendrem. Això depèn molt, també, dels cursos, de la manera que es
facin, de les hores que siguin, de tot plegat. Per tant, és això, una formació pràcticament
a la carta. Per això l’hem creat.
Sra. ROSER MAS:
El que passa és que hi ha un llistat, de formació, en el servei públic.
I en el redactat, hi ha un llistat de cursos i de formació que es fa.
Sr. MANEL ROMANS:
Si, de cursos que es podrien fer, però no sabem si es faran, no els farem pas tots!

Sra. ROSER MAS:
Aleshores és un tema obert, que en funció del que es cregui convenient, et pot adequar
d’una manera o d’una altra.
Sr. MANEL ROMANS:
Nosaltres quan detectem necessitats i hi hagi un grup que li puguem fer aquell curs,
doncs farem aquell curs.

VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels quinze membres assistents.
2.1.3. Aprovar la baixa de drets reconeguts de taxes, ingressos de dret privat i
subvencions, d'exercicis tancats.
ACORD:

RELACIÓ DE FETS
1. Aprovada la liquidació del pressupost de l'exercici 2012 i per tal de mantenir la imatge
fidel de la situació patrimonial, financera i pressupostària, cal determinar si la relació de
drets reconeguts que resten pendents de cobrament respon a drets efectivament
exigibles actualment.
2. De l'examen dels drets esmentats s'ha elaborat una relació dels drets pendents a la
hisenda municipal que han de ser donats de baixa, ja sigui per prescripció o per tractar-se
de duplicats.
3. La intervenció municipal ha emès el seu informe que s'adjunta a l'expedient.

FONAMENTS DE DRET

6

1. Articles del 66 al 70 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, que
estableixen els terminis de prescripció, el còmput dels terminis de prescripció, la seva
interrupció, extensió i efectes.
2. Articles del 61 al 63 del Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual s'aprova el
Reglament General de Recaptació, que estableixen el concepte, efectes i la revisió de la
baixa provisional per insolvència.
3. Articles 80 i 122 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària, on
s'estableixen, respectivament, la gestió del pressupost d'ingressos i els principis
comptables públics.
4. Ordre EHA/4041/2004, de 23 de novembre, per la que s'aprova la instrucció del model
normal de comptabilitat pública.
És per tot això que, a proposta de la regidoria Economia i Hisenda, i vist el dictamen de
la C. I. d'administració, economia i hisenda, recursos humans, règim intern i seguretat, el
Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació,
acorda:
Primer.- APROVAR la baixa dels drets reconeguts de les taxes, ingressos de dret privat i
subvencions, per un import total de 36.581,53 euros, dels conceptes que tot seguit es
relacionen:
CONCEPTE
PRESSUPOSTARI

OPERACIONS
DE
DRET RECONEGUT
ANY

54100 - LLOGUERS
FINQUES URBANES

DE 120040002318
120040002319

-

54100 - LLOGUERS
FINQUES URBANES

DE 120050002190
120050002191

-

59900 - LLOGUERS CARPA
120060000590
MUNICIPAL
46100 - TRANSFERÈNCIES 120070000574
CORRENTS. DIPUTACIÓ DE 120070002742
BARCELONA
120081000123
46100 - TRANSFERÈNCIES
120080000719
CORRENTS. DIPUTACIÓ DE
120080000730
BARCELONA

2004

1.202,40 €

2005

1.240,92 €

2006

129,69 €

- 2007

20.255,76
€

2008

13.224,92
€

120090000319

2009

100,00 €

120120000454
38900 - INGRESSOS DE 120120000456
PRESSUPOSTOS TANCATS 120120000457
120120000458

2012
-

427,84 €

39900 - INGRESSOS VARIS

-

IMPORT

IMPORT TOTAL.........................................................................

36.581,53
€
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Segon.- REALITZAR els assentaments comptables que corresponguin per tal que les
baixes siguin efectives.
Tercer.- NOTIFICAR el present acord a les persones interessades.

VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per majoria absoluta del nombre legal de membres de la
Corporació, d’acord amb el resultat que queda detallat a continuació:
Vots favorables: 12, dels regidors i les regidores dels grups municipals de CiU, del
PSC-PM, de JpT-ERC-AM i d’ICV-EUiA-E.
Vots desfavorables: 0
Abstencions: 3, dels regidors del grup municipal de PxC.
2.2. SECRETARIA
2.2.1. Aprovació inicial del Servei públic de formació del municipi de Torelló.
ACORD:

RELACIÓ DE FETS:
ATÈS que per decret de l'alcaldia de data 6 de juny de 2013 es va acordar incoar
expedient per crear el Servei públic municipal de formació per tal de posar a disposició de
la població una oferta formativa per tal de millorar-ne els coneixements i ocupabilitat.
L'article 25.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local en
concordança amb l'article 66.1 del Decret legislatiu 2/2.003, de 28 d'abril, pel qual
s'aprova el text refós de la llei municipal i del règim local de Catalunya preveuen que els
municipis poden promoure tota classe d'activitats i prestar quants serveis públics
contribueixin a satisfer les aspiracions de la comunitat. No es tracta d'un servei obligatori
pels municipis amb una població superior a 5.000 i inferior a 20.000 habitants.
ATÈS que, per decidir sobre l'establiment del servei esmentat és competent el Ple
municipal, prèvia la instrucció de l'expedient oportú amb la redacció d'una memòria
justificativa, un projecte d'establiment i un reglament sobre el règim jurídic de la prestació,
d'acord amb els articles 159 a 162 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova
el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, i la resta de normes d'aplicació;
Vistos la memòria justificativa, el projecte d'establiment i el projecte de reglament del
servei relatiu a l'expedient per a l'establiment del servei públic municipal d’ocupació,
incoat per la Resolució d'Alcaldia de data 6 de juny de 2.013.
ATÈS que el tràmit procedent és que el Ple municipal prengui en consideració la iniciativa
esmentada i l'expedient se sotmeti a informació pública durant el termini de trenta dies,
prèviament a l'aprovació definitiva, tal com determina l'article 160 del ROAS.
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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 dels membres assistents, acorda:

PRIMER.- PRENDRE EN CONSIDERACIÓ l'establiment del servei públic municipal de
formació sobre la base de la memòria justificativa, el projecte d'establiment i el projecte
de reglament del servei adjunts.
SEGON.- SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA l'expedient per un termini de trenta
dies, a comptar des de la darrera publicació de les ordenades al paràgraf següent, a
efectes de presentació d'al·legacions i suggeriments.
TERCER.-PUBLICAR l'anunci d'informació pública corresponent al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya i al Butlletí Oficial de la Província, i disposar-ne l'exposició al
tauler d'edictes de l'Ajuntament.

INTERVENCIONS:
Sr. JOSEP M. SOLDEVILA:
En el capítol primer de l’article quart del reglament només parla d’un mínim de dotze
alumnes, però no sé si s’hauria d’especificar un màxim. I jo ho dic, perquè a l’article sisè
diu que durant el 25% de la durada del curs aquesta podrà cobrir-se per una altra
persona i si no hi ha un màxim, es podrà cobrir igualment hi sigui o no hi sigui! Això és el
que jo no entenc.
Sr. MANEL ROMANS:
Seran els tècnics els que diran quin màxim d’alumnes hi pot haver en funció de quin tipus
de curs es tracti; no es pot generalitzar, perquè alguns potser són més interactius i hi ha
d’haver menys gent i altres poden ser més teòrics i pot haver-hi més assistència.
Sr. JOSEP M. SOLDEVILA:
Això, doncs, només s’aplicaria en el cas que tots estiguessin al màxim?

Sr. MANEL ROMANS:
Exacte!
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels quinze membres assistents.
2.3. SEGURETAT CIUTADANA
2.3.1. Imposició d'una sanció al Sr. Miguel Lázaro Fernández (expedient
sancionador 2013/01)
ACORD:

9

Per mitjà de resolució d’alcaldia de data 11 de gener de 2013 es va incoar expedient
sancionador al Sr. Miguel Lázaro Fernández, amb NIF núm. 47849903-J per la presumpta
comissió de dues infraccions administratives en matèria de tinença de gossos
potencialment perillosos consistents en:
1.- No inscriure el gos raça pit bull anomenat “Zeus” al registre o cens específic en el
corresponent municipi, la qual es troba tipificada com a lleu a l’article 7.2 de la Llei
10/1999, sobre la tinença de gossos potencialment perillosos.
2.- No haver obtingut llicència administrativa prèvia atorgada per l’ajuntament del municipi
de residència del sol·licitant pel gos de raça pit bull anomenat “Zeus” la qual es troba
tipificada com a molt greu a l’article 13.1 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre sobre el
règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos.
L’esmentada resolució va ser notificada a l’interessat en data 22 de gener de 2013.
L’instructor va formular en data 25 de març el plec de càrrecs, a través del qual imputava
al Sr. Miguel Lázaro Fernández en qualitat de possible responsable, la comissió d’una
infracció molt greu tipificada a l’article 13.1 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre
el règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos i d’una infracció lleu
tipificada a l’article 7.2 de la Llei 10/1999 sobre la tinença de gossos potencialment
perillosos. En data 23 d’abril de 2013 li fou notificat el plec de càrrecs. Dins el termini de
deu dies atorgat a l’efecte no es van presentar al·legacions ni la sol·licitud de pràctica de
prova per part de l’imputat.
En data 23 de maig l’instructor va formular proposta de resolució sancionadora, que li fou
notificada a l’interessat en data 5 de juny de 2013.
En data 5 de juny de 2013, registre d’entrada núm. 2013/2541, l’interessat va presentar
una instància demanant un fraccionament de la sanció pecuniària.
Vist l’informe de l’instructor de l’expedient de data 12 de juny de 2013 desestimant les
al·legacions presentades per l’interessat, en el sentit que no són pròpiament al·legacions
ja que no qüestionen la infracció ni la sanció proposada.
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 dels membres assistents, acorda:
Primer.- Imposar al Sr. Miguel Lázaro Fernández amb NIF núm. 47849903-J la comissió
de la infracció que es descriu i la sanció que es relaciona amb la quantitat següent:
a) Fets: No disposar de la preceptiva llicència administrativa per la tinença i
conducció d’animals potencialment perillosos requerida per l’article 3.1 de la Llei
50/1999 de 23 de desembre
b) Qualificació definitiva de la infracció: Molt greu (article 13.1.b) de la Llei 50/1999,
de 23 de desembre.
c) Sanció definitiva: 2.405 euros
d) Responsable: Considerar responsable dels fets, el Sr. Miguel Lázaro Fernández,
amb NIF núm. 47849903-J, en aplicació de l’article 13.8 de la Llei 50/1999 en
relació amb l’article 130 de la Llei 30/1992, LRJPAC.
Segon.- Imposar al Sr. Miguel Lázaro Fernández amb NIF núm. 47849903-J la comissió
de la infracció que es descriu i la sanció que es relaciona amb la quantitat següent:
a) Fets: No inscriure el gos en el registre o cens específic en el corresponent
municipi requerida per l’article 3.1 de la Llei 10/1999 de 30 de juliol
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b) Qualificació definitiva de la infracció: Lleu (article 7.2.a) de la Llei 10/1999, de 30
de juliol.
c) Sanció definitiva: 65 euros
d) Responsable: Considerar responsable dels fets, el Sr. Miguel Lázaro Fernández,
amb NIF núm. 47849903-J, en aplicació de l’article 13.8 de la Llei 50/1999 en
relació amb l’article 130 de la Llei 30/1992, LRJPAC.
Tercer.- Liquidar la quantia de 2.470,00 euros, núm. liquidació 409, al Sr. Miguel Lázaro
Fernández, amb NIF núm. 47849903-J per tal que ingressi a la caixa de l’ajuntament
l’import de la sanció que se li ha imposat; i tot això en el termini de voluntària previst a la
Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària. I alhora, advertir a la persona
infractora que la manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al
seu cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment.
Quart.- Comunicar els presents acords a la persona interessada, a l’Instructor de
l’expedient i al departament d’Intervenció

INTERVENCIONS:
Sr. JORDI CASALS:
Això passa per ple, perquè és obligatori pel fet de la multa greu i es passen la resta de
sancions. Aquest és un cas que va passar a finals de l’any passat, quan dues persones
van crear disturbis i agressions al poble durant hores i finalment es va actuar
conjuntament amb els Mossos d’Esquadra. Segurament que és conegut per tothom i una
de les actuacions que es van portar a terme amb els Mossos d’Esquadra, va ser el de
posar aquestes sancions, perquè aquesta persona portava dos gossos potencialment
perillosos, que surten aquí i demanant tots els permisos va resultar que no els tenien i per
això se’ls imposa aquestes multes, una de les quals és molt greu, per import de 2.470
euros.

VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels quinze membres assistents.
2.3.2. Imposició sanció al Sr. Miguel Lázaro Fernández (expedient sancionador
2013/02)
ACORD:
Per mitjà de resolució d’alcaldia de data 15 de gener de 2013 es va incoar expedient
sancionador al Sr. Miguel Lázaro Fernández, amb NIF núm. 47849903-J per la presumpta
comissió d’una infracció administrativa en matèria de tinença de gossos potencialment
perillosos consistents en:
1.- Trobar-se el gos potencialment perillós, de raça pit-bull, anomenat “Thor” en llocs
públics sense morrió i deslligat, la qual es troba tipificada com a greu a l’article 13.2 d) de
la Llei 50/1999, de 23 de desembre sobre el règim jurídic de la tinença d’animals
potencialment perillosos.
L’esmentada resolució va ser notificada a l’interessat en data 22 de gener de 2013.
L’instructor va formular en data 3 d’abril el plec de càrrecs, a través del qual imputava al
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Sr. Miguel Lázaro Fernández en qualitat de possible responsable, la comissió d’una
infracció greu tipificada a l’article 13.2 d) de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el
règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos. En data 23 d’abril de 2013
li fou notificat el plec de càrrecs. Dins el termini de deu dies atorgat a l’efecte no es van
presentar al·legacions ni la sol·licitud de pràctica de prova per part de l’imputat.
En data 27 de maig l’instructor va formular proposta de resolució sancionadora, que li fou
notificada a l’interessat en data 3 de juny de 2013.
En data 5 de juny de 2013, registre d’entrada núm. 2013/2541, l’interessat va presentar
una instància demanant un fraccionament de la sanció pecuniària.
Vist l’informe de l’instructor de l’expedient de data 12 de juny de 2013 desestimant les
al·legacions presentades per l’interessat, en el sentit que no són pròpiament al·legacions
ja que no qüestionen la infracció ni la sanció proposada.
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 dels membres assistents, acorda:
Primer.- Imposar al Sr. Miguel Lázaro Fernández amb NIF núm. 47849903-J la comissió
de la infracció que es descriu i la sanció que es relaciona amb la quantitat següent:
a) Fets: Portar el gos potencialment perillós, gos de raça pit-bull anomenat “Thor”,
sense morrió i deslligat a la via pública. Aquest fet constitueix infracció de l’article
8, apartats 2 i 3 del Reial Decret 287/2002, de 22 de març pel qual es desplega la
Llei 50/1999 de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals
potencialment perillosos
b) Qualificació definitiva de la infracció: Greu (article 13.2.d) de la Llei 50/1999, de 23
de desembre.
c) Sanció definitiva: 305 euros
d) Responsable: Considerar responsable dels fets, el Sr. Miguel Lázaro Fernández,
amb NIF núm. 47849903-J, en aplicació de l’article 13.8 de la Llei 50/1999 en
relació amb l’article 130 de la Llei 30/1992, LRJPAC.
Segon.- Liquidar la quantia de 305,00 euros, núm. liquidació 410, al Sr. Miguel Lázaro
Fernández, amb NIF núm. 47849903-J per tal que ingressi a la caixa de l’ajuntament
l’import de la sanció que se li ha imposat; i tot això en el termini de voluntària previst a la
Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària. I alhora, advertir a la persona
infractora que la manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al
seu cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment.
Tercer.- Comunicar els presents acords a la persona interessada, a l’Instructor de
l’expedient i al departament d’Intervenció
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels quinze membres assistents.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI
ECONÒMICA I DE MEDI AMBIENT:

I

URBANISME,

DE

PROMOCIÓ

2.4. URBANISME
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2.4.1. Adhesió a la declaració de Lleida per tal de donar suport al compromís local
envers l'educació ambiental
ACORD:

La Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat vol reconèixer el paper decisiu que ha
protagonitzat l’educació ambiental en la transformació de la nostra societat.
Les ciutats i pobles estem convençuts que l’educació ambiental és una font de creació de
consciència, de valors i de coneixement basada en una nova relació entre les persones i
el medi, i que és una eina imprescindible per generar corresponsabilitat en la ciutadania i
nous models de governança participativa.
Les ciutats i pobles afirmem que l’educació ambiental és també un instrument de gestió
ambiental necessari, sense el qual no es poden explicar els canvis que ha experimentat
la societat en àmbits de sostenibilitat tan estratègics com ara la gestió dels residus,
l’eficiència energètica, la mobilitat, la qualitat de l’aire, el cicle de l’aigua o la protecció del
territori i de la biodiversitat.
L’educació ambiental també ha fet evolucionar la percepció ambiental de la població en
una direcció que ha elevat les garanties de qualitat de vida i de funcionament de les
nostres ciutats i pobles.
Esperonada per les primeres fites internacionals, com ara la Carta de Belgrad o la Cimera
de Rio, la societat catalana ha destacat com a pionera en l’aplicació de l’educació
ambiental en el nostre entorn més proper i, fins i tot, en el context europeu.
En aquesta tasca hi han tingut i encara hi tenen un paper essencial el món local i els
ajuntaments, que entenen que cal posar en marxa projectes i serveis d’educació
ambiental que donin suport a la seva gestió ambiental municipal.
Bona prova n’és el reconeixement que en el darrer any ha tingut la ciutat de Lleida, que
ara ens acull, la qual va ser guardonada amb el Premi Ciutat Sostenible en la categoria
d’educació ambiental per la Fundació Fòrum Ambiental.
Els ens locals s’han vist acompanyats per la resta d’administracions i han rebut el suport
de la tasca innovadora i pionera de les diputacions i de la Generalitat de Catalunya.
Les ciutats i els pobles volem reconèixer també el paper de la societat civil té en aquest
àmbit: el ric teixit d’entitats veïnals, socials i del tercer sector ambiental, les empreses i els
professionals de l’educació ambiental i, molt especialment, la ciutadania. La seva
capacitat de generació de consciència social, de mobilització, de creació de
corresponsabilitat i d’implicació han estat i són indispensables.
Avui, en el context de contenció pressupostària i de cooperació necessària entre actors,
la Xarxa considera que l’educació ambiental és més essencial que mai per garantir una
gestió ambiental municipal eficient i de qualitat.
És per tot això que els membres de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat,
Acordem,
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Potenciar les polítiques d’educació per la sostenibilitat en el món local, que és el que està
més proper a la ciutadania, perquè estem convençuts que són una font de valors
ambientals i de coneixement i perquè constitueixen una de les garanties d’èxit de la
gestió ambiental municipal i de l’eficiència en l’ús dels recursos naturals i econòmics.
Impulsar l’educació ambiental per avançar en la implementació d’un nou model de
governança participativa que ens porti a una societat més sostenible.
Demanar la màxima coordinació entre les administracions per tal de crear sinergies que
condueixin a optimitzar la sensibilització ciutadana i els resultats de la gestió ambiental.
Per part nostre, ens instem com a ajuntaments a ser generosos a l’hora de compartir els
nostres recursos amb altres entitats locals i ens comprometem a adherir-nos i participar
activament en alguna de les campanyes de sensibilització que s’organitzin des de la
Xarxa.
Reconèixer el paper que tots els actors intervinents, han jugat en la implementació de la
conscienciació ambiental en la societat catalana, i en particular el de les entitats
d’educació ambiental i el tercer sector ambiental de Catalunya amb qui cal potenciar
sinergies mútues.
Continuar promovent la participació de la ciutadania, perquè el món local entén que la
gestió ambiental municipal es mou cada cop més en el marc de la corresponsabilitat.
Potenciar l’educació ambiental formal, ja que els centres educatius segueixen sent un
espai de creació de coneixements i de consciència ambiental i un àmbit d’aprenentatge
de la corresponsabilitat ambiental. Alhora, aprofitar l’espai educatiu per donar a conèixer
la tasca municipal en matèria de sostenibilitat i capacitar el professorat i els alumnes; i
afavorir la creació de xarxes escolars i espais d’intercanvi entre actors educatius, com a
elements de potenciació de la sostenibilitat i de la cohesió territorial.
Promoure l’educació ambiental no formal en l’àmbit dels adults i del públic familiar, i en
particular amb la població amb més dificultats d’accés a la informació ambiental.
Treballar plegats amb el sector empresarial a través de les polítiques de responsabilitat
social, per fomentar l’activitat econòmica verda i les possibilitats d’ocupació en el sector
de l’educació ambiental i la sostenibilitat.
Incorporar les noves tecnologies de comunicació, per tal d’aprofitar els avantatges que
proporcionen en matèria de sensibilització i per facilitar l’accessibilitat als recursos de
comunicació, així com per assegurar drets fonamentals com ara la garantia d’accés a la
informació ambiental i la participació pública en la presa de decisions.
Establir lligams amb les xarxes educatives nacionals i internacionals, a través de la
mateixa Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, per desenvolupar objectius i
projectes comuns que promoguin la complicitat de la ciutadania en l’impuls de les
polítiques ambientals locals.
Introduir la transversalitat de l’educació per la sostenibilitat en el propi àmbit municipal,
per tal que el personal dels ajuntaments exerceixi com a actor exemplaritzant de la
corresponsabilitat ambiental i dels comportaments ambientalment correctes.
Invertir en educació ambiental, per l’efecte multiplicador que els efectes de la inversió
tenen en eficiència i estalvi dels recursos.
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Finalment, ens instem a presentar la Declaració de Lleida en els respectius plens
municipals i a notificar a la presidència de la Xarxa els acords que s’hi adoptin, per tal de
donar el màxim suport al compromís local envers l’educació ambiental.

És per tot això que, a proposta de la regidoria Serveis Territorials, i vist el dictamen de la
C. I. de territori i urbanisme, promoció econòmica i medi ambient, el Ple de l’Ajuntament,
per unanimitat dels membres assistents, acorda:
Primer.- DONAR SUPORT a la declaració de Lleida al compromís local envers l'educació
ambiental.
Segon.- NOTIFICAR l'acord a la Presidència de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la
Sostenibilitat.

INTERVENCIONS:
Sr. XAVIER LOZANO:
Aquesta és una declaració que va sortir de l’assemblea de xarxes i pobles cap a la
sostenibilitat. La passem en aquest ple no en va. És una declaració que va a favor del
compromís dels ajuntaments envers l’educació ambiental i acabem de presentar –fa uns
minuts abans del ple en una roda de premsa- les actuacions d’aquesta setmana de
l’energia, en què, precisament, el que volem fer és conscienciar els ciutadans en petits
consells pràctics que poden seguir fàcilment des de les seves llars, de la necessitat de
comprometre’ns tots plegats en un estalvi energètic.
Per tant, com a una acció més d’aquesta setmana de l’energia, ens comprometem com a
Ajuntament a treballar en aquesta sensibilització, aquesta educació ambiental, no només
a les escoles, si no a la societat en general, tot el que és els àmbits no formals.
He comentat que estem a la setmana de l’energia, ho hem explicat abans amb l’alcalde
breument, i hem fet un repàs també de les accions que com Ajuntament s’han portat a
terme durant aquest últim any des de l’última setmana de l’energia fins ara, en relació a
l’estalvi energètic i hem pogut donar dades com un estalvi de 280.000 kw que s’han pogut
estalviar i que ha suposat deixar d’enviar a l’atmosfera 84 tones de CO2 i que han
representat uns 30.000 euros d’estalvi.
Amb aquest exemple d’accions que hem fet des de l’Ajuntament i amb tota la
sensibilització que farem, també volem implicar el ciutadà i contribuir a aquesta educació
ambiental de la població.
Més enllà d’això, des de la regidoria seguirem treballant –i en això ja hi estàvem
compromesos i ho seguirem fent- en campanyes de sensibilització i dir, també, que estem
treballant de cara al curs vinent, en el que és la part d’educació formal ambiental per tal
de fer arribar una proposta a les escoles, de diverses activitats –ara es fa la festa de
l’arbre- que tinguin a veure en temes ambientals. Estem dissenyant encara el format; no
sabem si serà una setmana ambiental com es fa en alguns pobles veïns, o seran
activitats relacionades amb un tema; és el que hem d’acabar de treballar, però en tot cas,
posarem en marxa activitats d’educació ambiental a nivell formal, també.
Sra. ROSER MAS:
Nosaltres des d’Iniciativa, és clar que hi donarem suport, perquè estem convençuts i
convençudes que s’ha d’avançar en l’educació ambiental i en la sostenibilitat. De totes
maneres, esperem que no es quedi en petites accions i que avui potser hauria estat un
bon moment, des de l’equip de govern, per fer una relació de totes les mesures que
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s’estan portant a terme, no un apunt com ha fet el regidor, si no una relació de tot el que
s’està fent, en quins àmbits i quines previsions hi pot haver, a més del que ara ens
comentava el regidor Lozano.
Sr. MARC FONTSERÈ:
Estic totalment d’acord amb el que diu la Roser. Per tant, per una banda recolzem
l’adhesió a la declaració de Lleida i que la setmana de l’energia hagueu planificat accions
per realitzar, però això no hauria de significar que deixem de fer accions més importants o
inversions més importants, ja sigui dins del pla de barris o fora, per donar compliment al
pacte d’alcaldes per a la sostenibilitat que ja fa uns anys que hi estem. Per tant, recolzem
aquesta adhesió a aquesta declaració, però demanaríem que de cara al pròxim
pressupost, a veure si l’equip de govern pot posar més recursos a medi ambient i en
aquest tema de la sostenibilitat.

Sr. XAVIER LOZANO:
Donant resposta, entenc que feu aquesta pregunta, perquè no heu estat a la roda de
premsa: precisament el que hem fet a la roda de premsa ha estat una relació de les
actuacions que s’han fet en aquest últim any, que han servit i no hem esmentat només el
total; jo ara l’he dit en pla resumit, però s’ha fet un detall de totes les accions: hem parlat
de reubicació de punts de llum en l’enllumenat públic, l’increment de l’horari de
funcionament amb reducció de flux, la substitució de làmpades de vapor de sodi per
làmpades de lets, també en edificis municipals, com per exemple a la casa de la vila, on
s’està fent la sectorització de la calefacció en diversos circuits, perquè hi havia un circuit
únic; s’ha canviat la il·luminació del hall i de les escales per il·luminació de lets i amb
sensors de presència... hem fet tot un detall de les accions que s’han fet, que estan dins
del PAES, d’aquest Pacte d’Alcaldes i pel tema de pressupost, també hem manifestat la
intenció que en el proper pressupost hi puguem seguir destinant una partida. La partida
no és només a la regidoria de medi ambient, perquè moltes d’aquestes accions es
realitzen des de pla de barris, des d’obres i serveis i règim intern, però si que hi ha el
compromís d’aquest Ajuntament per seguir treballant en el tema i contribuir en l’educació
ambiental i aquesta sensibilització col·lectiva.
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels quinze membres assistents.
3. CONTROL DE L'ACCIÓ DE GOVERN
3.1. MOCIONS
3.1.1. GRUP MUNICIPAL DE PxC
3.1.1.1. Moció de PxC per derivar a les entitats financeres el pagament de l'IBI i la
plusvàlua dels habitatges amb residents que estiguin immersos en processos
d'execucions hipotecàries o hagin estat desnonats.
PROPOSTA D’ACORD:
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Atès que els ajuntaments tenen les facultats recaptadores als municipis de l’Impost Sobre
Béns Immobles (IBI) i l’Impost Sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa
Urbana (IIVTNU) més conegut com a plusvàlua.
Atès que l’any 2012 Catalunya va liderar les execucions hipotecàries en el conjunt
d’Espanya amb el 20,3% de processos iniciats. En total els òrgans judicials van iniciar
91.622 execucions, un 17,7% més que el 2011. Les execucions hipotecàries iniciades
pels òrgans judicials espanyols han crescut un 368,7% durant els cinc anys de la crisi
(2008-2012) comparades amb les registrades en els cinc anteriors (2003-2007), de
manera que s'han multiplicat per més de quatre i han registrat un augment mig anual d'un
73,7% segons les dades del Servei d'Estadística Judicial del Consell General del Poder
Judicial. Atès la malmesa situació financera de moltes famílies que han estat desnonades
o bé que es troben immerses en el procés d’una execució hipotecària o de transmissió
forçosa de la seva llar. Davant d’aquesta situació és responsabilitat de l’Administració
pública engegar iniciatives encaminades a pal·liar la precària situació d’aquestes
persones.
Atès que, un cop executat un desallotjament forçós, en alguns casos la persona
desnonada continua constant com a titular de l’habitatge, perquè el banc no formalitza el
canvi en el registre de la propietat. Això genera una situació d’injustícia i incongruència en
fer que les càrregues impositives derivades de la propietat de l’immoble que passa a ser
del banc corrin a càrrec de la persona que ha estat desnonada. L’Ajuntament té la
potestat d’obligar els bancs a fer-se càrrec de la titularitat dels pisos desnonats.
Atès que aquells que perden la seva residència fruit de l’impagament de la hipoteca han
de fer front al pagament de l’Impost Sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de
Naturalesa Urbana (IIVTNU), que grava la transmissió de la propietat. Aquest és un
impost vigent ja a l’època de la bombolla immobiliària, durant la qual es considerava que
quan un habitatge canviava de mans el propietari original guanyava diners amb la
transacció. Però avui dia això dibuixa un escenari paradoxal en què es tracta la persona
afectada per una transmissió forçada de la seva llar com si s’hagués enriquit. D’altra
banda es genera un greuge comparatiu, ja que aquest mateix impost no afecta al banc
que transmeti aquest mateix habitatge al “banc dolent”.
És per tot això que es proposa, al Ple de l’Ajuntament, l’adopció del següent acord:
1.- Deixar sense efecte el cobrament de l’Impost sobre Béns Immobles (IBI) i la plusvàlua
als propietaris d’una residència habitual que estiguin immersos en un procés d’execució
hipotecària per no poder pagar el crèdit que mantenen amb el banc i derivar a les entitats
financeres el pagament d’aquests impostos.
2.- Derivar el pagament de l’IBI i la plusvàlua a les entitats financeres que hagin arribat a
un acord amb els propietaris d’habitatges per tal que no siguin embargats i continuïn com
a inquilins amb un lloguer social.
3.- Considerar la pròpia execució hipotecària causa suficient per justificar de forma
automàtica la insolvència del veí deutor en els casos en què els bancs o caixes d’estalvi
es quedin amb l’habitatge. Això implicaria que també es derivés directament vers l’entitat
financera l’impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana,
generat del propi procés de transmissió forçada de l’habitatge.
4.- Instar la Hisenda Pública Espanyola a considerar com a causa no subjecta a l’Impost
de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats derivat de formalitzar un
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contracte de compravenda d’un habitatge el fet d’arribar a un acord amb l’entitat financera
perquè l’inquilí no sigui embargat i continuï residint-hi amb un lloguer social del pagament.
5.- Instar l’Administració Central a accelerar els canvis de titularitat cadastral derivats
d’execucions hipotecàries perquè es realitzin amb la major celeritat possible i evitar així
cobraments indeguts de l’IBI i la taxa d’escombraries a les persones immerses en aquest
procés.
6.- Sol·licitar una modificació de la Llei d’Hisendes Locals en l’apartat dels canvis de
titularitat cadastral i el pagament de la plusvàlua en les execucions hipotecàries perquè
els bancs es facin càrrec d’aquests desemborsaments per tal de dotar el procés de
garantia jurídica.
7.- Impulsar la creació d’un registre per censar els habitatges de Torelló que han estat
objecte de desnonament i les entitats financeres que han passat a ostentar-ne la
propietat, per tal de transmetre el pagament dels tributs al nou propietari, és a dir, a bancs
i caixes.

INTERVENCIONS:
Sr. JOSEP M. SOLDEVILA:
Fins a 2.000 o 3.000 euros en impostos per perdre la casa en subhasta pública o lliurar-la
a la banca amb datació de pagament; és el que els toca pagar a les persones afectades
per exclusions hipotecàries en concepte de plus vàlua; és a dir, d’increment de valor de
l’immoble en qüestió que ha sofert al llarg del temps. Aquest impost es paga als
ajuntaments en funció del temps que s’ha viscut a la casa amb el seu valor cadastral i el
tipus impositiu de l’impost de béns immobles –IBI-; es cobra en virtut del que es considera
una transició patrimonial, com si el desnonat hagués venut la casa al banc. És un impost
injust i és una preocupació més per aquelles persones que es veien abocades a un
procés d’execució hipotecària, en no poder fer front a les quotes de les seves hipoteques.
El que reclamem és que en aquests casos, la plus vàlua l’assumeixi l’entitat financera que
és la que es queda l’habitatge; cal assenyalar, a més, que l’import de la plus vàlua es
calcula tenint en compte tres variables, com són el temps que s’ha ocupat l’habitatge, el
valor cadastral i el tipus d’IBI:
En el cas del valor cadastral, les valoracions actuals en la majoria dels municipis, no
corresponen al valor real de l’habitatge, ja que en molts casos, s’ha pactat l’increment
continuat del valor per espai de 10 anys, independentment de si el mercat immobiliari va
a l’alça o a la baixa.
Un altre aspecte que influeix en la plus vàlua que s’acaba pagant, és una revalorització
dels terrenys en què s’assenta la casa, per la qual cosa, si s’han construït equipaments
públics en els últims anys, aquesta pot ser major.
En definitiva: un desnonat ha de pagar l’impost municipal de plus vàlua, però un banc que
traspassa els seus habitatges al banc dolent n’està exempt. El banc, que ha estat rescat
per l’Estat, traspassa aquests habitatges al banc dolent i rep diners a canvi; també hi ha
una transmissió de propietats, pel que, en bona lògica, hauria de pagar l’import de plus
vàlua. Algun ajuntament ha eximit d’aquestos impostos municipals, com pot ser per
anomenar Barcelona, Badalona, Terrassa o Sant Boi de Llobregat.
Sra. ROSER MAS:
Jo només volia dir que el grup municipal d’Incitativa i jo mateixa, ens és ben igual el
contingut d’aquesta moció o de qualsevulla altra que presenti aquest grup; no volem
entrar a discutir propostes, perquè per a nosaltres no tenen cap mena de credibilitat i de
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fet ens n'han donat mostres a tots en diversos plens. Per tant, continuaré votant
sistemàticament en contra, perquè la manca de respecte per als drets bàsics d’igualtat,
de llibertat o de dignitat, invaliden qualsevulla proposta d’aquest grup.
Sr. MARC FONTSERÈ:
Tot i estar d’acord en bona part, sobretot en la part d’exposició de motius, en bona part
del que ha dit ara el portaveu del grup de plataforma, no estem d’acord en els acords que
es prenen: has parlat (s’adreça al Sr. Soldevila) que en alguns ajuntaments s’ha eximit
del pagament de la plus vàlua, però és que aquí no hi apareix, això! aquí, en cap lloc, es
diu que l’Ajuntament de Torelló eximeixi del pagament o subvencioni aquest pagament –
que no sé de quina forma podria arribar a ser legal- però aquí no hi surt. Aquí proposeu
uns acords que són il·legals. Al ple del mes passat ens renyàveu, perquè segons el
vostre parer –i no segons els nostres- aprovàvem la sobirania fiscal, perquè era il·legal i
ara, vosaltres proposeu coses que són totalment fora de la llei i demaneu que ho fem,
però a més, sabent que són fora de la llei! És a dir: considerar la pròpia execució
hipotecària causa suficient per justificar de forma automàtica la insolvència del veí deutor,
etc., etc., això és il·legal i ho sabeu i, per tant, entreu en contradicció una mica amb els
arguments del ple passat de “la llei davant de tot”.
Per tant, entre aquestes i algun altre punt dels acords que tampoc hi estaríem d’acord,
votarem que no; en el que són els punts d’instar la hisenda pública, instar l’administració
central... en tot això hi estem d’acord i podríem arribar a estar d’acord en el que has
comentat abans, que l’Ajuntament d’alguna manera estudiés què passa amb la plus vàlua
d’aquests habitatges i d’aquesta gent, però no amb aquesta moció.
Sr. ALBERT PORTÚS:
Simplement comentar que és un tema que fa temps que hi estem treballant i sense anar
més lluny, en les ordenances fiscals del 2013 ja es va aprovar, en l’article 3.3 de la plus
vàlua, certs casos en què –això ens venia per normativa- es deixava sense efecte el
pagament de la plus vàlua i s’atribuïa el pagament als bancs. Però, és clar! És un tema
que ens venia normatiu; un canvi normatiu, si que el podem aplicar o decidir no aplicar-lo
i en aquest cas el vam aplicar, com l’han aplicat altres ajuntaments, com molt bé has dit
tu Josep M. (Soldevila), Barcelona, etc. però no han aplicat aquesta moció que esteu
dient, perquè tal com ha dit en Marc, és il·legal i una cosa és que la normativa ens
permeti introduir certs canvis que és el que hem fet en les ordenances d’aquest any, i
l’altra cosa és deixar de cobrar un impost: això l’Ajuntament no ho pot fer i molt menys
demanar o obligar que sigui el banc el que es faci càrrec d’aquest impost; tant de bo ho
poguéssim fer! Perquè em sembla que en el fons, tots hi estaríem d’acord en la
problemàtica que heu exposat, tots la compartim, però una altra cosa és que la puguem
tirar endavant o no la puguem tirar endavant i en certs punts, com el que ha esmentat en
marc, d’”instar i sol·licitar a l’administració...” en això si que no hi hauria cap problema per
aprovar-ho, però el que no podem aprovar són aquests punts del primer al tercer punt,
que són els punts que entenem que són il·legals. Per aquest motiu, com que hem
d’aprovar-la conjuntament, no hi donarem suport.
Sr. JOSEP M. SOLDEVILA:
A la Sra. Mas no li diré res, perquè a ella no li interessen les persones, pel que veig! Per
tant, és un tema que el deixaré a part; sempre sento el mateix, d’ella: parlar, parlar,
parlar, però no fer res de res.
El Sr. Fontserè té raó en moltes coses, però el que s’ha de veure en aquesta moció és
que s’exposa que hi ha un problema i com que hi ha un problema, s’han de buscar
solucions, no s’han de buscar excuses per votar en contra una moció, perquè de
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solucions hi ha gent que n’ha trobat; el Sr. Trias, per exemple, n’ha trobat, de solucions:
va fer aquesta mateixa moció, el que passa és que es va aprovar i va buscar les
solucions per poder-la fer, perquè era il·legal i si les va trobar ell, molt fàcil! Va enginyar
un recorregut diferent per arribar al mateix lloc i oferirà a les persones afectades un
ajornament del pagament i simultàniament es posaran al seu abast un seguit de
compensacions, que a la pràctica, farà que no hagin de fer front a aquest impost agilitzant
els tràmits en mans del consistori: és a dir, donar una sèrie de suspensions a aquesta
gent i no haurà de tocar ni el pressupost, ell! Per què? Perquè quedarà compensat amb la
plus vàlua que s’havia de pagar! Són ganes de voler fer les coses.
També li diria que el seu partit, el PSC a Madrid també ha fet de les seves: el Sr.
Martínez ja va instar la Sra. Botella de l’Ajuntament de Madrid i que té capacitat per
obligar el banc a fer-se càrrec; suposo que no ho va dir perquè si! si es busquen excuses
mai es farà això. De moment, presentem coses, perquè tots veiem on hi ha el problema i
dins del problema, treballem tots junts per buscar-hi solucions; ara, buscant excuses,
perquè és un partit o és un altre, no! Perquè estem parlant de persones i jo si que parlo
d’actuar en persones i no només en parlo! El més normal és buscar solucions i no buscar
entrebancs a les coses.
I el mateix et dic (s’adreça al Sr. Portús): De solucions n’hi ha si es volen buscar; no s’ha
de mirar els punts que es diu aquí; els punts pot ser una cosa il·legal, però que no està bé
i que està fent mal a molta gent i el més normal és que nosaltres busquem una solució i
primer aprovant això, que és un desacord amb el que està passant i després buscar la
solució com l’ha trobat el Sr. Tries i tants altres ajuntaments.
Sra. ROSER MAS:
Només per al·lusions, dues coses: una que malgrat sóc jo físicament aquí la que vota,
tinc un recolzament de tot el grup municipal d’Iniciativa; això per una banda.
I dues: no tergiversem les coses! Jo no he dit que no m’importés la gent. He dit que
aquest grup no té credibilitat en les coses que presenta.

Sr. MARC FONTSERÈ:
Jo tinc tres coses. La primera: jo estic aquí representant el grup municipal del PSC-PM de
Torelló; el que faci gent del PSOE de Madrid m’ho llegiré i si hi estic d’acord, bé i si no,
també! De Madrid o de Calldetenes.
Els camins s’han de buscar; és a dir: si presenteu una moció que diu unes coses, però
penseu que hauria de dir unes altres, segurament el que hauríeu d’haver fet és presentar
la moció que va fer en Trias. El que votàvem avui era aquesta moció que heu presentat i
els sis acords; haguéssiu pogut presentar un altre acord o parlar-ne amb anterioritat, com
alguna vegada ha passat amb algun grup que demana: què en penseu d’això? i t’ho
envien per correu electrònic o quedes i en parles. En vam parlar dimarts; jo ja vaig dir la
posició del grup, no d’en marc Fontserè, si no del grup del PSC-PM de Torelló, que no
ens semblava que fos legal i la raó és aquesta, no és cap altra.

Sr. ALBERT PORTÚS:
Una mica en el mateix sentit que en Marc: no queda clar una moció que presenteu amb el
que acabes d’exposar tu Josep M. (Soldevila), perquè per una banda en la moció sembla,
o dóna entendre, que el que voleu és que sigui el banc que es faci càrrec d’aquest
pagament, i en canvi, ara dieu que es pot subvencionar a través de l’Ajuntament i que
sigui l’Ajuntament que es faci càrrec.
S’han de buscar vies, aquesta via en concret que està exposada aquí per la moció,
entenem que no la podem votar a favor.
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Sr. JOSEP M. SOLDEVILA:
És que el primer que s’ha de mirar és qui ho ha de pagar! No ho ha de pagar
l’Ajuntament, ho han de pagar els bancs, però si els bancs de moment no ho paguen,
perquè el sistema polític està donant massa avantatges a tots els bancs, és un error que
nosaltres hem de veure i en som conscients i hem de buscar solucions. La moció està bé,
perquè primer es demana el que s’ha de fer: han de pagar les entitats financeres, perquè
aquests són els que es queden amb la casa i, a més, quan ho donen al banc dolent, a
sobre cobren diners i mentre la tenen ells està pagant la contribució l’usuari. És una cosa
ben lògica i no hem de buscar excuses de si ho ha dit un o ho ha dit l’altre o si no es pot
fer.
I Marc, en el que respecte a si ho podria haver dit, i tant que ho podia haver dit allà a dalt!
Però és que si us dic una cosa en la comissió informativa, després al ple feu servir les
meves paraules, perquè sóc jo el que les dic! Si fos un altre partit no hi hauria problema,
us ho explicaria i ens entendríem perfectament, faria anys, que ens entendríem! Ara, des
del meu partit, no val la pena que doni explicacions a una comissió informativa, perquè
per l’únic que serveix, com ha passat alguna vegada, és per utilitzar aquestes paraules
per poder-me-les dir aquí al ple. Bo si, però babau, no.
VOTACIÓ:
La proposta ES DESESTIMA per majoria absoluta del nombre legal de membres de la
Corporació, d’acord amb el resultat que queda detallat a continuació:
Vots desfavorables: 12, dels regidors i les regidores dels grups municipals de CiU,
del PSC-PM, de JpT-ERC-AM i d’ICV-EUiA-E.
Abstencions: 0
Vots desfavorables: 3, dels regidors del grup municipal de PxC.

3.2. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L'ALCALDIA
3.2.1. Donar compte al Ple dels Decrets
Decret Núm.

Data creació

Descripció

2013/349-2
24/02/2013 Contracte de serveis amb Hiser Qualipreven SL.
2013/1062 14/05/2013 Decret autrització tracks del diable NON-STOP
2013/1063 14/05/2013 Decret incoació expedient sancionador
2013/1064 14/05/2013 Decret incoació expedient sancionador
2013/1065 15/05/2013 Autorització ús hotel entitats a Agrupació Sardanista de Torelló
2013/1066 15/05/2013 Dinar Santa Rita 2013
2013/1067 15/05/2013 Sol·licitud carpa: dinar benjamins CFT
Delegació de l'alcaldia en el tinent d'Alcalde, Sr. Albert Portús,
per a la celebració d'un
2013/1068 15/05/2013 casament civil.
2013/1069 15/05/2013 14/09-III Legitimació annex III LIIAA i innòcua LPCAA
2013/1070 15/05/2013 06/2013-CP legitinació canvi titular
2013/1071 15/05/2013 27/07-III Baixa actv. ofici
2013/1072 15/05/2013 92/1971 Baixa actv. ofici
2013/1073 15/05/2013 268/2013-LOMEN-SSTT
2013/1074 15/05/2013 Sanció 20/13
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2013/1075
2013/1076
2013/1077
2013/1078
2013/1079
2013/1080
2013/1081
2013/1082
2013/1083
2013/1084
2013/1085
2013/1086
2013/1087
2013/1088
2013/1089
2013/1090
2013/1091
2013/1092

15/05/2013
15/05/2013
15/05/2013
15/05/2013
15/05/2013
15/05/2013
16/05/2013
16/05/2013
16/05/2013
16/05/2013
16/05/2013
16/05/2013
16/05/2013
16/05/2013
16/05/2013
16/05/2013
16/05/2013
16/05/2013

2013/1093 16/05/2013
2013/1094 16/05/2013
2013/1095
2013/1096
2013/1098
2013/1099
2013/1100
2013/1101
2013/1102
2013/1103
2013/1104
2013/1105
2013/1106
2013/1107

16/05/2013
16/05/2013
16/05/2013
16/05/2013
17/05/2013
17/05/2013
17/05/2013
17/05/2013
17/05/2013
17/05/2013
17/05/2013
17/05/2013

2013/1108 17/05/2013

2013/1109 17/05/2013
2013/1111 20/05/2013

2013/1112 20/05/2013
2013/1113 21/05/2013
2013/1114 21/05/2013
2013/1115 21/05/2013
2013/1116 21/05/2013
2013/1117 21/05/2013
2013/1118 21/05/2013
2013/1119 21/05/2013

Acord incoació 20.1/13
Decret aprovar un AD a favor de F.U. Balmes
Decret aprovar un AD favor de Ramon Sitjà
Decret aprovar un AD a favor de Serralleria Rubio SAL
Decret aprovar un AD a favor d'Habitats Flotats
Decret aprovar un AD a favor de la Federació de municipis
Autorització ús del teatre / Marta Mata
2013/198-SSTT-GRUES-MSS
Decret aprovar la relació P/2013/46
Canvi titularitat nínxol núm. 2403 3a. Part Nova
Baixa Teleassistencia- exp. 2007/31
Baixa Teleassistencia- exp. 2006/37
Baixa Teleassistencia- exp. 2012/190
Sol.licitud Servei Local de Teleassistencia- exp. 2013/64
Canvi titularitat nínxol núm. 160 5a. Est-Central
Decret aprovar la relació P/2013/47
Renovacio Targeta d' Aparcament individual - exp. 2012/87
Decret aprovar un AD a favor de Recollida i reciclatge SL
Iniciar l'expedient de modificació de pressupost núm. 9/2013,
per ampliació de crèdit
Targeta d'Aparcament Provisional- exp. 2003/232
Aprovar la justificació num. 2/2013 de la bestreta 2/2013
B.Social
Targeta d'Aparcament individual- exp. 2011/101
Renovacio Targeta d'Aparcament individual- exp. 2010/183
Decret compareixença recurs c.a. 79/2013 secció 3a TSJC
Decret aprovar un AD a favor de Fundació MAP
Nòmina. Deducció regularització jornada JCM
Decret compareixença recurs c.a. 78/2013 secció 3a
Decret aprovar la relació P/2013/49
257/13 VP barbacoa
Liquidació quota 2 contribucions especials C.Rocaprevera
Alta gos amb codi 977200004548900
Decret adjudicació contracte menor serveis
Aprovar la liquidació de la gestió del servei de subministrament
d'aigua potable del
1er. trimestre de 2013
Aprovar l'expedient de modificació de pressupost núm. 9/2013,
per ampliació de
crèdits
Ampliació serveis essencials i prioritaris
Modificació del decret de nomenament dels membres del
Consell municipal de
seguretat ciutadana i delegació de la presidència del Consell
Inscripció al Registre de Sol·licitants d'HPO de Catalunya
272/2013-LOMEN-SSTT
Nòmina. Aprovació de gratificacions i hores extres nòmina
maig 2013
248/2013-VP TAULES I CADIRES
251/2013-VP TAULES I CADIES
Decret incoació contracte menor obres passos vianants
passarel·la
Inscripció al Registre de Sol·licitants d'HPO de Catalunya
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Decret aprovació expedient licitació parades 10 i 11 mercat
2013/1120 21/05/2013 municipal
2013/1121 21/05/2013 Inscripció al Registre de Sol·licitants d'HPO a Catalunya
2013/1122 21/05/2013 Decret aprovar un AD a favor d'Ailigrama SL
Efectivitat de l'Ordenança municipal ambiental, de seguretat i
de salut de l'Ajuntament
2013/1123 21/05/2013 De Torelló.
Efectivitat de l'Ordenança municipal d'espectacles públics i
activitats recreatives
2013/1124 21/05/2013 de l'Ajuntament de Torelló.
2013/1125 22/05/2013 Baixa Teleassistència exp. 2002/142
2013/1126 22/05/2013 03/04-III legitimació annex III_LIIAA i CP_LPCAA
2013/1127 22/05/2013 Estimar al·legacions L.L.S.M.
2013/1128 22/05/2013 Denegar al·legacions L.V.S.
2013/1129 22/05/2013 Denegar al·legacions E.F.Z.
2013/1130 22/05/2013 Anul·lar expedient per sentència judicial condemnatòria F.J.D.
2013/1131 22/05/2013 Anul·lar expedient per sentència judicial condemnatòria J.B.O.
2013/1132 22/05/2013 Ús espais escola Marta Mata
2013/1133 22/05/2013 Aprovar un decret a favor de la Herminia Criballés Solà
2013/1134 22/05/2013 Alta del gos amb codi 941000014847157
Avocació de la delegació de competencia al Sr. Manel
Romans, durant el seu período
2013/1135 22/05/2013 de vacances.
2013/1136 22/05/2013 Decret incoació expedient sancionador M.Y.S.
2013/1137 22/05/2013 Decret aprovar un AD a favor de SECE
2013/1138 22/05/2013 Decret incoació expedient sancionador A.D.A.
2013/1139 22/05/2013 2/2013-CPR legitimació recreativa
2013/1140 22/05/2013 99/2013 VP Festes Joanot Martorell
2013/1141 22/05/2013 07/04-i Baixa activitat
2013/1142 22/05/2013 Decret aprovar la relació P/2013/51
2013/1143 22/05/2013 530/12 denegar certificat
2013/1145 22/05/2013 23/08-III legitimació annex III_LIIAA i CP_JE
2013/1146 22/05/2013 Decret aprovar la relació P/2013/50
2013/1147 22/05/2013 Decret aprovar la relació P/2013/48
2013/1148 23/05/2013 20/2012-i Incoar exp. baixa actv
2013/1149 23/05/2013 Sol.licitud del Servei de Transport Adaptat- exp. 2007/55
2013/1150 23/05/2013 274/2013-LOMEN-SSTT
2013/1151 23/05/2013 Sol.licitud Targeta d'Aparcament individual- exp. 2013/12
2013/1152 23/05/2013 Sol.licitud Targeta d'Aparcament Provisional- exp.- 2011/76
2013/1153 23/05/2013 Nòmina. Bestreta reintegrable FVR
2013/1154 23/05/2013 Nòmina. Bestreta reintegrable OCH
Autoritzar i disposar la despesa dels interessos legals de les
devolucions fora de
termini dels improts renunciats d ela subvenció del SOC amb
2013/1155 23/05/2013 expedient núm. PEOL/2010/0198
2013/1156 23/05/2013 Targeta d'Aparcament individual- exp. 2000/45
Nòmina. Productivitat mensual absentisme Policia Local maig
2013/1157 23/05/2013 2013
2013/1158 23/05/2013 Acord incoació 21.1/13
2013/1159 23/05/2013 Renovacio Targeta d'Aparcament individual- exp. 2007/159
2013/1160 23/05/2013 Renovacio Targeta d' Aparcament individual- exp. 2007/87
2013/1161 23/05/2013 Convocatòria i bases plaça arquitecte
2013/1162 23/05/2013 Nòmina. Assignació complement de productivitat MMM i JVA
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2013/1163
2013/1164
2013/1165
2013/1166

23/05/2013
23/05/2013
23/05/2013
24/05/2013

2013/1167 24/05/2013
2013/1168 24/05/2013
2013/1169 24/05/2013
2013/1170
2013/1171
2013/1172
2013/1173
2013/1174
2013/1175
2013/1176
2013/1177
2013/1178
2013/1179
2013/1180
2013/1181
2013/1182
2013/1183
2013/1184

27/05/2013
27/05/2013
27/05/2013
27/05/2013
27/05/2013
27/05/2013
27/05/2013
27/05/2013
27/05/2013
27/05/2013
27/05/2013
27/05/2013
27/05/2013
27/05/2013
27/05/2013

2013/1185
2013/1186
2013/1187
2013/1188
2013/1189
2013/1190
2013/1191
2013/1192
2013/1193
2013/1194
2013/1195
2013/1196

27/05/2013
27/05/2013
28/05/2013
28/05/2013
28/05/2013
28/05/2013
28/05/2013
28/05/2013
28/05/2013
28/05/2013
28/05/2013
28/05/2013

2013/1197 28/05/2013
2013/1198 28/05/2013
2013/1199
2013/1200
2013/1201
2013/1202
2013/1203
2013/1204
2013/1205

28/05/2013
28/05/2013
29/05/2013
29/05/2013
29/05/2013
29/05/2013
29/05/2013

nòmina maig 2013
Sol.licitud carpa Club Bàsquet Torelló
Conveni de pràctiques amb la Fundació Mil.lenari de Vic
Arxivar ordre d'execució C. Manlleu,85
Nòmina. Aprovació factors de l’específic nòmina maig 2013
Incoació d'expedient de reclamació d'indemnització per
responsabilitat patrimonial
Canvi titularitat nínxol núm. 723 1a. Est
Decret aprovar la relació P/2013/52
Decret autorització Vall del Ges jornada piscina estiu 20 de
juny
Decret autorització Fortià Solà jornada piscina estiu 21 de juny
24/90-A Baixa cens
19/93-E Baixa cens
66/1974 Baixa cens
31/01-i Baixa cens
4/2013-i legitimació comunicació
3/2011-CP legitimació canvi no subst
1/2011-CPR baixa activitat
04/2013-CPR canvi titular
128/2013-LOMEN-SSTT
278/2013-LOMEN-SSTT
Acord incoació 22.1/13
280/2013-LOMEN-SSTT
281/2013-LOMEN-SSTT
Aprovació definitiva del projecte tècnic de rehabilitació de les
piscines municipals
Decret aprovar un AD a favor de Ramon Sitjà Font
277/2013-LOMEN-SSTT
Renovacio Targeta d'Aparcament individual- exp. 2003/315
08/2012-CPR CN Legitimació canvi titular
01/2013-i CN Legitimació canvi titular
Nòmina. Deducció regularització jornada JCM
Inscripció al Registre de Sol·licitants d'HPO de Catalunya
Inscripció al Registre de Sol·licitants d'HPO de Catalunya
Inscripció al Registre de Sol·licitants d'HPO de Catalunya
Imposar multa coercitiva a l'empresa J.Dachs, SL:
Decret incoació contracte gestió servei transport adaptat
Interposar recurs d'empara contra la sentència de data 5 d'abril
de 2013, de la Secció
Segona de la Sala del Contenciós - Administratiu del Tribunal
Suprem, dictada en el
recurs de cassació núm. 5554/2009 interposat per Telefónica
Móviles España, S.A
Decret aprovar la relació F/2013/198 i altres
Decret incoació contracte menor serveis manteniment
ascensors
Ordre d'execució tancar edifici C. Nou, 74
38/08-II.1 Requeriment mesures correctores
26/04-III Legitimació annex III LIIAA i CP LPCAA
283/2013-LOMEN-SSTT
Decret aprovar baixa AD a favor de Fundació Univ.Balmes
Decret aprovar un AD a favor de Fundació MAP
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2013/1206 29/05/2013 Decret aprovar la justificació del PJ de Santa Rita
2013/1207 29/05/2013 Decret aprovar la certif.1 obra casa jardí Can Parrella
Decret aprovar la certificació 1 reforma accessos passarel.la riu
2013/1208 29/05/2013 Ges
2013/1209 29/05/2013 Decret aprovar la relació P/2013/54
Admissió a tràmit de la sol•licitud de reclamació patrimonial
2013/1210 29/05/2013 instada per la Sra. N.C.T.
2013/1211 29/05/2013 Decret adjudicació contracte menor obres
2013/1212 30/05/2013 284/2013-LOMEN-SSTT
Iniciar l'expedient de modificació de pressupost núm. 10/2013,
per suplement de
2013/1213 30/05/2013 crèdit finançat amb ingressos no tributaris
2013/1214 30/05/2013 Ordre d'execució per treure animals en una zona verda
2013/1215 30/05/2013 Sol·licitud carpa: Associació Cultural Andalusa de Torelló
2013/1216 30/05/2013 163/2013-LPARC-SSTT-RECTIFICACIO
2013/1217 30/05/2013 Inici expedient préstec inversions 2013
2013/1218 30/05/2013 Decret aprovar la relació P/2013/53
2013/1219 30/05/2013 Decret aprovar un AD a favor del Sr. Moreno
2013/1220 30/05/2013 Ordre d'execució solar C.Colomer,22
2013/1221 30/05/2013 Decret incoació contracte menor obres
2013/1222 31/05/2013 03/2013-CPR CN Canvi titular
2013/1223 31/05/2013 271/13 VP sardinada
2013/1224 31/05/2013 13/98-A baixa actv
2013/1225 31/05/2013 264/13 desistiment OVP
2013/1226 31/05/2013 Requeriment alta actv. c/ Ter, 7
2013/1227 31/05/2013 60/13 VP pirotècnics canvi emplaçament
2013/1228 31/05/2013 287/13 baixa activitat
2013/1229 31/05/2013 Decret aprovar un AD a favor de 9 Habitat intel.ligent SL
Modificació import econòmic, cessió habitatge social. exp.
2013/1230 31/05/2013 1996/145
2013/1231 31/05/2013 Decret aprovar un AD a favor de 9 Habitat
Designa d'advocat per a la defensa de l'Ajuntament en el
contenciós administratiu
2013/1232 31/05/2013 161/2013, interposat per la Sra. G.S.J.
2013/1233 03/06/2013 Sanció 23/13
2013/1234 03/06/2013 Acord incoació 23.1/13
2013/1235 03/06/2013 Decret aprovar la relació F/2013/216 i altres
Delegació de l'alcalde en el Tinent d’alcalde Sr. Jordi Casals i
Prat, per a la celebració
2013/1236 03/06/2013 d'un matrimoni civil
2013/1237 04/06/2013 Sol.licitud del Servei de Transport Adaptat- exp. 2008/121
Renovacio de la Targeta d'aparcament individual- exp.
2013/1238 04/06/2013 2003/220
Renovacio de la Targeta d'Aparcament individual - exp.
2013/1239 04/06/2013 2003/198
Compensar la factura núm. 130.654 de Recollida i reciclatge,
S.L., amb les factures
núm. 2013/62 i 2013/63, emeses per l'ajuntament, dels
consums de la deixalleria de la Vall del Ges dels anys 2012 i
2013/1240 04/06/2013 2013
Autorització per entregar un crani humà per pràctiques
2013/1241 04/06/2013 d'odontologia
2013/1242 04/06/2013 adquisició de 200 comandaments per accedir al nucli
2013/1243 04/06/2013 Alta del gos amb codi 982000161034403
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2013/1244 04/06/2013
2013/1245 04/06/2013
2013/1246
2013/1247
2013/1248
2013/1249
2013/1250
2013/1251
2013/1252
2013/1253
2013/1254
2013/1255
2013/1256
2013/1257

04/06/2013
04/06/2013
05/06/2013
05/06/2013
05/06/2013
05/06/2013
05/06/2013
05/06/2013
05/06/2013
05/06/2013
05/06/2013
05/06/2013

2013/1258
2013/1259
2013/1260
2013/1261
2013/1262
2013/1263
2013/1264
2013/1265
2013/1266
2013/1267

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

2013/1268
2013/1269
2013/1270
2013/1271
2013/1272

06/06/2013
06/06/2013
07/06/2013
07/06/2013
07/06/2013

2013/1273
2013/1274
2013/1275
2013/1276
2013/1277
2013/1278
2013/1279
2013/1280
2013/1281
2013/1282
2013/1283
2013/1284
2013/1285
2013/1286
2013/1287
2013/1288

07/06/2013
07/06/2013
10/06/2013
10/06/2013
10/06/2013
10/06/2013
10/06/2013
10/06/2013
10/06/2013
10/06/2013
10/06/2013
10/06/2013
11/06/2013
11/06/2013
11/06/2013
11/06/2013

Requeriment
documentació
coordinació
d'activitats
empresarials en compliment de
l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals
Decret rectificació errors decret 1196/2013
Decret adjudicació contracte menor serveis manteniment
ascensors
Canvi titularitat nínxol núm. 180 3a. Est
PRÉSTECS DEL 30-4-2013 AL 21-05-2013
01/05-III legitimació annex III LIIAA i CP LPCAA
40/06 III legitimació LIIAA innòcua LPCAA
14/04-III autoritzar concerts 25è aniversari
Decret adjudicació contracte menor obres
Sol·licitud d'accés per vehicles J.M.A.G.
SOL·LICITUD D'ACCÉS PER VEHICLES M.C.C.F.
Decret aprovar la relació P/2013/55
Sol·licitud d'accés per vehicles L.F.C.
Incoar servei formació
Decret adjudicació contracte menor serveis manteniment
ascensors
186/13 VP venda pirotècnics
275/13 vp taules i cadires
279/13 vp taules i cadires
54/08-III denegar legitimació annex III lIIAA iCOP LPCAA
Servei de col·laboració de protecció civil
284/2013-LOMEN-SSTT-RECTIFICACIO
Concessió nínxol núm. 2285 1a. Part Nova
2012/507-SSTT-MSS-LOMAJ-TAXA OVP
Decret aprovar un AD a favor de Ramon Sitjà Font
Iniciar l'expedient de modificació de pressupost núm. 11/2013,
per suplement de
crèdit, crèdit extraordinari i trasnferencia del crèdit de partides
que s'estimen reductibles
Decret AUTORITZACIÓ BTT BICI TRAIL TER
Sol·licitud carpa: La Desperta revetlla de Sant Joan
Modificació horaris tècnica de diversitat
Deixar sense efecte l'ordre d'execució C. Milany,5
Retornar la taxa per informes de la Policia Local a l'empresa
LGA Reclaims, S.L.
Decret aprovar un AD a favor de CSITAL
Sol·licitud d'accés per vehicles J.C.C.
Sol·licitud d'accés per vehicles J.A.B.
Sol·licitud d'accés per motocicletes i ciclomotors S.C.G.
Decret aprovar la relació F/2013/232 i altres
Sol·licitud d'accés per vehicles B.P., SAU
Sol·licitud d'accés per vehicles C.R.R.
Finalitzar ordre d'execució C.Milany,3
Autoliquidació execució subsidiaria Hotel Les Serrasses
Sol·licitud d'accés per vehicles L.F.R.
Sol·licitud d'accés per vehicles D.C.O.
Decret baixa per no RN 03,04-13
Sanció 24/13
Acord incoació 24.1/13
Renovacio Targeta d'Aparcament Provisional- exp. 2012/169
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2013/1289 11/06/2013 Sol.licitud del Servei de Transport Adaptat- exp. 2006/128
2013/1290 11/06/2013 Sol.licitud del Servei de Transport Adaptat- exp. 2010/46
2013/1291 11/06/2013 Sol.licitud de Baixa del Transport Adaptat- exp. 1998/101
El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat dels tràmits que estan relacionats a
la taula que precedeix.
3.3. DONAR COMPTE EXPRESSA DE DECRETS DE L'ALCALDIA
3.3.1. Donar compte d'una resolución de l'Aclaldia de data 14/05/2013, de delegació
de l’alcaldia en el regidor Sr. David Forcada, per a la celebració d’un casament civil.
En data 14 de maig de 2013, es va dictar la resolució de l’alcaldia que es transcriu a
continuació per al general coneixement:
“En data 23 d’abril de 2013, el Secretari Judicial del Registre Civil de Torelló, emet
comunicat en el sentit que ha estat autoritzat el matrimoni civil entre el Sr. DAVID
PLANAS GASOL i la Sra. ESTER RIERA VIGUÉ, els quals han manifestat la seva
voluntat que l’enllaç se celebri a l’Ajuntament de Torelló, d’acord amb el que estableix la
Llei 257/1994, de 23 de desembre, de modificació del Codi Civil en matèria d’autorització
de matrimoni civil pels alcaldes.
El Sr. DAVID FORCADA i RIFÀ, regidor d’aquesta Corporació, està en disposició de
celebrar l’acte.
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.- DELEGAR en el Sr. DAVID FORCADA i RIFÀ, regidor d’aquesta Corporació,
l’autorització per a la celebració del matrimoni civil entre el Sr. DAVID PLANAS GASOL i
la Sra. ESTER RIERA VIGUÉ, el dia 7 de setembre de 2013.
Segon.- NOTIFICAR el present acord a les persones interessades.
Tercer.- De conformitat amb el que que es disposa a l’article 13.3 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de Règim jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú, cal procedir a la publicació d’aquesta resolució al Butlletí Oficial de la
Província per al general coneixement.”
El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat dels tràmits que estan relacionats a
la taula que precedeix.

3.3.2. Donar compte d'una resolución de l'Aclaldia de data 15/05/2013, de delegació
de l’alcaldia en el Tinent d’Alkcalde Sr. Albert Portús, per a la celebració d’un
casament civil.
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En data 15 de maig de 2013, es va dictar la resolució de l’alcaldia que es transcriu a
continuació per al general coneixement:
En data 13 de maig de 2013, el Secretari Judicial del Registre Civil de Torelló, emet
comunicat en el sentit que ha estat autoritzat el matrimoni civil entre el Sr. RADOSLAW
MICHAL PIASEK i la Sra. EVA JORQUERA ORTIZ, els quals han manifestat la seva
voluntat que l’enllaç se celebri a l’Ajuntament de Torelló, d’acord amb el que estableix la
Llei 257/1994, de 23 de desembre, de modificació del Codi Civil en matèria d’autorització
de matrimoni civil pels alcaldes.
El Sr. ALBERT PORTÚS NOGUERA, Tinent d’alcalde d’aquesta Corporació, està en
disposició de celebrar l’acte.
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.- DELEGAR en el Sr. ALBERT PORTÚS NOGUERA, Tinent d’alcalde d’aquesta
Corporació, l’autorització per a la celebració del matrimoni civil entre el Sr. RADOSLAW
MICHAL PIASEK i la Sra. EVA JORQUERA ORTIZ, el dia 15 de juny de 2013.
Segon.- NOTIFICAR el present acord a les persones interessades.
Tercer.- De conformitat amb el que que es disposa a l’article 13.3 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de Règim jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú, cal procedir a la publicació d’aquesta resolució al Butlletí Oficial de la
Província per al general coneixement.
El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat dels tràmits que estan relacionats a
la taula que precedeix.
3.3.3. Donar compte d'una resolución de l'Aclaldia de data 03/06/2013, de delegació
de l’alcaldia en el Tinent d’Alcalde Sr. Jordi Casals, per a la celebració d’un
casament civil.
En data 3 de juny de 2013, es va dictar la resolució de l’alcaldia que es transcriu a
continuació per al general coneixement:
En data 30 de maig de 2013, el Secretari Judicial del Registre Civil de Torelló, emet
comunicat en el sentit que ha estat autoritzat el matrimoni civil entre el Sr. ALEKSANDAR
TODOROV DANAILOV i la Sra. AUDREY ALINE MARIE PASDOIT, els quals han
manifestat la seva voluntat que l’enllaç se celebri a l’Ajuntament de Torelló, d’acord amb
el que estableix la Llei 257/1994, de 23 de desembre, de modificació del Codi Civil en
matèria d’autorització de matrimoni civil pels alcaldes.
EL Sr. JORDI CASALS i PRAT, Tinent d’alcalde d’aquesta Corporació, està en disposició
de celebrar l’acte.
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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.- DELEGAR en el Sr. JORDI CASALS i PRAT, Tinent d’alcalde d’aquesta
Corporació, l’autorització per a la celebració del matrimoni civil entre el Sr. ALEKSANDAR
TODOROV DANAILOV i la Sra. AUDREY ALINE MARIE PASDOIT, el dia 16 de juny de
2013.
Segon.- NOTIFICAR el present acord a les persones interessades.
Tercer.- De conformitat amb el que que es disposa a l’article 13.3 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de Règim jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú, cal procedir a la publicació d’aquesta resolució al Butlletí Oficial de la
Província per al general coneixement.
El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat dels tràmits que estan relacionats a
la taula que precedeix.

3.4. DONAR COMPTE DE LES ACTES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
3.4.1. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local, aprovades des de
l'última sessió plenària.
Es dóna compte de les actes de la Junta de Govern Local, aprovades des de l’última
sessió plenària:
3.2.1. Sessió ordinària del dia 20 de maig de 2013.
3.2.2. Sessió ordinària del dia 3 de juny de 2013.
3.2.3. Sessió ordinària del dia 10 de juny de 2013.
El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat dels tràmits que estan relacionats a
la taula que precedeix.
4.- PRECS I PREGUNTES:
Sra. ROSER MAS:
4.1.Pregunta-prec, d’un tema que si que és cert que des d’alcaldia ja se’ns han donat
explicacions i ja coneixem una mica el tema, però no obstant, entenem que potser s’hi
hauria de fer més esment, més èmfasi! I a més, relacionat amb el tema de l’adhesió que
acabem d’aprovar, de l’educació ambiental.
Voldríem saber exactament en quin punt es troba aquesta renovació de la concessió de
la deixalleria, perquè ja se’ns va dir que s’estava negociant i que s’estava en un punt
delicat, però pensem que una deixalleria funcionant correctament, pot i ha de ser un
element d’educació ambiental molt important, per incloure una mica dins d’aquestes
accions que potser es podrien fer. I per això, nosaltres hi donem molta importància i, per
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tant, fem una mica aquesta pregunta, per veure en quin punt està; si les negociacions
amb els altres ajuntaments han avançat o no han avançat i que, si us plau, aquest equip
de govern que ho agafi amb prou empenta, perquè pensem que realment és un tema molt
important i que ajuda amb una visió de futur, tant en el tema ambiental, com en el de la
sostenibilitat que hem aprovat abans.

Respon el Sr. Jaume Vivet:
En aquest cas puc informar que es va fer una reunió amb tots els alcaldes de la Vall del
Ges, Orís i el Bisaura; l’únic que no hi era, és el de Sant Pere, perquè Sant Pere no és
del consorci i si no és del consorci, entenem que hi podrà ser, però en unes altres
condicions, segurament i la presa de decisions s’ha de fer des de l’àmbit del consorci,
perquè la idea que tenim nosaltres des de l’Ajuntament seria que aquesta deixalleria fos
gestionada des del consorci, ja que tenim dades que tots els municipis hi aboquen.
La reunió sembla, almenys és la sensació que vaig tenir jo, sembla que Torelló vol pagar
menys i no és així, a Torelló, el que volem és repercutir el cost just a cada municipi el que
li pertoqui i altres coses que tenim una mica a Torelló és la duplicitat de serveis, com pot
ser, per exemple, la recollida de voluminosos, que ens ho fa l’empresa de recollida de
residus i també la deixalleria. Una mica és racionalitzar tot això i si Sant Quirze només hi
ha deu persones que venen a portar objectes a la deixalleria, que paguin per aquests
deu, com a mínim això! S’està mirant de quina manera es paga, si per les aportacions
que fan els ciutadans o per població; s’han de veure els números com quadra.
És complex, és una mica difícil, estem a l’espera d’un concurs; per desgràcia, en tot
s’acaba parlant de números i estem que aquesta setmana suposo que ens faran una
primera presentació de com hauria de quedar. Per la nostra banda, nosaltres pensem que
ha de ser una cosa justa, que cada municipi pagui el que li toqui i, per tant, també
entenem que han d’anar juntes la mòbil i la fixa, perquè ara també hi ha desgavells i
sembla –en alguna reunió ja ho he comentat- que al gestionar-ho la mateixa persona, per
exemple a Torelló la mòbil no es fa servir i si que ens representen uns certs costos, que
no sabem quins són i, per tant, ho volem aclarir i netejar la situació, que els números
siguin clars, siguin nets, i si Torelló ha de tenir un dia la deixalleria al barri de Montserrat,
tindrem la deixalleria un dia al barri de Montserrat i pagarem el que toqui per aquell dia.
El tema de fer pedagogia el veiem be, s’ha de fer i mirarem que estigui en el plec de
condicions com a millora, o que hi hagi una part destinada en aquest sentit.
Sra. Roser Mas:
Hi ha alguna mínima previsió de temps de quan es podrà resoldre?

Sr. Jaume Vivet:
Ara et diria que no.

Sra. Roser Mas:
Està massa encallat, encara, de moment?

Respon el Sr. Jaume Vivet:
Està en fase...
Sra. Roser Mas:
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De negociació!

Respon el Sr. Jaume Vivet:
Si, de negociacions. Hem d’arribar a un acord i som molts ajuntaments i un que jo penso
que també ha de participar, però que està fora del consorci i això ho fa difícil, també.
Sr. DAVID OLIVARES:
4.2.Demanar sobre el tema que va passar aquest cap de setmana, i concretament la
canonada rebentada del davant dels bombers i més que tot, ja sabem què hi va haver,
però demanar si es prendrà alguna mesura contra SOREA, pel fet que la retro es va
haver de transportar des del Bages, sembla ser i la poca informació que hi va haver a la
gent.

Respon el Sr. Jaume Vivet:
Aquí som diversos els que vàrem intervenir, alguns des de la distància i d’altres des
d’aquí: en Jordi Casals també hi era i d’aquesta taula, crec que hi érem tots.
Va ser una rebentada que va passar dissabte a la tarda, si no ho recordo malament.
Semblava que era una rebentada més, però resulta que, per fer una mica de cronologia,
quan es va començar a remenar, resulta que per allà hi passa una canonada de gas; des
de bombers es va activar el protocol de la Generalitat, que marca que fins que Gas
Natural no diuen que ja es pot intervenir, allà no es pot tocar res. Els del gas em consta
que van estar fent cates i forats fins a les 3 de la nit. A les 3 de la nit, SOREA, amb bon
criteri o no –això és el que podem discutir- va decidir no continuar, va ser quan se’ls va
donar el vistiplau per poder començar a treballar i ells van decidir no fer-ho fins a les vuit
del matí, per tema de sorolls; ells diuen que per normativa no poden fer sorolls i nosaltres
pensem en un cas d’emergència així, i donat el lloc on era, que els veïns estan una mica
lluny, es podria treballar.
Fins aquí, diguem que ho podem entendre; el problema va ser que a les vuit del matí
havia de venir una màquina excavadora i aquesta màquina no va aparèixer fins a quarts
de tres de la tarda i davant de la nostra sorpresa, començant a fer alguna pregunta, ells
diuen que en tenen una de guàrdia a Osona i que no van localitzar la persona que la
porta i que la van haver d’anar a buscar al Bages; segurament, també em consta que han
trucat excavadores de Torelló, segurament no totes però alguna si, i jo diria que tampoc
no van ni retornar la trucada de qui ens ha trucat i perquè ens ha trucat, o sigui que les
coses com siguin!
Una vegada va venir l’excavadora –devien ser quarts de tres o les tres de la tarda- es van
posar a picar i per sorpresa d’ella, van trobar una canonada d’alta tensió que passava just
per sobre el tub d’aigua i sobre aquesta canonada hi havia un gruix de formigó d’un metre
d’alçada per seixanta o setanta centímetres d’ample, que ningú entén com hi pot haver
tan formigó sobre un tub d’uralita. Van haver de seguir picant, perquè no sabien de què
era el tub i els bombers van dir que era d’alta tensió; es va demanar a la companyia que
fes un tall de corrent per poder seguir treballant amb la maquinària pesada, però es va dir
que no es podia treure, perquè deixaven sense corrent a gran part del municipi i, per tant,
van haver de seguir treballant a mà, amb el compressor i sense la màquina excavadora.
Això va fer que es retardés dues o tres hores més la connexió de l’aigua.
Nosaltres, en tot el procés, si que hi ha una franja d’hores que entenem que es pot
imputar a una manca de previsió, en aquest cas, de SOREA, que és des de les sis o les
set del matí, que podia venir a treballar la màquina, fins a les dues o les tres de la tarda,
que va arribar; per tant, si a les tres va arribar la màquina i a les sis es donava l’aigua, si
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la màquina s’hagués posat a treballar a les set del matí, a les onze s’hauria pogut donar
l’aigua i haurien estar unes hores de menys i enteníem tot el protocol del gas, que a la nit
potser durant tres o quatre hores no facin soroll... tot això ho podíem entendre; amb
l’Albert a les 10 del matí érem allà; en Lluís ens estava passant missatges, que també
estava al cas, en Manel també, i allà, a les 10 del matí, no hi havia ningú.
I a més, el servei –que no és d’atenció al ciutadà, si no que és d’avaries- és un telèfon
que només serveix per comunicar que no es té aigua i no serveis per donar explicacions,
perquè en donen molt poques o cap i la nostra queixa és en el sentit que entenem que un
servei així, en un moment donat també ha de donar informació; si vols, pot ser una
informació d’un cert contingut, per no alarmar la població, però almenys que diguin alguna
cosa, perquè amb aquest servei, no em va dir mai que havia de venir la màquina i ho vaig
saber per altres bandes i fins que no vaig aconseguir el telèfon de la persona que portava
l’obra, va costar tenir informació una mica fidedigna.
Nosaltres, per la nostra part ja hem demanat informes a les dues companyies, tant a la de
gas, com a SOREA i en funció d’aquests informes segurament prendrem alguna mesura
una mica més dràstica com seria el cas d’un expedient informatiu.
4.3.Tema avaries a la piscina d’estiu: sembla que hi ha hagut una avaria i saber com està la
cosa.

Respon el Sr. Jaume Vivet:
Tenim una piscina que és de l’any 1967 i que és molt vella i quan no peta d’aquí, peta
d’allà, i per desgràcia, va petar d’un lloc que l’aigua que sortia era molt a prop de les
platges de la piscina, es barrejava amb la terra i tirava aigua barrejada amb terra dins de
la piscina; en aquestes condicions, hi vam anar amb la Conce i la veritat és que no es
veien ni les ratlles del fons de la piscina en la banda on hi ha 1,20 metres de fondària;
l’aigua era molt tèrbola, es veia fang o terra al fons i a la que s’engegava l’aigua, sortia
aigua a un metre de la piscina i pel que és el desguàs, ens entrava aigua a la piscina i
vam decidir parar-ho.
“Per sort”, dissabte va fer un temps que crec que no hi va anar ni un usuari a la piscina;
diumenge hi vam ser amb l’Albert i mentre hi érem, crec que hi va anar una persona i ahir
potser hi va anar algú més, perquè ja va fer més bon temps.
També vam estar buscant una retro per començar a picar i obrir; vam demanar, en aquest
cas a SOREA que ens ajudés, perquè tenen el servei d’urgències i mentre no té una
urgència que ens pogués ajudar a la piscina, com s’havia demanat altres vegades,
perquè ells tenen material en tema d’aigua i canonades; van localitzar l’avaria d’on venia i
aquell noi no va poder fer més, perquè no vam trobar una retro i s’havia d’obrir una rasa
d’una certa importància; vam trucar un parell de màquines de Torelló que són els que
normalment treballem i a dia d’avui, tampoc hem tingut resposta de les màquines.
Crec que hores d’ara deu estar solucionat i demà s’obre.

Sra. Concepció Villena:
Durant aquests dies, mentre hem esperat per acabar d’arreglar l’avaria, s’ha aprofitat per
anar netejant l’aigua, que ens havia quedat bruta.
4.4.Això és una pregunta d’un tema que no estem segurs i per això us el volíem demanar:
Vespella, sembla ser que s’ha plantejat entrar en concurs de creditors? És una pregunta i
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no estem segurs, però ens ha arribat alguna informació. Dóna el servei a moltes escoles
de Torelló i de la comarca i com que ens ha arribat, per això ho demanem.

Respon el Sr. Manel Romans:
Jo he de dir que encara aquest matí he estat al Consell Comarcal i no en saben res que
Vespella hagi fet concurs de creditors. El que et puc dir, és que Vespella tenia un any
més de pròrroga del contracte i va renunciar i, per tant, des del consell comarcal es va
treure a licitació el servei i esperem que a final del mes de juliol podrem saber l’empresa
que farà el servei de menjador l’any vinent a les escoles i instituts que ho han sol·licitat.
Però del fet que hagin fet concurs de creditors, no en sabem res.

Sr. David Olivares:
O sigui que ho farà una altra empresa, possiblement?

Sr. Manel Romans:
Bé, no ho sé. Això és cosa dels tècnics, que de moment, estan avaluant totes les pliques i
seran els que diran quina és l’empresa que prestarà el servei...

Sr. David Olivares:
D’acord, només era això. Gràcies.
Sr. Marc Fontserè:
Això no ho sabia. Saps si l’empresa que ho agafarà s’ha de quedar el personal que té
Vespella? Ja sé que no és el lloc, però, se sap?

Sr. Manel Romans:
Aquí com que hi haurà serveis que s’hauran tret i, a més, hi ha instituts que faran la
jornada compactada, hi ha un nombre important de persones, de monitors, que hauran de
ser acomiadats; més o menys, em van dir uns cinquanta. No és de la meva àrea al
consell comarcal, però si que estic assabentat que hi ha hagut un seguit d’instituts on
l’any vinent no es prestarà el servei, i tot i que han agafat alguna escola nova, són més
nombroses les escoles en què s’ha deixat de prestar aquest servei de menjador.

Sr. Lluís Sabatés:
Només un apunt al que ha dit en Manel: crec que hi ha l’obligació de subrogar el
personal, però si hi ha menys servei, s’haurà de reestructurar el personal.

4.5.Tema de les retallades a les escoles concertades, que deixaran de rebre subvencions per
a nens amb necessitats educatives especials; ens afecta a les escoles de Torelló? De
moment, a Vic i a Manlleu, si i sembla que els duplicaran les quotes en algunes escoles.
Demanar si a Torelló ens afectarà aquest problema.
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Respon el Sr. Lluís Sabatés:
A Torelló tenim dues escoles concertades, com bé sabeu. L’escola Sagrats Cors no
estava dins del conveni del contracte programa, o sigui que a aquesta li és indiferent en
aquest moment, però si que afecta de ple a l’escola Rocaprevera, perquè ells si que
tenien el contracte programa i, per tant, la decisió, que és una decisió que ha de prendre
l’AMPA, que és la gestora, la propietat de l’escola Rocaprevera, ha estat d’apujar les
quotes, no sé exactament i no voldria dir una xifra, perquè no la tinc al cap, però han
hagut d’apujar una part les quotes. Paral·lelament, s’està treballant a nivell de la
comunitat educativa per tal que d’alguna manera, a través de la Generalitat, es creï algun
altre tipus d’ajuda per suplir aquests contractes programa, però això no vol dir que totes
les escoles que tenien contracte programa ara tinguin una subvenció en les mateixes
condicions que la tenien, però s’hi està treballant, perquè, si no recordo malament, de
Barcelona només hi havia disset escoles concertades que tenien contracte programa –no
valoro si eren moltes o poques, hi havia aquestes- i, per tant, el que sembla que es vol
intentar ara és generalitzar-ho una mica més, però això és un tema que el porta la
Generalitat i estan treballant, perquè, el que si que és segur que aquest curs vinent, en
principi no es preveu o no es veu clar que hi hagi algun altre tipus de subvenció que
substitueixi el que és pròpiament el contracte programa.
Sr. JOAN MANEL CASTILLO:
4.6.Referent al tema de la pista de futbol sala de La Cabanya, que ja fa bastant temps que
vaig demanar per si hi havia alguna possibilitat de fixar-hi alguna reixa darrere la portaria
pel tema de la perillositat que hi havia i també que cada vegada van augmentant més les
queixes amb el tema que va venint bastant gent de fora a jugar-hi i des d’orinades,
papers, brutícia de qualsevol tipus, malestar amb els veïns... cada vegada va més en
augment i demanar si es prendrà alguna mesura.

Respon el Sr. Lluís Sabatés:
Em sembla que el dia que ens ho vas demanar, ja vam dir que estava contemplat, però
en aquests moments en el pressupost encara no ho hem pogut encabir, perquè hi ha
hagut altres coses, de projectes que ja teníem tirats endavant, però és un dels llocs on
hem d’actuar el més aviat que puguem, ho tenim clar. No hem acabat de valorar si fa falta
una nova xarxa –si que hem d’arreglar la que hi ha en aquests moments, que també està
molt deteriorada-, veure com solucionem això i fer una mica de reestructuració de tota
aquella zona.
El que no entenc, quan has dit que ve gent de fora, a què et refereixes? D’altres
poblacions?
Sr. Joan Manel Castillo:
D’altres poblacions, d’altres barris, gent que no es coneix de res, de fora.

Sr. Lluís Sabatés:
És clar! Gent de fora, si és d’un altre barri de Torelló, tenen tot el dret d’anar-hi, si és
d’una altra població, en principi no sé si tenen el dret o no, però poden utilitzar-ho, perquè
és un espai obert! Per tant...
Sr. Joan Manel Castillo:
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Suposo que quan em van dir de fora, es referien a gent d’altres poblacions.

Sr. Lluís Sabatés:
És molt difícil, si entrem en aquestes coses, nosaltres també coneixem molta gent que va
a passejar pel passeig del Ter de Manlleu

Sr. Jaume Vivet:
I nosaltres passegem per Barcelona, i anem a veure coses a Barcelona...

Sr. Lluís Sabatés:
Això no ho podem acotar de cap manera.

Sr. Joan Manel Castillo:
El fet és que venen i... la brutícia va augmentant...

Sr. Lluís Sabatés:
Em sembla que tot això no ho pots generalitzar tant.

Sr. Joan Manel Castillo:
Aquestes són les queixes que ens arriben i van augmentant.

Sr. Lluís Sabatés:
Torno a repetir: les queixes, si els veïns tenen queixes, hi ha llocs establerts, perquè es
vinguin a queixar, que ens enviïn fotos, que enviïn el que sigui, perquè nosaltres puguem
actuar. M’està molt bé i sempre us ho he dit, m’està molt bé que us ho diguin, però si no
actuem en el moment en què passa el tema, al cap d’un mes o al cap de quinze dies o al
cap de no sé quant, que ens ho demaneu o ens ho expliqueu aquí al ple, no podem
actuar. Per tant, si hi ha algú que veu algú que s’orina –com has dit tu-, que hi tiri una foto
i ens l’enviï i intentarem localitzar-lo; tot això està regulat a l’ordenança de civisme;
l’ordenança de civisme hem d’intentar aplicar-la entre tots; la policia sola no se’n sortirà
pas, ni l’Ajuntament sola, ha de ser una consciència general de tots.
Sr. Joan Manel Castillo:
És que també va tenir que intervenir una vegada la policia.

Sr. Lluís Sabatés:
Possiblement, i per això hi és! per intervenir en els casos en què se l’avisa i actua i
suposo que en principi, devia actuar bé, no ho sé!

4.7.-
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Tema de la llar d’infants: voldria saber si es podran mantenir les dues escoles bressol o
es tindrà que patir alguna retallada, o s’haurà de tancar alguna... informar-nos una mica a
veure com està aquest tema.

Respon el Sr. Lluís Sabatés:
Si no hi ha res de nou, i esperem que no, la situació actual serà mantenir les mateixes
línies que hem tingut durant aquest curs: cinc línies a la llar d’infants La Cabanya, i quatre
línies a la Blancaneus, però això segurament serà un dels temes que passarà pel ple el
mes de juliol i ja acabarà de quedar quadrat tot, perquè estem acabant d’analitzar totes
les matrícules, com es poden distribuir els grups i tot això. El que si que podem dir
anecdòticament, és que en el seu moment vam fer el sorteig, perquè semblava que a La
Cabanya, en l’edat de P-1 faltarien places i en aquests moments podem dir que totes les
preinscripcions que hi va haver, han pogut matricular, perquè hi va haver alguna família
que no va exercir el seu dret a matricular, tot i haver-se preinscrit. Hi ha més, tot i que no
gaire més, matriculats per aquest curs vinent, que quan vam començar el curs passat. O
sigui que, en principi, la voluntat i la realitat és que s’ha de mantenir la mateixa estructura
de llars d’infants per al curs vinent.
4.8.I també voldria demanar si s’ha retirat algun tipus d’ajuda referent a la piscina coberta de
Torelló; tenim alguna informació que hi havia algunes ajudes i que s’han retirat. Ens
agradaria saber com va això.

Respon el Sr. Jaume Vivet:
Jo diria que no se’n ha retirat cap. El que si que s’ha fet és que hi havia unes beques que
es gestionaven a través de càritas i el que s’ha fet és reorientar-les de cara a l’any vinent,
perquè nosaltres entenem que són unes beques que han d’anar adreçades a persones
que no poden anar habitualment en aquests llocs i van en el sentit que és per fer una
activitat concreta; no és per anar a la piscina, si no que és per fer una activitat concreta.
Hi ha gent que anava al gimnàs i el fet de tenir l’entrada, podia accedir arreu i com que
això és un tipus de beca que fins ara es donava, per exemple a famílies que no poden
pagar una quota d’un club, de futbol, per exemple, on tenen un entrenador i estan dirigits i
això el que hem fet és reconduir-ho i que vagi dirigit de la mateixa manera.
Aquestes beques l’any vinent hi tornaran a ser, però seran no per anar a l’hora que es
vulgui a la piscina, no per anar-hi a fer qualsevulla activitat, si no que, si el que es vol és
nadar, s’anirà a nadar; si el que vols fer és gimnàs, aniràs al gimnàs; si vols fer spinning,
faràs spinning, però durant aquella hora i una vegada hagis acabat, s’haurà acabat.
Sr. Joan Manel Castillo:
Vol dir que hi va haver un abús?

Sr. Jaume Vivet:
Un abús no, es podria dir que va ser un mal ús; hi havia un tipus que es donava, perquè
no hi havia precisament aquest control sobre les persones que hi anaven; es donava
aquesta beca i era, per entendre’ns, una entrada a la piscina i en lloc de ser una entrada
a la piscina, pensem que ha de ser una entrada a l’activitat que vols fer i que ha de ser
una activitat guiada, en una hora determinada, i així ho hem gestionat amb la piscina i ells
mateixos faran aquest seguiment i faran la corresponent valoració.
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4.9.I saber quines mesures es prendran en el tema dels parcs en males condicions. Com
sabreu, l’última ha estat aquesta de Sant Joan, a la revetlla de Sant Joan, que ja hem
enviat fotografies a l’alcalde del parc d’allà al Marta Mata i saber quin tipus de mesura es
prendrà, perquè els parcs cada vegada van a pitjor.

Respon el Sr. Jaume Vivet:
El tema del parc del Marta Mata ja l’he englobat una mica en la resposta de l’altre parc; el
parc del Marta Mata entenc que és una mica el mateix que el skate, s’ha de fer el mateix
tractament en el manteniment; en aquest tobogan ja s’hi ha intervingut diverses vegades i
per mi hi ha algú que es dedica a xafar les coses. Pensem que hi ha una manca de
civisme per part d’algú, que s’ha de respectar el que és de tots i jo penso que això és molt
greu. Està bé que nosaltres ho sapiguem, però pensa que és feina de tots i quan algú veu
algú que fa alguna cosa, o que un gos està defecant, dir-li a l’amo que ho reculli.
Si algú ha vist el que ha passat, des d’aquí faig un clam, perquè ho denunciïn i que ens
diguin qui ha estat, així de clar, això és el que s’ha de fer. També és una zona que és una
mica fora, hi ha pocs veïns, hi ha molta gent i està una mica deshabitada i també és
possible que no ho hagi vist ningú, però jo estic segur que algú ho ha vist.

Sra. IRENE HERNÀNDEZ:
4.10.La pregunta, que inquieta una mica a una part de la població, que ens ho ha fet arribar i
és una mica en l’àmbit del servei d’atenció mèdica al CAP de Torelló: fa referència a la
jubilació del pediatre Dr. Malo, que ben merescut que ho té, però en el seu lloc no s’ha
assignat cap pediatre i el servei no està cobert i, per tant, hi ha un percentatge de famílies
que estan força preocupades. Demanar si esteu al cas d’aquest fet i si s’ha fet alguna
cosa al respecte o teniu alguna informació respecte a aquest tema amb l’Institut Català de
la Salut.

Respon el Sr. Jaume Vivet:
Jo no estic al cas de res. Ho miraré, me’n cuido i us diré alguna cosa sobre com està.
Sra. Irene Hernàndez:
Jo hi he parlat, amb el Dr. Malo, que ens ho ha comentat, però jo us ho faig arribar,
perquè hi ha inquietud de famílies, perquè a vegades han anat a visitar-se i els han
derivat a un metge normal i un metge normal, de pediatria, com que no estan al cas i,
perquè no vagi a més, que estigueu al cas.

Sr. Jaume Vivet:
Avui tampoc tenim la regidora, que segurament ella està al cas, però avui és fora.
Sra. Irene Hernàndez:
Si, si, quan ho has comentat, he pensat a veure si algú en sap res.
Sr. MARC FONTSERÈ:
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4.11.Un prec: ple rere ple, anem veient que els punts que apareixen aquí, són molt
administratius, burocràtics: el tema de la multa, que en Jordi Casals ens ha explicat molt
bé el motiu que s’hagi de presentar aquí, però per contra, hi ha altres punts que creiem
que és un lloc per debatre, no només aquí, si no també en comissions informatives i en
altres fòrums i creiem que haurien de passar. Estic parlant, en aquest cas, dels plecs del
concurs de les escoles de música i de l’escola d’arts plàstiques; ens hagués agradat; així
ho vaig expressar a l’alcalde el dia de la junta dels portaveus, la nostra preocupació o
desànim per aquest fet. Si que és cert que en el cas de l’escola de música el regidor va
convocar els grups i ens va explicar el procés i el projecte d’escola, però no ho va fer així
amb l’escola d’arts plàstiques, que no se’ns ha informat.
Una mica el prec va en aquest sentit: no buidem el ple, ja que l’omplim de coses
burocràtiques i necessàries, perquè també estem aquí per donar compte a la Llei, però no
el buidem d’altres continguts que segurament són tant o més importants que aquest i aquí
va el nostre prec, que l’amplio amb el fet de l’escola de música, que estem una mica
preocupats pel projecte que ha decidit tirar endavant. Ens fa por –i així ho han expressat
alguns pares, no tots, però si que en la reunió que hi va haver amb els pares, alguns
pares ho van expressar- que aquest model ens porti cap al fracàs. Ens preocupa i per
això ens hagués agradat, més enllà d’una reunió informativa, debatre amb profunditat el
tema de l’escola de música, més que tot, perquè aquest tema el portàvem nosaltres en el
programa electoral i és un tema que hi donàvem importància i pera quest fet ens
preocupa més del compte, segurament, o més del compte no, però ens preocupa en la
justa mesura.

Respon el Sr. Jaume Vivet:
Com que és una queixa reiterada, que els plens són buits de contingut, jo puc dir que
abans hi havia més contingut, però també hi havia un contingut que no tocava anar al ple,
com per exemple, hi havia en molts plens, ajustaments de partides pressupostàries que
parlàvem d’un cèntim i això, penso que no són punts de l’ordre del dia per anar a un ple.
Penso que als plens hi ha d’anar el que toca al ple, no només jo, sinó que tot l’equip de
govern pensem que hi ha d’anar el que toca al ple i, per tant, és el que hi portem. Les
altres coses, jo entenc que de participació –i ara en Lluís explicarà pel tema de les
licitacions- pensem que se us convida, que hi podeu ser i jo penso que passi per junta o
passi per ple, si esteu informats i se us ha donat la possibilitat de participar-hi, penso que
la diferència no és tanta, és més la que se li vol donar, que la que hi és.
I ara dono la paraula a en Lluís, que comenti el tema d’aquestes dues licitacions.

Sr. Lluís Sabatés:
Si voleu fem una mica de cronologia dels fets i que la gent interpreti o no les paraules. Si
que és cert, i ho sabem, bàsicament en el tema de l’escola de música, que és un servei
que va prescriure el 1999 –ho torno a recordar per si algú encara no se’n recorda- i es
van anar fent pròrrogues d’una manera... suposo que amb la promesa, en cada pròrroga,
que quan s’acabés la pròrroga hi hauria la nova licitació; realment no va ser així, fins el
punt que a partir de l’any 2009, fins que vaig arribar jo, no hi havia ni contracte signat. Per
poder assegurar el servei de l’escola de música durant aquest curs darrer, vam fer signar
un contracte de servei per un any, a la concessionària, i amb el compromís que durant
aquest curs prepararíem tot el tema de la nova licitació.
És un tema que ha anat sortint, que ja heu anat demanant i jo us he anat explicant que hi
estàvem treballant; en el moment que vam tenir el tema una mica clar, i paral·lelament
amb el tema de les arts plàstiques –perquè el tema de les arts plàstiques també donava
la casualitat que s’acabava la concessió aquest any- vam decidir des de la regidoria i
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l’equip de govern treure a concurs les dues escoles, que són dos casos completament
diferents –no tenen res a veure un amb l’altre- però que creiem que el més complicat,
perquè és un servei que en aquests moments està en un moment crític i ja ho estava
l’any passat i en aquest curs encara s’ha empitjorat i vam creure que s’hi havia de fer una
feina molt més concreta i que realment era interessant que hi participéssiu tots els grups
a l’Ajuntament i, fins i tot, tota la comunitat educativa; així, el dia 22 d’abril, en l’últim
consell escolar municipal, amb ànims que la gent participés en la confecció del model
d’escola d’arts plàstiques i d’escola de música, vam repartir una documentació a tots els
membres del Consell Escolar Municipal, perquè estiguessin informats, i demanant que
tothom que estigués interessat en participar-hi, que es posés en contacte amb nosaltres i
començaríem a parlar de les diferents idees o propostes que poguessin venir. Fins al punt
que, ni a la regidoria, ni suposo que tampoc l’alcalde, ni jo com a regidor, hem rebut mai
cap trucada de ningú, ni de la comunitat educativa, representada en el Consell Escolar
Municipal, ni tampoc de cap partit polític; per tant, nosaltres hem anat seguint amb la
nostra feina, perquè això era important que es pogués licitar abans que acabi aquest
curs, per poder començar el curs vinent i quan ja vam tenir el projecte molt clar de
l’escola de música, el projecte en el sentit del que podria donar una escola de música i les
bases per poder fer una concessió; el projecte definitiu no serà clar, fins que es presentin
les empreses i presentin els seus projectes i siguin valorats per un comitè d’experts, que
decidiran quin dels projectes que es presenten és el millor, en base a les bases que hem
estat preparant i que us vam presentar en el seu moment.
Per tant, no recordo exactament la data, però ja fa uns vint dies, possiblement, que us
vam reunió als grups polítics per explicar-vos concretament tot el que havíem estat
treballant en el tema de l’escola de música i fins i tot vam fer venir uns tècnics de la
Diputació, perquè us expliquessin una mica, no el nostre projecte concret, si no, tota la
situació que ells coneixen, de totes les escoles de música que hi ha a la província de
Barcelona, bàsicament, perquè és l’àmbit d’actuació d’ells, i també us vaig emplaçar allà
–i l’alcalde també hi era- que per qualsevulla cosa que volguéssiu, que anàvem una mica
justos de temps, però que estàvem oberts a parlar-ne, aclarir, escoltar les vostres
aportacions i tot el que fos necessari; a data d’avui, és la primera vegada que, en aquest
cas personalment, t’adreces a mi i em demanes explicacions per aquest tema; sé que has
contactat amb algú altre, però amb mi personalment, no ho has fet.
La situació dels fets és aquesta. El tema de l’escola d’arts plàstiques és una mica
diferent: a l’escola d’arts plàstiques, nosaltres, com a equip de govern i com a Ajuntament
estem contents del servei que s’està donant ara, però si que hi trobem unes mancances i
el fet de posar-la a concurs era poder retocar una mica algun punt d’aquests del que
nosaltres creiem que en aquests moments no s’estava acabant d’aconseguir, que era el
fet de la formació dins de l’escola d’arts plàstiques i l’únic que s’ha fet, bàsicament, és
retocar aquest punt i vincular-ho a la subvenció que rebran per donar aquest servei.
Només a tall d’exemple, dir-vos que per exemple, fins ara, en aquest últim curs, pel que
fa a alumnes de 4 a 16 anys, a l’escola d’arts plàstiques només hi ha set alumnes; una
escola d’arts plàstiques, que està sustentada amb fons públics i tots sabem com està en
aquests moments la situació social i econòmica al país, pensem que el que hem
d’intentar és sociabilitzar al màxim totes les aportacions econòmiques que fem i, per tant,
a més, les escoles com a tals han de fer una part de formació molt important, bàsicament
han de fer una part de formació, que per això es creen les escoles, per formar la gent. I
per aquesta raó hem modificat una mica el tema de l’aportació a l’escola d’arts plàstiques,
donant una part fixa per al servei, és a dir, per la gestió i la direcció del servei i una part
per alumnes de 4 a 16 anys, i una altra per alumnes adults que vulguin aprofundir, o que
el seu hobby siguin les arts plàstiques i vulguin que algú els guiï. La part variable de l’edat
de 4 a 16 anys, si que hem marcat uns objectius en el sentit que cada any hi hagi un
increment d’alumnat per poder arribar a aconseguir el màxim de subvenció d’aquesta
part, que són 10.000 euros en total.
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Per tant, aquí si que una mica per la rapidesa i poc temps de què disposàvem i perquè
crèiem que en aquests moments és important, com us deia, pel moment social i econòmic
en què ens movem, vam decidir fer unes concessions de menys temps, perquè és una
aposta que hem fet des de l’equip de govern actual, una aposta que hem fet i que no
volem comprometre a cap altre equip de govern posterior, que és tres anys fixes, que són
els dos anys de mandat que quedaran des que s’aprovin fins que acabem el mandat, un
any de més, perquè l’equip de govern que vingui a posteriori pugui analitzar el servei, si li
està bé o no li està bé, si li agrada o no li agrada, i si vol, que pugui anar preparant una
nova licitació, i si amb aquest any no n’ha tingut prou, que tingui la potestat de fer un any
més de pròrroga per acabar-ho d’estudiar.
Per tant, els contractes, tant el d’arts plàstiques, com el de música, seran de tres anys
més un i un cop vist això i una vegada vist que ens hem endarrerit una mica en tot el
tema de la feina, la preparació de les clàusules i els convenis per a la licitació, la llei ens
permet aprovar-ho per junta de govern i no haver de passar obligatòriament pel ple i aquí,
si jo estigués a l’oposició possiblement també em podria sentir una mica dolgut, per dir-ho
d’alguna manera, perquè això no es passa pel ple, però jo entenc que des de l’equip de
govern se us han donat totes les facilitats per poder participar en la confecció d’aquests
dos serveis i que no hem tingut resposta per part de cap partit polític.
Per tant, entenent això, aquest petit entrebanc que pot haver-hi, penso que en aquest
sentit us hem donat la possibilitat de poder-hi participar i dir la vostra.
No sé si m’he deixat res més; si no, sabeu que m’he posat a la vostra disposició sempre,
si voleu parlar-ne, si voleu que us torni a explicar coses que en aquests moments no
hagin quedat clares, però estic a la vostra disposició per poder-vos-ho explicar.
I en relació a això que deies que aquesta nova concessió de l’escola de música portarà
l’escola cap al fracàs, em sembla que són unes paraules una mica fortes, i jo tampoc vull
entrar a valorar si ara estem en un moment de fracàs de l’escola de música; que cadascú
faci la seva valoració, però en dos anys, hem passat de cent alumnes a 38. Si això és un
projecte de futur, el que hi ha en aquests moments, anar una mica de Rodes a Pilats,
l’anàlisi que hem fet des de l’equip de govern no és aquesta.
Tornar a insistir que les escoles, tant la d’arts plàstiques, com la de música, són serveis
públics; que gran part del cost d’aquests serveis estan sustentats amb fons públics i que,
per tant, la idea d’aquest equip de govern és sociabilitzar al màxim les aportacions que es
fan a aquests serveis i, per tant, per poder fer això, hem d’intentar que hi hagi el màxim
d’alumnes que es matriculin. I concretament, en el tema de l’escola de música, sense
deixar mai de banda els alumnes que puguin accedir o que tinguin habilitats o capacitats
per ser, no m’atreveixo a dir grans músics, però si grans intèrprets, o grans amants de la
música, per dir-ho d’alguna manera, perquè també haguéssim pogut fer, vist com estava
evolucionant l’escola de música, haguéssim pogut fer dues vies, o començar de zero i
començar un projecte nou i, per tant, entrem a valorar i parlar amb aquestes famílies que
hi ha en aquests moments i busquem una solució, o el que hem fet, i això és el que els
vaig explicar, i potser no em vaig saber explicar bé, o potser no em van escoltar prou,
però la idea de l’Ajuntament és mantenir l’estructura de tots els alumnes que en aquests
moments hi ha a l’escola de música, tenint en compte que de P4 i de P5 hi ha zero
alumnes, és a dir, la base de tota escola, que és la pedrera, si fem un símil esportiu o
futbolístic, no n’hi ha ni un i que tots els alumnes, o la gran majoria dels alumnes que hi
ha en aquests moments són alumnes d’edats de formació bàsica o avançada i pensem
que evidentment se’ls ha de recolzar fins al final, però si no tenim una base, l’escola no
serà viable.
Per tant, dit això, hem de veure els projectes que presentin i després que els valorin un
comitè d’experts, que vindrà a valorar en la licitació de l’escola d’arts plàstiques i també
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en l’escola de música. Si us interessa us puc dir els noms; per tant, no serà una valoració
política, si no que serà una valoració absolutament tècnica, a partir d’unes bases de
licitació que s’han treballat.
Sr. Marc Fontserè:
No dubto, ni pretenia dubtar, que els criteris fossin polítics; si ho ha semblat, no sé per
què.
El prec tenia dues parts, però la més important era expressar el malestar per una cosa
que has dit tu Lluís: que si el regidor d’educació ara estigués assegut al meu lloc,
compartiria alguna part del meu prec. Per tant, ha quedat contestat o suposo que ha
quedat agafat.
La segona part, que no era un prec, però ja que ho has esmentat ho comento aquí, és pel
tema de l’escola de música; potser ha sonat fort –no recordo exactament com ho he dit-,
però això fa un any, quan ho reclamàvem, o més d’un any ja, quan reclamàvem... això
està en alguna acta del ple, la resposta de la regidoria o de l’Ajuntament, va ser abaixar
quotes i nosaltres ja us vam dir que el problema no era de quotes, si no que serien uns
altres i que si no fèiem alguna cosa, l’assumpte pintava malament.
Ho dic en positiu, Lluís, no ho dic en negatiu. Només fer aquest apunt: fa un temps ja vam
exposar els nostres dubtes sobre el projecte actual de l’escola de música, i res més,
només això! i ara també tenim pors i és lògic que tinguem algun dubte i alguna por i tenir
ganes que funcioni i tant de bo que funcioni molt bé!
I ja per acabar, ens sembla que els projectes de les dues escoles van per camins
diferents; has comentat que l’escola d’arts plàstiques fomentarem la formació, hi estem
totalment d’acord, de fet, el que ens va explicar l’alcalde a la Junta de portaveus a mi em
va agradar, per tant, tampoc he criticat el plec de clàusules en cap moment, perquè
fomentar la formació no ens sembla malament; en canvi, tenim la sensació que l’escola
de música va al revés: reduir hores formatives, per aconseguir més cultura musical... ens
ho sembla i podem tenir cultura futbolística o estar en un club de futbol formant. Són
diferents manares de veure les coses, canviant totalment de sector i ens fa por que
l’escola de música vagi per aquí, que el criteri que s’ha seguit a l’escola d’arts plàstiques,
de prémer fort per la formació, a l’escola de música sembla –i veurem quina és l’empresa
o l’agrupació guanyadora i com ho portarà a terme- sembla que vagi en el sentit contrari,
sembla.

Sr. Lluís Sabatés:
Torno a repetir: et sembla malament, perquè possiblement no estàs ben informat, perquè
no has vingut a parlar amb mi, potser perquè ni t’has mirat el plec de condicions, ni res de
tot això. Un servei públic en aquests moments, ha de fer les funcions, i torno a repetir-ho:
la formació i la formació vol dir que per tenir gent a formació avançada o per tenir gent
que realment arribi, tenir una pedrera amb molta gent a baix; ha de ser una piràmide i si
no és una piràmide, això no funciona. El tema pedagògic, si tu vols fer de pedagog
musical em sembla molt bé, i que diguis que serà un fracàs, però la pedagogia la
marcaran les empreses que es presentin i a partir d’aquí, l’únic que ens hem d’assegurar
des de l’Ajuntament, és que sigui un servei que l’aposta econòmica que fem, arribi al
màxim possible d’alumnes, i només és això! torno a repetir: no sé d’on surt que no estem
per la formació a l’escola de música, no ho entenc! Vam posar un exemple d’assignatures
que hi podia haver i en aquells moments, els pares, hi va haver unes assignatures que no
els va semblar correctes; però allò era un exemple; nosaltres no marquem les
assignatures des de l’Ajuntament! Les assignatures les marcarà l’empresa que ens porti
uns projectes que venen de fora i a partir d’aquí, el minutatge, jo penso que el minutatge
inclús és superior al que hi ha en aquests moments a l’escola de música o, dit d’una altra
manera: ho intuïm per les dades que ens han donat en aquests moments, però com que
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no hi ha un plec de condicions signat, recordo que des de l’any 1999, que no hi ha una
concessió ben feta, és molt difícil controlar un servei quan no hi ha una concessió ben
feta i que et marqui totes les pautes per controlar. I el que estem intentant és això, fer-ho
d’aquesta manera.
Torno a reiterar: em sembla molt bé l’interès i m’agrada molt que tingueu tot l’interès que
sigui en l’escola d’arts plàstiques, però, ostres! No em facis recordar els anys que vau
estar a l’equip de govern! I a més, teníeu la regidoria d’ensenyament! Torno a repetir: des
de l’any 1999, aquest servei no estava licitat, estava caducat; del 1999 al 2013 hi ha
molts anys, Marc! Com a mínim, ja que sabeu que possiblement no vau fer les coses ben
fetes en el seu moment, doncs col·laboreu-hi, i quan us invitem a venir, veniu, i parlem-ne
i si teniu dubtes em truqueu i en parlem, i en tornem a parlar, però no aprofiteu ara aquí
per crear unes falses expectatives que no saps ni si hi seran, ni si no hi seran, perquè no
coneixes ni les bases del concurs, ni de la licitació. Això és el que em sap greu, Marc! I
t’ho he de dir, et sàpiga greu o no et sàpiga greu, però si realment teniu tanta preocupació
per l’escola de música, era aquesta tana preocupació, vau tenir molts anys per
solucionar-ho i no ho vau solucionar, i ara, jo, en un any, fa poc més d’un any que estic a
la regidoria, m’hi he pogut dedicar i perquè era un objectiu bàsic de l’equip de govern
arreglar això.
I ara aprofito, com que també porto la regidoria d’obres i serveis, el tema de la deixalleria
és una mica el mateix; el tema de la deixalleria també està caducat des de l’any 2009 i
també estem fent tot el possible i si ara ho estem fent, és, perquè precisament l’alcalde té
tot l’interès per fer-ho i potser en aquell moment hi va haver un alcalde que no li va deixar
fer; no ho sé, jo no hi era.
El tema és: la deixalleria, el servei d’enllumenat i el servei de jardineria, són temes que
els hem entomat des d’aquest equip de govern, cosa que fins aquest moment no s’havia
fet, no sé quina és la causa, però no s’havia fet i l’escola de música és un dels altres
casos i com que no volem que passi el mateix, amb l’escola d’arts plàstiques, el que hem
fet és que en el moment que s’acabava la concessió, hem convocat una nova licitació.
Sr. Marc Fontserè:
Que no pensem, o que pensem diferent del que el regidor i l’equip de govern exposen, no
vol dir que no ens ho haguem mirat, que no haguem vingut a reunions, o que no haguem
llegit les actes; no vol dir això! podem pensar diferent, no? Podem discrepar?
Només, i ja per acabar, el dret a discrepar; si tots haguéssim de pensar igual, ja no
caldrien grups; pensem aquest tema i no vol dir que siguem incultes, si no que pensem
diferent, o que no sapiguem llegir; simplement pensem diferent i ja està!

Sr. Lluís Sabatés:
En la cronologia dels fets, em sembla que queda clar i pots estar explicant el que vulguis,
però realment, quan se us ha donat la possibilitat de participar, no ho heu volgut fer.

5.- INFORMACIONS:
Sra. CONCEPCIÓ VILLENA:
5.1.Us convido a anar a la segona trobada de cotxes clàssics, canviant totalment de tema,
que es farà aquest diumenge a la zona esportiva. Començaran a partir de les 10 del matí;
durant una estona, faran una mica de recorregut al camp de sorra i després fan una mica
de ruta i, com a novetat, hi haurà trobada de motos clàssiques i parades de recanvis
d’aquests cotxes.
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És una colla de joves que estan molt animats i en poc temps, Déu ni do el que s’han
engrescat i inclús estan col·laborant en temes de comerç, en activitats que es faran més
endavant.
Sra. NÚRIA GÜELL:
5.2.Us solucionarem el cap de setmana: jo tinc un parell de coses. En primer lloc, que vam
tenir l’arribada de la flama del Canigó abans d’ahir, per la revetlla, i des de Tradicat i des
dels companys de la Catalunya del Nord, em van dir que sobretot digués a tot Torelló,
que estan molt contents, que any rere any, l’acollida que se’ls fa, perquè és un poble que
els acull molt bé; que la gent de Torelló ho viu molt; que hi ha moltes entitats que
col·laboren a fer molta activitat en comparació a altres llocs: tenim els geganters, hi tenim
diables, hi tenim molta gent i, a més, fer-vos saber –per qui no ho sàpiga- que aquest
any, a més se’ns hi ha afegit la Lloriana jova, la coral, que és una entitat més que
col·labora amb aquesta festa.
5.3.Voldria fer un agraïment, ja que durant la rebuda de la flama del Canigó, l’Albert Jofre, el
president del Casal Català de la Desperta, ens va informar que l’associació plegava; era
una cosa que havien portat molt en secret i crec que des de la regidoria de cultura i des
de tot el consistori els hauríem de fer arribar el nostre agraïment per tots aquests anys de
promoció i defensa del fet català, en diverses activitats com Sant Jordi, de la Campanya
“Cagu’n el Pare Noël” de la revetlla de Sant Joan, entre d’altres.
Com va dir l’Albert, tot té un final, però penso que a Torelló els trobarem a faltar. Moltes
gràcies a la Desperta per tota la feina feta.

5.4.Us porto el programa de mà del festus, que és el cap de setmana –per això deia que us
solucionarem el cap de setmana-. El divendres és a partir de les sis de la tarda, i el
dissabte, a partir de les cinc i el que no aneu a concert a Barcelona, teniu festus a Torelló.
Sr. JORDI CASALS:
5.5.La setmana vinent començarà l’asfaltat de la zona de la rotonda de l’entrada de Torelló
des de Manlleu i les obres duraran un dia i ja quedarà acabada. Intentarem afectar el
mínim la mobilitat, però si la primera fase de l’obra vam poder mantenir el trànsit pel
carrer Manlleu, en aquesta segurament no podrà ser així; estem estudiant com ho
podrem fer, però en breu ja tindrem la rotonda de l’entrada per Manlleu feta i en ple
funcionament.
Dir que mesures com aquesta, de les rotondes o els balms, fan que les dades en temes
d’accidentalitat a Torelló siguin baixos, és a dir, que a més que ha de servir per un tema
de fluïdesa del trànsit, les rotondes també són una mesura de seguretat, cosa que en el
carrer Manlleu, per les dades de què disposem, aquest darrer any en temes de velocitat,
podem veure que serà una mesura que ens ajudarà a controlar la velocitat en aquella
zona.
5.6.-
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En el Consell de seguretat ciutadana i mobilitat que vam fer la setmana passada, entre
d’altres temes vam parlar de la reordenació de la zona del barri de Montserrat, la part que
dóna més cap a l’avinguda de Rafael Casanova, per qüestions de seguretat s’ha de fer
una reordenació. Vam passar tres propostes que van ser dissenyades des de la policia
local i tots els membres d’aquest consell de participació ciutadana, van escollir quin dels
tres era el més adient i com a innovació, hem decidit que com que té una repercussió
gran –aquesta reordenació de carrers afecta a molts carrers d’una zona que té una
influència en el seu entorn- farem un procés participatiu amb els veïns del barri afectats,
se’ls convocarà a tots, i també a la resta del barri, perquè també quedaran afectats i
presentarem els projectes i explicarem el que es va decidir en aquest Consell de
Seguretat Ciutadana.
Això és una nova manera de fer en llocs on la incidència sigui en un impacte gran i a
veure si pot ser el menys traumàtic –perquè a vegades els canvis de circulació tenen un
impacte bastant important- i així també podrem explicar el motiu de moltes mesures, que
a vegades es prenen aquestes mesures i després s’han d’explicar, perquè no s’acaben
d’entendre i una vegada explicat ja queda entès.
Veurem aquesta nova manera de treballar en aquest tema del canvi dels carrers, com
funcionarà.
5.7.Per acabar, només dir que el sis de juliol es portarà a terme la nit de botigues a Torelló.
Esteu tots convocats; com que farem la presentació oficial, no entraré molt en detalls.
Només dir-vos que comptem amb més de 70 comerços i que aquesta última setmana i
avui mateix s’han inscrit més comerços, o sigui que la cosa va creixent i podem arribar als
80 i superar-ho i que la feina l’hem fet i d’això estic molt content, amb els comerciants:
hem creat una comissió de treball amb els comerciants i hem fet reunions generals amb
els comerciants i només dir-vos que la setmana passada vam fer una reunió amb tots els
participants; van venir la gran majoria –una seixantena- i treballant colze a colze per tirar
endavant aquesta activitat, que ha de ser una data assenyalada a l’any per al comerç de
Torelló. Crec que és una bona notícia pel poble, que tinguem els comerciants actius i amb
ganes de tirar endavant i treballar col·laborativament entre tots.

Sr. XAVIER LOZANO:
5.8.És el cinquè any, tot i que no consecutiu, que s’organitza l’open skate i que es fa coincidir
amb la festa major del barri de la Joanot i La Cabanya, al parc de la cabanya. Aquest any
hem reformulat una mica l’activitat; des de fa temps que es fa en contacte amb els joves
skaters de Torelló i en aquest cas, la percepció és que l’afició a l’skate ha disminuït una
mica i hem pensat l’activitat una mica diferent i és que a les deu del matí hi haurà un taller
de skate, en què tothom que vulgui, ja sigui de nivell completament zero, o de nivell una
mica més avançat, tant infants, com joves, com si algun adult s’anima a provar, hi haurà
un parell de monitors que ensenyaran les nocions més bàsiques, i si és un nivell avançat,
podran fer alguns dels salts que es fan.
Això a les 10 del matí, al parc de la cabanya, i a les cinc de la tarda, hi haurà una
exhibició i acabarà amb un petit campionat a dos quarts de set.
Les inscripcions es poden fer el mateix dia allà, o al Torelló jove, i recordar que en el cas
de menors d’edat han de venir autoritzats pels pares.
5.9.-
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Hem parlat de la setmana Europea de l’energia sostenible. Hem aprovat la declaració de
llei i us convidem, ara baixant, a quedar-vos, perquè de manera simbòlica i dins del marc
d’aquesta setmana, el que farem serà apagar els llums d’aquests edificis públics del
centre del poble, que són ornamentals i que, per tant, serà un acte simbòlic i amb
l’alcalde farem l’apagada d’aquests llums de l’Ajuntament i de l’església.

Sr. JAUME VIVET:
5.10.Pla de barris: dir que es fan reunions de seguiment, dues o tres l’any, els diferents grups.
A l’última, fins a dir d’avui no sabia per quins motius només va venir un grup, que va venir
la Irene. Ara abans d’entrar al ple he demanat què va passar i la Roser m’ha comentat
que estava malalta, i en Josep M. que ha tingut un tema laboral i no va poder venir.
Jo també vull dir que quan vam entrar a la reunió us vaig trucar per veure si podíeu venir
o si hi penàveu, perquè si que s’havia convocat amb força antelació.
Dit això, en primer lloc hem de dir que pla de barris no està aturat; surt en algun mitjà de
comunicació que estava aturat i no ho està, més aviat al contrari. Hem de dir, també, que
no anem al ritme que voldríem, però si que anem a un ritme superior al que ens demana
la Generalitat i inclús, la Diputació.
I dit això, en quatre xifres us ho explicaré: en temes econòmics, fins l’any 2012, es va
justificar per valor de 855.383 euros, que representen un 10,35%, i això és una mica el
que vam comentar a la reunió, per als que no hi éreu, això, més resumit, és el que es va
comentar allà. Fins l’any 2012 portàvem 855.383 euros, que representa un 10,35% del
total de pla de barris.
Amb les obres que preveiem fer aquest any, acabarem al 20,77%, que representa
1.716.140 euros. O sigui que el 2013 dupliquem el que portem en dos anys de pla de
barris i preveiem que per l’any vinent, acabarem amb un 35,61%, que seria un total de
2.940.000 euros.
Dir també que a dia d’avui, estem preparant els tràmits per demanar la pròrroga ordinària
de dos anys i que la mateixa Generalitat ja en preveu quatre més; per tant, serien sis
anys més.
També dir que en molts casos podríem contractar una consultoria, com per exemple, per
temes com serien la participació ciutadana, que es podria fer a través d’una empresa,
podríem contractar una consultoria per a desenvolupar programes socials; també
podríem contractar arquitectes de fora per fer projectes. Hem de dir que tot això ens ho
fem amb personal propi de l’Ajuntament i dir que això representa un estalvi de diners, que
es poden destinar al projecte de què es tracti: si és un projecte social, al projecte; si és
una sala polivalent, a la construcció de la sala polivalent. Per tant, representa un estalvi
important que no està valorat i al no estar-ho, la subvenció representa que és una mica
més gran.
En els temes que estem treballant en aquests moments, estem treballant temes de
civisme, dinamització comercial, esport per a la inclusió social, manteniment d’accions
urbanístiques i altres projectes socials.
Molt resumit, és això el que es va tractar dimecres; ho he resumit a grans trets.

5.11.I una segona informació, perquè també genera confusió i pensem que les dades són les
que són i s’han de dir. Voldria comentar que tots sabeu que Can Parrella no està dins de
pla de barris, perquè la gent a vegades diu coses que no són; no està dins de pla de
barris. Can Parrella és una subvenció europea que va destinada a edificis històrics, que
ve, com dic, d’Europa i, si no ho fèiem, ho perdíem tot. Dir que el cost de la licitació era
de 421.605 euros i s’ha adjudicat per 275.471 euros. Dir que Can Parrella costa a
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l’Ajuntament de Torelló 400.000 euros, en aquests moments entenc que no és dir la
veritat! A l’Ajuntament de Torelló li costa 137.000 euros. Les coses expliquem-les tal com
són.
5.12.I un tercer punt que tinc, és que aquests mesos d’estiu –estem parlant de juliol i agost- us
convido a tots els grups de l’oposició, a fer-nos arribar totes les propostes que creieu
oportunes per a les ordenances fiscals i per al pressupost. El mes de setembre hi
començarem a treballar seriosament i, per tant, ens agradaria tenir propostes i són els
mesos que comencem a treballar. Quan tornem de vacances ens hi posem de ple,
perquè les ordenances les hem d’aprovar a l’octubre i, per tant, jo us agrairia que si teniu
propostes, ens les feu arribar.

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

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

LA SECRETÀRIA,

Jaume Vivet Soler

Montserrat Freixa Costa
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