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Membre de Dret, FORCADA RIFÀ DAVID, Partit dels Socialistes de Catalunya - Progrés
Municipal
Membre de Dret, GALOBARDES MOLERA PERE, Partit dels Socialistes de Catalunya Progrés Municipal
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2.2.1.- Reglament Consell Municipal d'Esports
COMISSIÓ INFORMATIVA D’ECONOMIA I HISENDA, RECURSOS HUMANS, RÈGIM
INTERN I SEGURETAT
2.3.- HISENDA
2.3.1.- Modificació de les ordenances fiscals números 11 i 12, tarifa de les llars d’infants i
dels serveis d’ensenyament municipals.
2.3.2.- Aprovar l'expedient de modificació de pressupost núm. 11/2013, per ajustos en el
pressupost d'inversions, suplement de crèdit, crèdit extraordinari i transferència del crèdit
de partides que s'estimen reductibles
2.4.- SECRETARIA
2.4.1.- Aprovació conveni sobre expropiació forçosa de mutu acord amb el Sr. Josep
Canudas Estrada i la Sra. Josefa Estrada Font per l'expropiació del terreny situat al sector
del pla parcial La Creu II
2.4.2.- Aprovació conveni sobre expropiació forçosa de mutu acord amb l'Agrària de
Torelló Sccl per l'expropiació del terreny situat al sector del Pla Parcial La Creu II
2.5.- SEGURETAT CIUTADANA
2.5.1.- Reconeixement de l'Associació de voluntaris de Protecció Civil com a única
vinculada al municipi
2.6.- GRUPS MUNICIPALS DE CiU, DEL PSC-PM, DE JpT-ERC-AM I D’ICV-EuiA-E:
2.6.1.- Proposta del grup municipal de CiU, d'adhesió al pacte nacional pel dret a decidir.
2.6.2.- Proposta de suport als clubs i entitats esportives catalanes davant l'acció
d'inspecció de treball.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I URBANISME, DE PROMOCIÓ
ECONÒMICA I MEDI AMBIENT :
2.7.- MEDI AMBIENT
2.7.1.- Aprovació inicial del Pla Director de la Jardineria
3.- CONTROL DE L'ACCIÓ DE GOVERN
3.1.- MOCIONS
3.1.1.- GRUP MUNICIPAL DE PxC
3.1.1.1. Moció Pel dret a decidir, no a les retallades socials i laborals.
3.2.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L'ALCALDIA
3.2.1. Donar compte al Ple del Decrets
3.3.- DONAR COMPTE EXPRESSA DE DECRETS DE L'ALCALDIA
3.3.1. Donar compte del decret de l'alcaldia en relació a la delegació de les tasques de
l'Alcaldia en els tinents d'Alcalde i avocació de la delegació de competències en els
regidors, durants llurs períodes de vacances del 2013
3.3.2. Donar compte d'un decret de l'Alcaldia de delegació en el tinent, Sr. Lluís Sabatés,
per a la celebració d'un matrimoni civil.
3.3.3. Donar compte del decret de l'alcaldia de delegació en el regidor, Sr. Xavier Lozano,
per a la celebració d'un casament civil.
3.3.4. Donar compte del decret de l'acaldia dictat en data 27 de juny de 2013, de
delegació en la regidora, Sra. Concepció Villena, per a la celebració d'un casament civil.
3.3.5. Donar compte del decret de l'alcaldia de data 2 de juliol de 2013, de delegació en el
regidor Sr. marc Fontserè per a la celebració d'un casament civil.
3.3.6. Donar compte al Ple sanció disciplinària JCM
3.3.7. Donar compte d'un decret de l'alcaldia de modificació d'un decret de delegació per
a la celebració d'un casament civil.
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.
3.5.- DONAR COMPTE D'INFORMES DE LA INTERVENCIÓ MUNICIPAL
3.5.1. Informe de Tresoreria sobre la morositat del segon trimestre de 2013
3.5.2. Informació de comunicar pel compliment d’obligacions contemplades en l’ordre
hap/2105/2012 d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de
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subministrament d’informació prevista en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera
3.5.3. RDL 8/2013 de mesures urgents contra la morositat de les administracions
públiques i de suport a les entitats locals amb problemes financers.
4.- PRECS I PREGUNTES
5.- INFORMACIONS

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
Abans de l’inici de la sessió, a proposta del Sr. Alcalde, es fa un minut de silenci en condol
per les víctimes de l’accident ferroviari de la setmana passada a Santiago de Compostela.

1. ACTES PENDENTS D'APROVAR
1.1. PLE2013/6 Ordinària 25/06/2013
L’acta s’aprova per unanimitat dels membres de la Corporació, sense modificacions.
2. PROPOSTES
COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS A LES PERSONES
2.1. ENSENYAMENT
2.1.1. Pròrroga del contracte de gestió indirecta del servei de llar d'infants
municipal Blancaneus
ACORD:
1.- Per acord del Ple municipal, en sessió ordinària de data 27 de juny de 2009 es va
elevar a definitiva l’adjudicació provisional del contracte de gestió del servei públic de la
llar d’infants Blancaneus, mitjançant concessió administrativa a l’Associació de Mestres
“Els Nans”. Es va signar el contracte el dia 31 de juliol de 2009, i d’acord amb la clàusula
tercera del contracte la vigència del mateix serà efectiva a partir del dia 1 de setembre de
2009.
2.- De conformitat amb el plec de clàusules administratives particulars que regulen
aquesta contractació, aquest contracte de gestió de servei públic es va formalitzar pel
termini de 4 anys, prorrogable de forma expressa pel termini d’un any.
3.- Vist l’informe de la regidoria d’Ensenyament de data 20 de maig de 2013 que proposa
prorrogar el contracte de gestió del servei públic de la llar d’infants Blancaneus per un any
més, fins el 31 d’agost de 2014.
4.- Per aquest proper curs 2013-2014 s’han matriculat a la Llar d’Infants Blancaneus un
total de 44 alumnes de les següents edats :
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PO: 3
P1: 15
P2: 26
D’acord a les previsions de l’article 6 dels plecs de clàusules administratives particulars
l’alumnat mínim per obrir una aula és la que es determina a continuació:
4 alumnes en l’educació de 4 mesos a 1 any.
4 alumnes en l’educació d’1 a 2 anys.
4 alumnes en l’educació de 2 a 3 anys.
A l’article 12 del Decret 282/2006 s’especifica el nombre màxim d’infants per grup:
Grup d’infants menors d’un any: 8 infants
Grup d’infants d’un a dos anys: 13 infants
Grup d’infants de dos a tres anys: 20 infants
El Departament d’Ensenyament contempla la possibilitat de crear grups mixtes, sempre hi
quan la ràtio sigui la del alumnes més petits d’edat.
Segons l’article 6 dels plecs de clàusules administratives particulars no es podria obrir el
grup de P0. No obstant, tenim la possibilitat de crear un grup mixt entre els 3 alumnes de
P0 i els 2 de P1, amb una ràtio de 8 alumnes i ens quedarien 2 places vacants que es
podrien cobrir al llarg del curs.
5.Durant el proper curs 2013-2014 es preveu que l’aportació de la Generalitat de
Catalunya per plaça de llar d’infants sigui de 875 €/ plaça.
6.El cost estimat pel curs 2013-2014 serà de 313.046,54€ segons la fórmula
econòmica que regeix la concessió. Aquest import inclou l’aportació de les tarifes de les
famílies que rebrà directament el concessionari en concepte d’avançament de la gestió
del servei de 131.417,00€. L’aportació municipal de 128.029,07€. La subvenció del
Departament d’Ensenyament de 875€/alumne per als 44 alumnes matriculats en aquest
moment a la llar d’infants de 38.500,00€ que rebrà l’ajuntament i que ha d’aportar al
concessionari. I 15.100,47€ d’infraestructura que engloba les despeses de lloguer,
supervisió del servei i manteniment.
7.L’aportació municipal serà de 166.529,06 (inclou l’aportació del Departament
d’Ensenyament) i l’aportació des de setembre a desembre és de 55.509,69€
FONAMENTS DE DRET:
Primer.- L’article 219 del Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat pel
Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, regula la modificació del contracte.
Segon.- La clàusula onzena del plec de clàusules administratives particulars aprovats per
acord del Ple de data 27 d’abril de 2009 preveu la possibilitat de prorrogar, de forma
expressa, el contracte pel termini d’un any, fins a totalitzar un màxim de cinc anys de
durada del contracte.
Tercer.- De conformitat amb allò establert a la Disposició Addicional Segona del Text
refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011
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de 14 de novembre, l’òrgan competent per aprovar la pròrroga d’aquest contracte de
gestió de serveis públics és el Ple municipal.
És per tot això que, a proposta de la regidoria Educació, i vist el dictamen de la C. I. de
serveis a les persones, el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta del nombre legal de
membres de la Corporació, acorda:
Primer.- Aprovar la modificació del contracte entre l’Ajuntament de Torelló i Associació de
Mestres Els Nans per la prestació del contracte de gestió del servei públic de llar infants
Blancaneus, el sentit de prorrogar el contracte en 1 any més, des del dia 01/09/2013 fins
al dia 31/08/2014.
Segon.- Aprovar l’import estimat de cost de l’obertura de la Llar d’Infants per al curs 20132014 amb 4 aules; 1 aula de P.0, 1 aula de P-1 i 2 aules de P.2 amb els alumnes inscrits
a data d’avui per una quantia de 313.046,54€. L’aportació municipal és de 166.529,06. Es
supedita l’efectivitat del contracte per a l’exercici 2014 a la condició suspensiva
d’existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost municipal del 2014.
Tercer.- Formalitzar la modificació del contracte en document administratiu.
Quart.- Aprovar que per el curs 2013-2014 i en base als alumnes inscrits s’obriran 4
aules a la Llar d’Infants Blancaneus : 1 aula de P.-0, 1 aula de P.-1 i 2 aules de P.-2.
Cinquè.- Autoritzar i disposar la despesa per import de 55.509,69€ a l’empresa
Associació de mestres Els Nans, de la partida 108 321 4890006 del pressupost de
despeses vigent que per aquest Ajuntament representa la modificació referenciada pels
mesos de setembre a desembre de 2013.
Sisè.- Notificar la present resolució a l’empresa adjudicatària.
INTERVENCIONS:
Sra. ROSER MAS:
Nosaltres volíem dir que no ens agrada massa això, i que ens abstindrem, perquè tot i
que està bé que a la Blancaneus hi hagi un grup de zero anys, encara que no s’arribi als
alumnes mínims, entenem que no està bé que es vagin eliminant dedicacions de
personal; ja el curs passat, en el cas de La Cabanya, ja es va fer una reducció i ara es
torna a reduir una part d’auxiliar de cuina. N’hi ha una de freda i una de calenta, per dir-ho
d’aquesta manera.
Considerem molt important l’esforç de l’Ajuntament, per això de mantenir el grup de zero
anys, i els altres grups, però si votem a favor aquí, és tant com dir que estem a favor de la
política de retallades, que tant condiciona i castiga els municipis i els seus ciutadans a
través dels serveis que es presten, o s’han de deixar de prestar.
Per això, ens abstindríem, perquè no podem estar d’acord amb les retallades que
s’apliquen des de la Generalitat en els serveis socials, els serveis a les persones.
Sr. JOSEP M. SOLDEVILA:
Nosaltres també ens abstindrem pel mateix motiu, per les retallades.
Sr. MARC FONTSERÈ:
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Nosaltres hi votarem a favor, perquè... de fet no volia intervenir, però vistes les
intervencions dels altres grups, no entenem que en aquest punt es parli de retallades en
cap moment, si no que es tracta d’una pròrroga; en altres punts si que potser es parla de
retallades i ja en parlarem, però en aquest punt en concret hi votarem a favor.
Sr. LLUÍS SABATÉS:
Em sembla que aquí... no ho sé, suposo que potser, perquè no vas poder assistir a la
comissió informativa; en el punt de la Blancaneus, precisament no hi ha res que parli de
retallades; és una pròrroga de la concessió que tenia ja la Blancaneus fins aquest any i
que contemplava la possibilitat de prorrogar-ho un any i hem decidit poder prorrogar un
any en les mateixes condicions que fins ara i, per tant, és estrictament això, amb les
mateixes condicions de contracte i amb les mateixes condicions d’aules obertes, i de
personal, que el curs que ara hem acabat.

Sra. ROSER MAS:
Si, evidentment que és això, perquè també ja ho veiem que hi ha un esforç considerable
per mantenir... potser no és aquest exactament el punt? Completament d’acord; el que
passa és que en el punt següent, quan es parla de La Cabanya, en global, no dic que
l’Ajuntament haguem fet retallades, si no que en global s’ha d’ajustar a nivell
d’Ajuntament per unes retallades determinades que no són competència nostra i que ens
venen determinades i era per això, senzillament!
Sr. LLUÍS SABATÉS:
En tot cas ja t’ho respondré en el proper punt.

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




Vots favorables: 13, dels regidors i les regidores dels grups municipals de CiU, del
PSC-PM i de JpT-Erc-AM
Vots desfavorables: 0
Abstencions: 4, dels regidors i la regidora dels grups municipals de PxC i d’ICVEUiA-E

2.1.2. Quarta modificació del contracte formalitzat amb la Fundació Pia Autònoma
Institut Pere Tarrés per la gestió del servei públic de la Llar d'Infants La Cabanya
ACORD:
1.El plenari municipal en sessió celebrada en data de 28 de juny de 2010 va elevar
a definitiva l’adjudicació provisional del contracte de gestió del servei públic de la Llar
d’Infants La Cabanya per la seva gestió de forma indirecta i mitjançant concessió, a
través de procediment obert, a l’oferta econòmicament més avantatjosa i amb diversos
criteris d’adjudicació a favor de l’empresa FUNDACIÓ PIA AUTÒNOMA INSTITUT PERE
TARRÉS pel preu derivat de l’aplicació de la fórmula prevista en l’article 6 dels plecs de
clàusules administratives particulars amb un marge d’estructura del 4% , per ser la
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proposta més avantatjosa. El termini del contracte és de 4 anys podent-se prorrogar de
forma expressa pel termini d’un any.
2.En data de 5 de juliol de 2010 es va formalitzar el contracte entre l’Ajuntament de
Torelló i la Fundació Pia Autònoma Institut Pere Tarrés.
3.El plenari municipal en sessió celebrada en data de 28 de juny de 2.010 va
aprovar la modificació del contracte entre l’Ajuntament de Torelló i la Fundació Pia
Autònoma Institut Pere Tarrés per la gestió en el sentit d’ampliar en una aula de P.-1.
4.El plenari municipal en sessió celebrada en data de 25 de juliol de 2011 va
aprovar una segona modificació del contracte en el sentit d’especificar quin personal era
necessari en funció del nombre d’aules obertes.
5.El plenari municipal en sessió celebrada el dia 30 de juliol de 2.012 va acordar
aprovar la tercera modificació del contracte en el sentit d’especificar el personal
necessari per equiparar-lo a les previsions del Decret 282/2.006 ja que el contracte
existent fins avui preveia més personal que l’exigit pel Decret 282/2.006, de 4 de juliol,
que regula el primer cicle de l’educació infantil i els requisits dels centres, a partir de la
quarta aula oberta en el sentit següent:
NOMBRE D’AULES
6 Aules
5 Aules
4 Aules
3 Aules

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

5.La regidoria d’Ensenyament en data de 16 de juliol ha presentat una proposta de
modificació del contracte de gestió de la Llar d’Infants municipal en el sentit de reduir les
hores de la jornada laboral de la cuinera quedant el quadre de personal tal com segueix:
NOMBRE D’AULES
6 Aules

5 Aules

4 Aules

3 Aules

PERSONAL
2 Mestres, 7 educadores, 1 cuinera a
jornada completa i ½ jornada d’un auxiliar
de cuina.
2 Mestres, 5 educadores a jornada
completa,1 cuinera amb una jornada de
36,5h/set.
(Reducció d’un 2,67% de la jornada)
2 Mestres, 4 educadores a jornada
completa, i 1 cuinera amb una jornada
35,5h/set.
(Reducció d’un 5,34% de la jornada)
1 Mestra, 3 educadores a jornada
completa, 1cuinera amb una jornada de
34,5h/set.
(Reducció d’un 8% de la jornada)

6.L’import estimat de cost de l’obertura de la Llar d’Infants amb 5 aules; 1 aula de
P.0, 2 aules de P.-1 i 2 aules de P.- 2 amb els alumnes inscrits a data d’avui és de
331.039,88€. L’aportació municipal és de 154.548,98 € i la quantia a sufragar per
l’Ajuntament de setembre a desembre és de 51516,33 € (incloent la part prevista del
Departament d’Ensenyament).
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7.- Els plecs de prescripcions tècniques preveuen que l’Ajuntament com a màxim el juny
de cada any, decidirà l’oferta educativa del curs vinent. L’article 26 dels plecs de
clàusules administratives particulars preveu que el contracte es podrà modificar per raons
d’interès públic i per atendre causes imprevistes.
8.En data de 18 de juliol de 2013 la Secretària ha emès informe favorable a la
modificació proposada.
9.- Per aquest proper curs 2013-2014 s’han matriculat a la Llar d’Infants La Cabanya un
total de 61 alumnes de les següents edats:
PO: 4
P1: 23
P2: 34
D’acord a les previsions de l’article 6 dels plecs de clàusules administratives particulars
l’alumnat mínim per obrir una aula és la que es determina a continuació:
4 Alumnes en l’educació de 4 mesos a 1 any.
7 Alumnes en l’educació d’1 a 2 anys.
10 Alumnes en l’educació de 2 a 3 anys.
A l’article 12 del Decret 282/2006 s’especifica el nombre màxim d’infants per grup:
Grup d’infants menors d’un any: 8 infants
Grup d’infants d’un a dos anys: 13 infants
Grup d’infants de dos a tres anys: 20 infants
El Departament d’Ensenyament contempla la possibilitat de crear grups mixtos, sempre i
quan la ràtio sigui la dels alumnes més petits d’edat.
10.Durant el proper curs 2013-2014 es preveu que l’aportació de la Generalitat de
Catalunya per plaça de llar d’infants sigui de 875 €/ plaça.
11.El cost estimat pel curs 2013-2014 serà de 331.039,88 € segons la fórmula
econòmica que regeix la concessió. Aquest import inclou l’aportació de les tarifes de les
famílies que rebrà directament el concessionari en concepte d’avançament de la gestió
del servei de 161.813,00 €. L’aportació municipal de 101.173,98 €. La subvenció del
Departament d’Ensenyament de 875€/alumne per als 61 alumnes matriculats en aquest
moment a la llar d’infants de 53.375,00€ que rebrà l’ajuntament i que ha d’aportar al
concessionari. I 14.677,91€ d’infraestructura que engloba les despeses de lloguer,
supervisió del servei i manteniment.
12.- L’aportació municipal serà de 154.548,98€ (inclou l’aportació del Departament
d’Ensenyament) i l’aportació des de setembre a desembre és 51.516,33€.
FONAMENTS DE DRET:
PRIMER.- L’article 202 de la Llei 30/2007, de 31 d’octubre, de contractes del sector
públic, preveu que una vegada perfeccionat el contracte, l’òrgan de contractació només
podrà introduir modificacions en el mateix per raons d’interès públic i per atendre a
causes imprevistes, justificant degudament la necessitat en l’expedient. Aquestes
modificacions no podran afectar les condicions essencials del contracte i hauran d’estar
expressament previstes en els plecs.
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L’article 258 de la Llei 30/2007 de contractes del sector públic preveu que l’Administració
podrà modificar per raons d’interès públic les característiques del servei contractat i les
tarifes que han de ser abonades pels usuaris. Quan les modificacions afectin el règim
financer del contracte, l’Administració haurà de compensar el contractista de manera que
es mantingui l’equilibri econòmic.
SEGON.- Vist el que preveu la disposició addicional segona de la Llei 30/2007, de 30
d’octubre, de contractes del sector públic i l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003 pel que
s’aprova el text refós de la llei municipal de règim local de Catalunya, l’òrgan competent
per aprovar la modificació del contracte és el plenari municipal que fou l’òrgan que va
aprovar l’adjudicació del mateix.
És per tot això que, a proposta de la regidoria Educació, i vist el dictamen de la C. I. de
serveis a les persones, el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta del nombre legal de
membres de la Corporació, acorda:
Primer.- Aprovar que per al curs 2013-2014 i en base als alumnes inscrits s’obriran 5
aules a la Llar d’Infants La Cabanya: 1 aula de P.-0, 2 aules de P.-1 i 2 aules de P.-2.
Segon.-Aprovar l’import estimat de cost de l’obertura de la Llar d’Infants per al curs 20132014 amb 5 aules; 1 aula de P.0, 2 aules de P.-1 i 2 aules de P.- 2 amb els alumnes
inscrits a data d’avui per una quantia de 331.039,88€. L’aportació municipal és de
154.548,98 €. Es supedita l'efectivitat del contracte per a l'exercici 2014 a la condició
suspensiva d'existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost municipal del 2.014.
Tercer.- Aprovar la quarta modificació del contracte entre l’Ajuntament de Torelló i la
Fundació Pia Autònoma Institut Pere Tarrés per la gestió de forma indirecta i mitjançant
concessió el contracte de gestió del servei públic de Llar d’Infants La Cabanya en el
sentit de modificar la jornada laboral de la cuinera en el sentit següent:
NOMBRE D’AULES
6 Aules

5 Aules

4 Aules

3 Aules

PERSONAL
2 Mestres, 7 educadores, 1 cuinera a
jornada completa i ½ jornada d’un auxiliar
de cuina.
2 Mestres, 5 educadores a jornada
completa,1 cuinera amb una jornada de
36,5h/set.
(Una reducció d’un 2,67% de la jornada
laboral)
2 Mestres, 4 educadores a jornada
completa, i amb una jornada de 35,5h/set.
(Una reducció d’un 5,34% de la jornada
laboral)
1 Mestra, 3 educadores a jornada
completa, 1cuinera amb una jornada de
34,5h/set.
(Una reducció d’un 8% de la jornada)

Quart.- Formalitzar la modificació del contracte en document administratiu, tal com preveu
l’article 140 de la Llei 30 de la llei de contractes del sector públic.
Cinquè.- Autoritzar i disposar la despesa per import 51.516,32€ a l’empresa Fundació
Pere Tarrés, amb càrrec a la partida 108 321 4890007 del pressupost de despeses
vigent que per aquest Ajuntament representa la modificació referenciada pels mesos de
setembre a desembre de 2013.
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Sisè.- Notificar la present resolució a l’empresa adjudicatària als efectes de signar la
modificació del contracte.
Setè.- Notificar la present resolució a Intervenció i al Servei d’Ensenyament pel seu
coneixement i efectes oportuns.

INTERVENCIONS:
Sra. ROSER MAS:
El mateix: malgrat que no vaig poder assistir a les comissions informatives, si que se’ns
va informar que la idea era poder licitar els dos serveis en el seu moment, i que per això
es feia d’aquesta manera, però de totes maneres, és el mateix: nosaltres creiem que la
reducció d’una part de l’auxiliar de cuina, és conseqüència directa d’aquestes retallades,
que nosaltres entenem que s’apliquen i, per tant, ens abstindrem, perquè nosaltres
entenem això, no per qüestionar en aquest moment concret la gestió que hagi fet
l’Ajuntament en el tema de les llars d’infants.
A més, no sé si és en el meu document, però hi deu haver un error en el punt 9, perquè
parla d’alumnes matriculats a la llar d’infants Blancaneus i suposo que es deu referir a la
Llar d’infants La Cabanya. No sé si és en el document que se’ns va passar, però deu ser
una cosa d’aquelles que en castellà en diuen “gazapo”? Perquè és una paraula molt
bonica.

Sr. JOSEP M. SOLDEVILA:
Aquí veiem que és totalment el contrari. Veig que la demanda no és de l’Ajuntament, si no
que és de la mateixa persona i, per tant, no tinc cap inconvenient en aprovar-la.

Sr. MARC FONTSERÈ:
Nosaltres aquí no hi votarem a favor; no tant, perquè aquesta modificació en concret, que
no sé si és de tres hores i mitja a la setmana, si no perquè se suma a la que es va
presentar l’any passat per aprovar i nosaltres vam votar en contra i, per tant,
conseqüentment no podem aprovar una modificació que se suma al que ja es va produir
ara fa just un any.
Sr. LLUÍS SABATÉS:
Això, bàsicament ve, perquè la mateixa persona, l’auxiliar de cuina o més que auxiliar, la
cuinera, va demanar a l’empresa si hi havia la possibilitat de fer una reducció de jornada
d’unes hores concretes en el servei, en la seva jornada laboral. Es va estar valorant
conjuntament amb la direcció i amb l’empresa, l’afectada i l’Ajuntament, i vam creure que
per la distribució de l’alumnat que es preveia per aquest any, no hi havia cap dificultat i no
afectaria en el servei fer aquesta petita reducció d’una hora setmanal a la cuinera i, per
tant, es va acceptar, precisament perquè ens ho van demanar i no pas, perquè fóssim
nosaltres que anéssim a demanar, perquè la intenció era fer el mateix que s’ha fet amb la
llar d’infants Blancaneus, és a dir, aprovar-ho tot exactament igual que el curs anterior.
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per majoria absoluta del nombre legal de membres de la
Corporació, atenent al resultat que s’especifica a continuació:
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Vots favorables: 12, dels regidors i les regidores dels grups municipals de CiU, de
JpT-Erc-AM i de PxC
Vots desfavorables: 4, del grup municipal dep PSC-PM
Abstencions: 1, de la regidora del grup municipal d’ICV-EUiA-E

2.2. ESPORTS
2.2.1. Reglament Consell Municipal d'Esports
ACORD:
RELACIÓ DE FETS:
1.L'Ajuntament de Torelló vol crear el Consell Municipal d'Esports amb la voluntat de
facilitar la participació de totes les entitats esportives en els tems esportius del municipi.
2.El Consell Municipal d’Esports és de caràcter consultiu i assessor, compatible amb
altres existents que puguin ser creats en altres àrees dins l’àmbit municipal.
3.El Consell Municipal d’Esports és l’òrgan a través del qual les diferents entitats i el
teixit esportiu poden fer les seves aportacions, propostes, suggeriments i demandes dins el
marc institucional, per millorar la promoció de l’esport, a partir de les contribucions de tots
els agents que en formen part i que estan implicats en aquest món, i en funció de les
necessitats reals que té Torelló i la capacitat del seu potencial humà i material.
FONAMENTS DE DRET:
Primer.- L'article 62 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, preveu que per acord del plenari
municipal es poden crear òrgans de participació sectorial en relació amb els àmbits
d'actuació pública municipal que per llur naturalesa ho permetin, amb la finalitat d'integrar
la participació dels ciutadans i de llurs associacions en els assumptes municipals.
Presideix els òrgans de participació sectorial els regidors en qui l'alcalde o alcaldessa
delegui.
Segon.- D'acord a les previsions de l'article 63 del Decret Legislatiu 2/2.003, de 28 d'abril,
correspon als òrgans de participació, les funcions següents:
a) Formular propostes per a resoldre problemes administratius que els afectin.
b) Emetre informes a iniciativa pròpia o de l'ajuntament sobre matèries de
competència municipal.
c) Emetre i formular propostes i suggeriments en relació amb el funcionament dels
serveis i els organismes públics municipals.
d) Les altres de naturalesa anàloga que determini l'acord de creació.
Segon.- L'article 86 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic i procediment
administratiu comú, preveu que l'òrgan al qui correspongui la resolució del procediment,
quan la naturalesa d'aquest ho requereixi, podrà acordar un període d'informació pública.
A tal efecte s'anunciarà en el Butlletí oficial de la província a fi que qualsevol persona
pugui examinar el procediment per un termini mínim de 20 dies.
Vist la proposta formulada per la Comissió d'Estudi creada per la redacció del projecte
del reglament regulador del Consell Municipal d'Esports, es proposa a la Comissió
Informativa de Serveis a les persones l'adopció del següent:
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És per tot això que, a proposta de la regidoria Esports, i vist el dictamen de la C. I. de
serveis a les persones, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda:

Primer.- Aprovar el Reglament regulador del Consell d'Esports de Torelló, tal com consta
a l'expedient.
Segon.- Exposar-lo al públic pel termini de 30 dies per tal que qualsevol persona
interessada presenti les al·legacions i reclamacions que estimi pertinents a través
d'edictes que s'inseriran al BOP i al tauler electrònic municipal.
Tercer.- Notificar el present acord al Servei d'Esports pel seu coneixement i efectes
oportuns.

INTERVENCIONS:
Sra. CONCEPCIÓ VILLENA:
Per fer aquest reglament, ja hem tingut diferents experiències durant tot l’any, on hem fet
alguna activitat que hem demanat a entitats i professors d’educació física i ha estat una
mica el preàmbul del que serà el consell municipal. Però ara volíem que això quedés
regulat i ho hem fet en base a la resta de consens municipal que hi ha en altres àmbits i
el que volem, en els objectius i en aquest reglament, és que sigui un òrgan participatiu i
que ho sigui de debò i ens sembla que si que ho podrà ser, perquè en aquest temps que
hem anat fent coses, la veritat és que ja s’ha anat fent.
En el moment de fer el reglament vam enviar una còpia a totes les entitats i a tots els
grups polítics, perquè qui ho volgués, pogués fer esmenes i no haver d’esperar a aquests
trenta dies d’informació pública; hi va haver esmenes, que vam incorporar al text.
Sra. ROSER MAS:
Jo volia dir que hi votem a favor i que, a més, volem fer esment específic en la manera
de treballar la participació que té aquesta regidoria i els tècnics que la conformen: passar
el material sobre el que es treballa, marcar terminis clars, calendaritzar-ho, tenir en
compte les aportacions que es fan... aquesta és al nostre parer, la manera de treballar
participativa i eficaç i esperem que aquest bon fer s’encomani a altres regidories de la
casa.
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels disset membres de la Corporació.
COMISSIÓ INFORMATIVA D’ECONOMIA I HISENDA, RECURSOS HUMANS, RÈGIM
INTERN I SEGURETAT
2.3. HISENDA
2.3.1. Modificació de les Ordenances Fiscals números 11 i 12, corresponents a les
tarifes per les llars d’infants i taxa per la prestació dels serveis d’ensenyament
municipal.
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ACORD:
Vist l’informe tècnic de la regidoria d’Ensenyament en la que s’explica que s’està licitant
de nou el servei de gestió de l’Escola Municipal de Música, amb una aposta per un servei
d’escola obert a tota la ciutadania.
Atès que és voluntat d’aquesta regidoria que els preus públics de l’escola de Música
s’adeqüin a la nova línia pedagògica de l’escola i al fet que hi ha d’haver un increment de
l’alumnat de l’escola, sobre tot en els nivells formatius més baixos.
Que aquestes tarifes com hem dit abans responen a un nou model d’escola i acosten a
un cert equilibri l’aportació econòmica de l’ajuntament i la de les famílies pel
funcionament de l’escola, veure fitxa de pressupost adjunta, en el supòsit de 86 alumnes.
Tot seguit s’enumeren els motius principals als quals respon el model d’escola:
1r. A un canvi d'estratègia pedagògica de l'Escola que vol potenciar l’accés de la
ciutadania a la pràctica musical per tal que aquesta esdevingui una pràctica universal.
L’ensenyament-aprenentatge musical és una part de l’educació integral de la persona que
té present els valors socialitzadors de la música, que vol desenvolupar l’autonomia
necessària per fer música a nivell amateur i també facilitar l’accés a estudis
professionalitzadors a l’alumnat amb especial interès i capacitat.
2n. L’import de les tarifes ens ha d’ajudar a fer que aquest sigui un ensenyament
universal. Des de la regidoria es fa un esforç important per tal de fer accessible aquest
aprenentatge a les famílies i així poder augmentar el nombre de matrícules i al mateix
temps poder assegurar la continuïtat d’aquest ensenyament.
Per tot això, se sotmet a dictamen de la Comissió Informativa d'administració, economia i
hisenda, recursos humans, règim intern i seguretat, l’adopció dels acords que segueixen:

És per tot això que, a proposta de la regidoria Economia i Hisenda, i vist el dictamen de
la C. I. d'administració, economia i hisenda, recursos humans, règim intern i seguretat, el
Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació,
acorda:
Primer.- Aprovar la modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 11, reguladora de la
Taxa per la prestació dels serveis de llars d’infants, en el seu article 7 quedant redactat:
Tarifes curs 2013- 2014
Matrícula
Quota mensual
Servei d’acollida matins, mensual
Dinar mensual (sense bonificació de la
Diputació de Barcelona)
Dinar mensual (inclou bonificació de la
Diputació de Barcelona)
Berenar mensual
Preu per un servei d’acollida matí
Preu per un servei de dinar
Preu per un servei de berenar

149€
149€
25€
115€
104€
25€
3€
8€
2,50€
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Segon.- Aprovar la modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 12, reguladora de la Taxa
per la prestació dels serveis d’ensenyament municipal, suprimint el seu article 5.5.
Tercer.- Aprovar la modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 12, reguladora de la Taxa
per la prestació dels serveis d’ensenyament municipal, en el seu article 6.2, quedant
redactat:
Escola Municipal de Música
Oferta Educativa curs 2013-2014
Programa Educatiu
Sensibilització 1

Formació Bàsica 1r cicle
Modalitat A
Formació Bàsica 1r cicle
Modalitat B
Formació Bàsica 2n cicle
Modalitat A
Formació Bàsica 2n cicle
Modalitat B

Iniciació 1

Formació Avançada 1r cicle
Modalitat A
Formació Avançada 1r cicle
Modalitat B

Formació Avançada 2n cicle
Modalitat A
Formació Avançada 2n cicle
Modalitat B

Música a mida:
Instrument
Música a mida:
Cors

Música a mida:
Grups Instrumentals

Música a mida:

Continguts
1 Sessió setmanal 45’

Matricula
23 €

Quotes mes
20 €

46 €

69 €

46 €

61 €

46 €

79 €

46 €

71 €

0€

40 €

4 Sessions setmanals de 45’
3 Sessions setmanals de 45’
5 Sessions setmanals:
3 De 45’ i 2 de 60’
4 Sessions setmanals:
2 De 45’ i 2 de 60’
Mes segon instrument a 2nn cicle
1 De 45’
3 Sessions setmanals de 45’

46 €

49 €

5 Sessions setmanals:
1 De 30’, 2 de 45’, 2 de 60’
4 Sessions setmanals de 45’
1 De 30’, 2 de 45’ i 1 de 60’
Mes segon instrument a 1r cicle
1 De 30’
6 Sessions setmanals:
4 De 45’ i 2 de 60’
5 Sessions setmanals:
4 De 45’ i 1 de 60’
Mes segon instrument a 2n cicle
1 De 45’

46 €

85 €

46 €

80 €

0€

60 €

46 €

110 €

46 €

90 €

0€

100 €

30’ Instrument (1 alumne)

46 €

80 €

45’ Cor infantil 1 (6 a 8 anys)

23 €

19 €

60’ Cor infantil 2 (9 a 11 anys)

23 €

27 €

60’ Cor jove (12 a 18 anys)

23 €

27 €

90’ Cors adults

23 €

28 €

45’ Conjunt instrumental 1

23 €

20 €

60’ Conjunt instrumental 2

23 €

27 €

60’ Conjunt instrumental avançat

23 €

24 €

45’ Cambra/combo

23 €

40 €

45’ Llenguatge musical adults

23 €

28 €
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Col·lectives
45’ Arranjaments i transcripció

23 €

28 €

45’ Harmonia i arranjaments

23 €

28 €

60’ Improvisació

23 €

28 €

Quart.- Aprovar la modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 12, reguladora de la Taxa
per la prestació dels serveis d’ensenyament municipal, en el seu article 7.3, quedant
redactat:
“El pagament de les taxes de l'Escola de Música, dels cursos de durada de setembre a
juny, es farà de forma fraccionada en 10 terminis mensuals, mitjançant la domiciliació
bancària, el primer termini dels quals serà presentat durant el mes de setembre i la resta
de terminis seran presentats dins els primers 15 dies del mes en qüestió”.
Cinquè.- Exposar al públic els acords precedents, mitjançant edicte, que es fixarà en el
tauler d’anuncis de la casa de la vila i es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província i en
un diari dels de major difusió a la província, d’acord amb el que estableix l’article 17.1 del
Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals.
Durant el termini de trenta dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la publicació del
corresponent edicte en el BOP, els interessats podran examinar l’expedient i, si s’escau,
presentar-hi les oportunes reclamacions. En el cas de no presentar-se reclamacions,
l’acord provisional es considerarà elevat a definitiu.
En el supòsit que es presentin reclamacions, es procedirà a la seva resolució i a l’adopció
dels corresponents acords d’aprovació definitiva.
Sisè.- Els acords definitius o els provisionals elevats a definitius i el text íntegre de les
modificacions acordades, es publicaran al Butlletí Oficial de la Província, els quals
entraran en vigor l’endemà de la seva publicació i seran vigents mentre no s’acordi la
seva modificació o derogació.
INTERVENCIONS:
Sra. ROSER MAS:
Nosaltres volíem dir que donarem suport a la modificació de les dues ordenances, per
dues raons: pel que fa ales llars d’infants, perquè les taxes no s’apugen i, pel que fa a
l’escola de música, hi donaríem un vot de confiança, perquè entenem que és un model
nou –almenys a Torelló-, un model que si que és veritat que s’ha utilitzat en altres
municipis amb èxit; entenem que la música és un ensenyament molt important i que, per
tant, ampliar el màxim possible l’accés al màxim nombre de persones és important i pot
ser una garantia de continuïtat de l’escola. De totes maneres, pensem que s’haurà d’estar
al cas que el desenvolupament d’aquesta implementació sigui la correcta i es puguin
corregir possibles desviacions o possibles errades que no acabin d’encaixar en la
idiosincràsia de Torelló.
Sr. JOSEP M. SOLDEVILA:
Nosaltres, al no haver-hi cap increment, hi donarem el vot favorable.
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Sr. PERE GALOBARDES:
Com que suposo que no es pot votar per separat –perquè és un sol punt-, nosaltres no hi
donarem suport, perquè entenem, com ja vam expressar al ple passat, que aquest no és
el projecte que necessita l’escola de música de Torelló. No és un projecte –creiem- que
compleixi o que ajudi a complir els punts que diu el punt que es presenta avui i, per tant,
conseqüentment, votarem en contra.
Sr. LLUÍS SABATÉS:
Expressar que en les taxes de la llar d’infants, en aquest curs l’Ajuntament assumeix
l’augment de l’IPC que està pactat en els convenis en les concessions que estan
signades i, per tant, pensem que tal com ha anat el curs que s’ha acabat en aquests
moments i les perspectives que hi ha, de preinscripcions i finalment matrícules que hi ha
hagut; el model que vam encetar o que vam intentar reconduir el curs passat ha estat
funcionant i, per tant, també volem agrair aquesta confiança que ens han fet els ciutadans
en aquest servei i, per tant, hem fet l’esforç de no apujar les quotes i si introduir a
l’abonament mensual una bonificació de la Diputació, ja directa a tots els que facin
l’abonament mensual.
I en quant al model d’escola de música, el que està clar és que el model d’escola de
música que hi havia fins ara no funcionava, aquest segur que no funcionava, i per tant, el
que s’ha fet és treballar en una licitació a la qual vau estar convidats des del primer
moment –i no hi heu participat- i per tant, és molt fàcil ara al final dir que no hi esteu
d’acord i que no la voteu.
Pensem que les quotes s’han ajustat i s’ha intentat adequar-les, per això: perquè sigui
una escola oberta al poble i que sigui per al poble i que hi hagi una estructura piramidal
en el sentit que la base sigui forta, perquè puguem construir una bona escola de música, i
perquè els alumnes que ho vulguin, puguin arribar a l’excel·lència.

Sr. PERE GALOBARDES:
Nosaltres vam anar a què se’ns presentés un projecte concret; ens vam oferir fa un any,
en fa dos... a treballar aquest tema; no hem estat convidats, només per explicar-nos el
que es feia. El matís és aquest, en el temps ho veurem i veurem com continuen marxant
nens de Torelló cap a poblacions veïnes.
Sr. LLUÍS SABATÉS:
No dius la veritat, Pere! Perquè nosaltres, en l’últim consell escolar municipal vam
convidar a tots els grups municipals, els vam passar un primer document, perquè si volien
entrar a parlar-ne, hi entressin. No vam rebre cap resposta, ni de vosaltres, ni de cap altre
grup. Per tant, no em diguis que no se us va convidar; el que no farem nosaltres, és anarvos al darrera! Si se us convida i no us hi apunteu, és una problemàtica vostra.

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




Vots favorables: 13, dels regidors i les regidores dels grups municipals de CiU, de
JpT-ERC-AM, de PxC i d’ICV-EUiA-E
Vots desfavorables: 4, des regidors i la regidora del grup municipal del PSC-PM
Abstencions: 0
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2.3.2. Aprovar l'expedient de modificació de pressupost núm. 11/2013, per ajustos
en el pressupost d'inversions, suplement de crèdit, crèdit extraordinari i
transferència del crèdit de partides que s'estimen reductibles
ACORD:
ANTECEDENTS
1. Pel Decret de l’Alcaldia de data 6 de juny de 2013 s’inicia l’expedient per a l’aprovació de
la modificació de crèdits del pressupost per ajustos en el pressupost d'inversions,
suplement de crèdit, crèdit extraordinari i transferència del crèdit de partides que s'estimen
reductibles.
2. Per poder atendre les despeses que es detallen a continuació, per a les quals la
consignació en el pressupost ordinari actual és insuficient o inexistent, cal tramitar
l’expedient de modificació amb subjecció a les disposicions vigents.
3. Per ajustar l'import de les inversions al finançament realment aconseguit, cal tramitar les
baixes en el pressupost de despeses i ingressos amb subjecció a les disposicions vigents.
4. S’han examinat els crèdits de l’esmentat pressupost que es poden i/o s'han de reduir
sense pertorbació del servei, i s’ha proposat la modificació de crèdit mitjançant:
Consignació de despeses amb crèdits en baixa:
Partida

Nom

Consignació inicial

108-321-4890012

Transferències
corrents.
Servei
menjador
llars
d'infants municipals

206-920-1300000

Retribucions
personal
d'adminsitració
general

Crèdits en baixa

Consignació
definitiva

3.837,00 €

1.843,60 €

1.993,40 €

del
fix

112.209,58 €

5.000,00 €

107.209,58 €

206-241-1430007

Ajuts
dels
programes
de
col·laboració social

5.045,62 €

5.045,62 €

0,00 €

209-132-2040000

Renting
policia local

vehicle

12.000,00 €

4.854,36 €

7.145,64 €

301-169-6270000

Desplegament xarxa
fibra
òptica
(Projecte:
2013-2301-1-1)

263.825,67 €

263.825,67 €

0,00 €

301-230-6320000

Millora entorn La
Carrera
(Projecte:
2013-2-301-2-1)

33.880,00 €

16.940,00 €

16.940,00 €

301-342-6370000

Rehabilitació
piscines
d'estiu
(Projecte:
2013-2301-3-1)

200.000,00 €

71.100,00 €

128.900,00 €

306-459-6010000

Infraestructures
equipaments

55.000,00 €

5.000,00 €

50.000,00 €

i
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(Projecte:
306-1-1)
404-912-2700000

2013-2-

Despeses
imprevistes
funcions
classificades

100.000,00 €

12.092,83 €

87.907,17 €

i
no

502-011-3100009

Catalunya
Banc,
interessos préstec
inversions 2012

33.749,96 €

10.907,17 €

22.842,49 €

502-011-3100023

BBVA,
préstec
2009

38.412,71 €

11.000,00 €

27.412,71 €

interessos
inversions

407.609,25 €

Total baixes de crèdits :
Consignació d'ingressos amb previsions a la baixa:
Partida

Nom

Consignació inicial

Baixa de previsions

Consignació
definitiva

301-75063

Transferències
de
capital
Generalitat
de Catalunya. Xarxa
fibra
òptica
(Projecte:
2013-2301-1-1)

52.765,13 €

52.765,13 €

0,00 €

301-76100

Transferències
de
capital Diputació de
Barcelona. Millores
entorn La Carrera
(Projecte:
2013-2301-2-1)

16.940,00 €

16.940,00 €

0,00 €

301-76101

Transferències
de
capital Diputació de
Barcelona.
Xarxa
fibra
òptica
(Projecte:
2013-2301-1-1)

211.060,54 €

211.060,54 €

0,00 €

301-76102

Transferències
de
capital Diputació de
Barcelona. Piscines
estiu
(Projecte:
2013-2-301-3-1)

100.000,00 €

71.100,00 €

28.900,00 €

351.865,67 €

Total baixes de previsions:

Consignació de despeses amb alta per transferències de crèdit:
Partida

Nom

Consignació inicial

Crèdits en alta

Consignació
definitiva

108-321-2270600

Servei de menjador
llars
d'infants
municipals

1.000,00 €

1.843,60 €

2.843,60 €

306-133-6090001

Senyalització
semafòrica,

5.000,00 €

5.000,00 €

10.000,00 €
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geogràfica i mobilitat
(Projecte:
2013-4306-2-1)

6.843,60 €

Totals altes de crèdits per transferència:
Consignació de despeses per crèdit extraordinari:
Partida

Nom

Consignació inicial

Crèdits en alta

Consignació
definitiva

204-942-4670002

Internacionalització
teixit
productiu.
Consorci Vall del Ges,
Orís i Bisaura

0,00 €

20.000,00 €

20.000,00 €

206-233-4800000

Conveni
social.
adaptat

col·laboració
Transport

0,00 €

5.045,62 €

5.045,62 €

209-132-6240000

Vehicle Policia Local
(Projecte:2013-2-2091-1)

0,00 €

4.854,36 €

4.854,36 €

502-931-4800000

Col·laboració
administració d'hisenda

0,00 €

3.000,00 €

3.000,00 €

32.899,98 €

Totals altes de crèdits extraordinaris:
Consignació de despeses per suplement de crèdit:
Partida

Nom

Consignació inicial

204-324-2270000

Servei de neteja del
Centre de Formació

211-491-2270600

Manteniment
administració
general

soft

Totals altes per suplement de crèdits:

Crèdits en alta

Consignació
definitiva

3.000,00 €

5.000,00 €

8.000,00 €

72.000,00 €

11.000,00 €

83.000,00 €

16.000,00 €

FONAMENTS DE DRET
1. Les transferències proposades fan referència a despeses d'inversió de diferent àrea de
despesa.
2. No hi ha cap compromís de despesa que impedeixi la modificació de les partides que es
proposa minorar.
3. Es compleixen l’article 180 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i l’article 41 del Reial
decret 500/1990.
4. Es compleix l’article 12.3 de les Bases d’Execució del pressupost de l’exercici 2013,
aprovades definitivament en el Ple de l’Ajuntament del 28 de gener de 2013.
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5. La secretaria i la intervenció han emès els seus informes.

És per tot això que, a proposta de la regidoria Economia i Hisenda, i vist el dictamen de
la C. I. d'administració, economia i hisenda, recursos humans, règim intern i seguretat, el
Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació,
acorda:
Primer.- APROVAR l’expedient de modificació de crèdit núm. 11/2013, per ajustos en el
pressupost d'inversions, suplements de crèdit, crèdit extraordinari i transferència del crèdit
de partides que s'estimen reductibles del pressupost de l’Ajuntament.
Segon.- EXPOSAR-LO al públic durant el termini de quinze dies hàbils, mitjançant la
publicació de l'edicte corresponent en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al
tauler d'anuncis municipal. En cas que no es presentin reclamacions, l'acord serà ferm i
es transferiran els crèdits de les partides que s'han indicat.
INTERVENCIONS:
Sr. ALBERT PORTÚS:
Més que res, explicar una mica, perquè és bastant complexa, aquesta modificació de
pressupost, i bàsicament comencem explicant els ingressos que causen baixa, que per
una banda tenim la xarxa de fibra òptica, on la Generalitat deixa d’aportar 52.765,13
euros i la Diputació, deixa d’aportar els 211.060,54 euros i, per tant, es dóna de baixa a la
partida de fibra òptica, 263.825,00 euros.
Per altra banda, tenim el projecte de millora d’entorns de La Carrera, on es treu la part
que aportava la Diputació, consistent en l’import de 16.940 euros.
I en quant a la rehabilitació de les piscines d’estiu, la subvenció de 71.100 euros ens l’han
donat per al 2014 i, per tant, també causen baixa en aquest punt.
Respecte a les transferències de crèdit, traiem 1.843 euros de transferències, per posarlos al capítol 2, perquè a partir d’ara, en lloc de subvenció ho justificarem mitjançant
factura. Es baixen 5.000 euros d’infraestructures, per dotar senyalització semafòrica i
mobilitat i en quant a crèdits extraordinaris, es doten 20.000 euros per a la
internacionalització del teixit productiu, del consorci Vall del Ges, Orís i Bisaura, i es creen
dues partides de 5.045 euros, per atendre convenis de col·laboració amb la gent a l’atur i
amb hisenda, que són aquests 3.000 euros que consten al darrere.
Es doten 4.854 euros per poder adquirir un vehicle per a la policia local, i finalment,
també es dota una partida amb 11.000 euros, en quant a informàtica.
L’esmena a la proposta, és el que ja ha comentat la Secretària.

Sra. ROSER MAS:
En primer lloc, demanar si es voten conjuntament l’expedient de modificació i l’esmena.
Com que l’alcalde ha respost afirmativament, com que es vota conjuntament no hi
donarem suport, perquè en l’apartat de les consignacions de despeses per crèdit
extraordinari, hi ha una partida de 20.000 euros complementats per 16.000 més, segons
la premsa, que es destinen a un projecte que es titula: “internacionalització del teixit
productiu”. Sempre, i segons la premsa, s’hi han adherit quatre empreses i amb tots els
respectes, 36.000 euros destinats a un projecte d’internacionalització que ja fa anys que
altres administracions tenen aquest servei que els ofereixen, entenem que potser és una
inversió de diners que potser no té la repercussió en el nombre de persones que hauria
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de tenir. Entenem que les empreses, segurament se’n aprofitaran, segurament que els
anirà molt bé, segurament que tindran una projecció que no tenen en aquest moment, tot
i que una d’elles ja ha fet les seves cosetes i una mica el que ens preocupa és que la
internacionalització no sempre és la solució, perquè així una mica proper, podríem
recordar la Vitri i podríem recordar Eslovàquia, que tampoc va anar massa bé.
Tampoc estem gens d’acord en l’externalització del servei de neteja, que es feia fins ara
des de l’Ajuntament, quan en molts altres ajuntaments es retorna precisament a la gestió
directa, perquè es millora el control sobre l’acció i, a més, és més rendible
econòmicament. En molts ajuntaments dels voltants es torna, altra volta, a prestar els
serveis des de l’Ajuntament, per aquesta raó que us dic.
I en relació a l’apartat de la consignació d’ingressos a la baixa, el problema és que n’hi ha
molts! Jo no sé si és que hem fet alguna cosa malament en relació amb la Diputació,
perquè diners que estaven aquí consignats no acabin arribant i s’hagin de treure! No sé
què ha passat!
Per tot això en general, nosaltres no hi donarem suport.

Sr. DAVID OLIVARES:
Nosaltres si que hi donarem suport. HI havia un punt que per a nosaltres era bastant
important i és que gràcies a aquests punts, tindrem una noia que ajudarà en el transport
adaptat, tal com ens vau informar, és a dir, que l’Ajuntament aportava uns diners per
poder-ho contractar, és així, oi?

Sr. MANEL ROMANS:
Això és un tema d’un contracte que se’n diu de “col·laboració social”, en què hi ha una
persona que està a l’atur i el que fem des de l’Ajuntament és que li acabem de completar
amb aquesta jornada que fa, el sou que cobrava abans d’estar a l’atur; d’això se’n diu
col·laboració social. Per tant, ara, fins que no surti la nova licitació, hi ha una persona que
estarà acompanyant el conductor.

Sr. DAVID OLIVARES:
O sigui que si que és cert que tenim un ajudant en el transport adaptat.
Sr. MANEL ROMANS:
Exacte! L’hem contractat a través d’aquesta forma de contracte,. Que se’n diu
col·laboració social.
Sr. JAUME VIVET:
Jo voldria respondre a la Roser, perquè a mi, que em digui que “ens hem assabentat per
la premsa”, he de dir que no és veritat; que vam tenir dues reunions per parlar de
projectes i un era el projecte d’internacionalització i dos més, i van ser dues reunions i tu
Roser hi vas assistir. Ara que em diguis que t’assabentes per la premsa, a mi no em val!
Sra. ROSER MAS:
No, disculpa! No és del projecte d’internacionalització; m’he expressat malament, en tot
cas, disculpeu! És sobre el tema de les empreses que s’hi han adherit; no és del projecte
en si, és cert! Teniu raó vosaltres, en què hi vam estar; en aquell moment també vam
expressar que no hi estàvem gens d’acord i continuem una mica en la mateixa línia. És
en el cas de les empreses adherides, i no en l’altre aspecte.
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Sr. JAUME VIVET:
En tot cas és el projecte que va caminant.
I el que m’agradaria és posar èmfasi en què moltes d’aquestes baixes són degudes a què
canvien l’anualitat i passen del 2013 al 2014; aquesta és l’explicació d’algunes d’elles.
Sr. ALBERT PORTÚS:
Algunes passen al 2014 i no ens hem de fixar en aquestes que consta aquí que causen
baixa, si no que hem de tenir en compte que quan vam demanar el projecte “xarxa”,
anàvem als màxims i vam demanar un munt de projectes impressionant. Que hi hagi
hagut aquestes baixes, en proporció és poca la baixa que hi ha hagut. Per què? Perquè
anàvem a uns màxims de projectes i per tant, en aquestes baixes, s’ha de mirar el
conjunt de les baixes i de les peticions que vam fer. Per tant, no estem descontents amb
les baixes que hi ha hagut.
Sr. JAUME VIVET:
Hi ha baixes, perquè eren de projectes de fibra òptica que vam presentar a la Xarxa de
governs locals i se’ns ha denegat el projecte i per això hi ha la baixa.
Sra. ROSER MAS:
Per això jo dic que potser hi ha coses que potser no s’han fet prou bé, que no hi siguin,
senzillament, que els diners no arribin.
Sr. JAUME VIVET:
Jo diria que amb els diners que ens han donat, Déu ni do com s’han fet de bé!
Sra. ROSER MAS:
Segurament que si, però segurament que també n’hi podria haver més.
Sr. JAUME VIVET:
La diferència està aquí o allà.
Sr. MANEL ROMANS:
Bé, Roser; jo ho volia donar com a informació al final del ple, però ja que has tret el tema,
penso que val la pena explicar el motiu de tot aquest projecte que s’ha engegat. Jo
entenc que la teva prioritat no sigui la feina i l’ocupació, per això som de grups diferents;
pensem diferent i, per tant, nosaltres pensem que hem d’ensenyar a pescar i n’hi ha que
donen peix i aquesta és la manera que nosaltres pensem.
Tu dius que parles això que ja hi ha altres administracions que ho fan; jo només t’he de
dir que si, que hi ha “acció 10” que fa això, però t’he de dir que fins aquest moment,
aquest any encara no han sortit les convocatòries. Per tant, si alguna empresa ho volia
començar no ho ha pogut fer.
Tu dius que no és el futur la internacionalització. Jo penso que tal com està l’Estat
espanyol, és el futur. Tinc unes dades aquí que m’agradaria que veiessis: actualment,
diu, Catalunya ja ven més al món –un 54,3%- que a l’Estat espanyol. Per tant, a nosaltres
ens sembla que el futur de les nostres empreses passa per la internacionalització. Per
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què ho fem? Doncs perquè som l’administració més propera i potser tenim una mica més
de poder de convicció que els altres; nosaltres tenim un projecte –que ja he explicat aquí
alguna vegada- que anem a visitar empreses –ja en portem unes 40 visitades des que
vam començar fa uns sis mesos- i si que hem detectat que hi ha empreses amb un
potencial, que els seus productes o serveis es poden anar a vendre a l’estranger. I el que
hem de fer nosaltres és esperonar-les i donar-los l’oportunitat que elles puguin mirar si és
possible o no és possible i si llavors veuen que és possible, nosaltres mateixos ja les
ajudares i les derivarem cap a altres institucions, com pot ser “acció 10” o, en aquest cas,
a l’ICEX de l’Estat espanyol.
Jo penso que és molt important; estem parlant d’unes taxes d’atur a l’Estat espanyol que
només les té Grècia, gairebé, més altes que nosaltres i, per tant, aquí alguna cosa falla. I
pensem que el que hem de fer les administracions, a part d’altres coses –hi ha municipis
que ho fan d’una manera i municipis que ho fan d’una altra- a nosaltres ens ha semblat
que la manera adequada era aquesta. A part d’això, també hem fet formació; aquest any
hem fet 8 sessions formatives per a les empreses. Per tant, nosaltres mirem d’ajudar-les
en el que puguem.
A part, això que deies en relació a la Vitri, que teníem una experiència en què la Vitri
havia anat a posar-se a Eslovàquia, a mi em sembla que confons el terme
“internacionalització” amb el terme “deslocalització”. No estem parlant del mateix;
nosaltres no volem que les nostres empreses se’n vagin a fer els productes a un altre
país, si no que el que volem és que els productes els produeixin aquí, i els venguin a fora.
És molt diferent! Deslocalització o internacinalització d’una empresa.
I pel que fa al pressupost, tu dius que hi hem posat 38.000 euros, que és el que costa
aquest projecte: l’Ajuntament de Torelló només n’hi ha posat 20.000; els altres 18.000
han vingut de la Diputació. Pensem que al millor, si no haguéssim tingut aquesta ajuda de
la Diputació no ho hauríem pogut portar a terme. La Diputació també hi ha cregut i, per
tant, creiem que tampoc ho fem tan malament quan un ens superior al nostre ens ha
recolzat per portar a terme aquesta incitativa. De moment, s’hi han apuntat quatre
empreses –tu deies que no sabies les que hi havien apuntades-; la setmana passada en
vam fer difusió, de quines empreses de Torelló es tracta; aquestes empreses tindran cinc
mesos en què disposaran de dos assessors que els ajudaran a començar a anar a
l’estranger i a partir del mes de febrer n’entraran quatre més. Mirarem aquest primer any,
amb aquestes vuit empreses, com ha funcionat i a partir d’aquí, si veiem que la cosa
funciona, tirarem endavant i si veiem que la cosa no funciona, serem valents i tirarem
enrere; però jo crec que en aquest moment, el futur nostre, del poble i de Catalunya,
passar, perquè les nostres empreses tinguin feina. Si les nostres empreses no tenen
feina, no crearan ocupació; si no creen ocupació, hi haurà molts aturats i això vol dir
molta misèria. Per tant, pensem que el primer esglaó de la cadena passa perquè les
empreses tinguin comandes, tinguin feina, creïn ocupació i lloguin gent.
A partir d’aquí, jo entenc que vosaltres teniu altres prioritats, que no són les nostres.
Sra. ROSER MAS:
Parlar de prioritats o no parlar de prioritats en aquest moment, Manel, penso que no era
el cas.
En primer lloc: has comentat que som de grups diferents i, per tant tenim prioritats
diferents; que vosaltres ensenyàveu a pescar i la gent d’iniciativa donàvem peix, he pogut
entendre. Penso que no és molt ben entès, les caço al volt, també! No és això, no és
això; vosaltres penseu d’una manera determinada i nosaltres d’una altra, però tots
pensem exactament en el mateix, que és possibilitat i empoderar les persones, perquè
triïn el seu propi futur; entenem que una internacionalització no sempre és la solució; tu
m’has dit que no creia que aquest fos el futur; jo no he dit això; jo he dit que no sempre és
la solució. Vull dir que, parlant de peixos, no posem tots els peixos al mateix cove; potser
valdria la pena repartir-los una mica.
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Per una altra banda, continuem pensant que es dupliquen serveis, perquè hi ha serveis
que ja existeixen i, per tant, les empreses en teoria, amb un servei d’ocupació que tenim,
podrien estar informades i derivades i ja ho podríem haver fet en un moment donat.
Sr. MANEL ROMANS:
Perdona, però el servei d’ocupació no fa aquests projectes; això ho porta “acció 10”. No
ens confonguem.
Sra. ROSER MAS:
Des d’aquí, ocupació, entenc...
Sr. MANEL ROMANS:
No, no! Nosaltres, el que fem des del servei local d’ocupació, en tot cas, és proporcionar
treballadors a les empreses, això si! però nosaltres, ajudar-les a obrir camins, això no ho
fem des del servei d’ocupació!
Sra. ROSER MAS (parlant alhora amb el Sr. Manel Romans):
No, jo no dic obrir, ajudar a obrir camins...

Sr. MANEL ROMANS: (parlant alhora amb la Sra. Roser Mas)
En tot cas, des de promoció econòmica que és la mateixa regidoria.
Sra. ROSER MAS:
En tot cas, facilitar l’accés a tots els serveis, que ja ho fan! És això!
I en relació al pressupost, que em comentaves que jo havia parlat d’uns diners
determinats, jo ja he dit en un primer moment, que hi havia una partida de 20.000 euros,
complementada amb una altra. En tot cas, les coses posem-les, en tot cas, en el seu lloc,
si us plau! ës veritat que no compartim amb vosaltres aquesta acció; no compartim la
filosofia; no compartim la ideologia d’aquesta acció i ja està, però això no vol dir: en
primer lloc, ni que nosaltres regalem, ni que vosaltres sigueu fantàstics; penso que tots,
prou ens ho tenim “de ben menester”, que deien les iaies i tots hauríem d’intentar fer les
coses el màxim bé i el màxim de relacionar o apuntant directament a les persones que és
a qui ens interessa a tots. Almenys entenc que és això, no?
Sr. MANEL ROMANS: (parlant alhora amb la Sra. Roser Mas)
Això que deies dels peixos en el mateix cove, diguem que nosaltres, des de benestar
social, intentem ajudar les persones amb necessitat; des del servei local d’ocupació
intentem ajudar les persones a trobar feina, i aquí hi ha un cove, i l’altre cove és el de les
empreses. No tot és el mateix cove; tenim tots els coves plens, ja! I, per tant, aquí mirem
de fer el que podem, no només en un àmbit concret, si no en tots els àmbits i per això ho
fem.
Sra. ROSER MAS:
Continuem pensant que dupliquem.
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VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per majoria absoluta del nombre legal de membres de la
Corporació, atenent al resultat que s’especifica a continuació:




Vots favorables: 16, dels regidors i les regidores dels grups municipals de CiU, del
PSC-PM, de JpT-ERC-AM i de PxC
Vots desfavorables: 1, de la regidora del grup municipal d’ICV-EUiA-E
Abstencions: 0

2.4. SECRETARIA
2.4.1. Aprovació conveni sobre expropiació forçosa de mutu acord amb el Sr. Josep
Canudas Estrada i la Sra. Josefa Estrada Font per l'expropiació del terreny situat al
sector del pla parcial La Creu II
ACORD:

RELACIÓ DE FETS:
1.El ple de l'ajuntament de Torelló reunit en sessió celebrada el dia 26 de novembre
de 2012 va acordar aprovar definitivament la modificació puntual del Pla Parcial La Creu I
per la implantació d'un centre comercial promoguda per l'empresa habitatges de l'Eix S.L,
propietària dels terrenys. La modificació es va publicar en el BOP de data 14 de
desembre de 2.012.
2.En aquesta modificació es preveia com a obligacions del promotor l'execució de
la meitat de la Ronda del Puig, entre d'altres obres d'urbanització.
3.Per executar la meitat de la Ronda del Puig cal procedir a expropiar els terrenys
necessaris per executar la meitat de la Ronda del Puig essent el beneficiari de
l'expropiació l'empresa habitatges de l'Eix S.L qui ha de fer-se càrrec dels costos de
l'expropiació i de la urbanització del vial.
4.Que, segons la nota informativa de domini i càrregues expedit pel senyor
Sebastián del Rey Barba, Registrador de la Propietat titular del Registre de la Propietat
de Vic número 2, amb data de 10 de juny de 2013, el Sr. Josep Canudas Estrada té la
nua propietat i la Sra. Josefa Estrada Font l'usdefruit de la finca que es descriu en el
Registre de la Propietat de la següent manera:
“ PORCIÓ DE TERRENY urbanitzable provinent del Mas La creu situada en el terme
municipal de Torelló de superfície sis mil metres quadrats. Confronta: al nord amb finca
d'habitatges l'Eix S.L; a l'est, amb finca matriu; al sud, amb Rosa Martorell i a l'oest amb
camí que va de Torelló a Manlleu."
És la finca registral número 9.818 de Torelló de les inscrites en el Registre de la Propietat
número 2 de Vic (Tom 2.213, llibre 268, foli 201, finca 9.818).
La finca té la referència cadastrals 9945606DG3594N0001DS, referida a la finca inclosa
dins del pla parcial La Creu II de Torelló. Segons les dades del cadastre la finca té una
superfície total de 5.925 m2.

25

5.Que el vigent Pla General d'Ordenació Urbana de Torelló publicat, als efectes de
la seva executivitat, en el DOGC de 20/12/1.999, en la part de 194,83 m² de la finca
mencionada en l'expositiu I es troba inclosa dins del Pla Parcial La Creu II i es troba
qualificada com a vialitat.
6.Que el Ple de l’Ajuntament, en la sessió ordinària del dia 28 de gener de 2013, va
acordar l’inici de l’expedient expropiatori de la finca identificada en l’antecedent I; i
l’aprovació inicial de la relació de béns i drets a expropiar, la qual es va sotmetre a
exposició pública per mitjà de la publicació del corresponent anunci al BOP (11 de febrer
de 2013, Diari Ara de 12 de febrer de 2013 i tauler electrònic municipal); i a audiència de
les persones interessades, amb citació personal, pel termini de 15 dies, per tal que
qualsevol persona pogués aportar per escrit les dades oportunes per rectificar les
possibles errades de la relació publicada o oposar-se, per raons de fons o de forma, a la
necessitat d’ocupació.
7.Que, d’acord amb el certificat emès per secretaria general, dins del termini
d’informació pública i audiència als interessats no s’han presentat al·legacions ni
rectificacions que hi facin referència.
8.Que el plenari municipal en sessió celebrada el dia 29 d'abril de 2013 va acordar
aprovar definitivament la relació de béns i drets afectats per l'expropiació per l'obtenció
dels terrenys necessaris per l'execució de la mitat de la Ronda del Puig. Aquest acord es
va exposar al públic al BOP de Barcelona de data 15 de maig de 2013, al Diari Ara de 14
de maig de 2013 i es va notificar a tots els interessats i titulars de drets reals pel termini
d'un mes sense que s'hagi interposat recurs de reposició contra l'acord d'aprovació
definitiva dels béns i drets afectats per l'expropiació.
9.Que sempre ha estat la voluntat dels compareixents el d’arribar a un mutu acord
en la resolució del procediment expropiatori i en la determinació del preu just dels béns i
drets objecte de l’expropiació. Per tant, un cop que han arribat a un acord amistós
d’avinença en el justipreu expropiatori i en els altres extrems que es diran, el formalitzen
mitjançant la signatura d’aquest conveni, en què es concreten els pactes que
voluntàriament convenen.
10.- En data de 28 de juny d'enguany s'ha signat un conveni de mutu acord amb el Sr.
Josep Canudas Estrada i la Sra. Josefa Estrada Font, en qualitat de nu propietari i
usdefructuària del terreny en virtut del qual s'ha pactat un preu d'expropiació de cinccents cinquanta-nou euros amb setze cèntims (559,16 €).
FONAMENTS DE DRET:
PRIMER.- L’article 110 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el text
refós de la Llei d'urbanisme, preveu que l'expropiació forçosa per raons urbanístiques es
pot aplicar per a l'execució dels sistemes urbanístics de caràcter públic. L'article 34.7 del
Decret Legislatiu preveu que els terrenys reservats a sistemes urbanístics de titularitat
pública, si són compresos en un àmbit d'actuació urbanística sotmès al sistema de
reparcel.lació, s'adquireix mitjançant cessió obligatòria i gratuïta, sense perjudici del que
estableix l'article 156. Si cal avançar l'obtenció de la titularitat pública i l'ocupació directa
regulada en l'esmentat article no és suficient, també es pot efectuar una actuació aïllada
expropiatòria i, en aquest cas, l'Administració adquirent se subroga en els drets i
obligacions de la persona que n'era propietària.
SEGON.- L’article 9 i 10 de la Llei de 16 de desembre de 1.954, d’expropiació forçosa
preveu que per procedir a l’expropiació forçosa serà indispensable la prèvia declaració
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d’utilitat pública o interès social del fi que hagi d’afectar-se l’objecte expropiat. La utilitat
pública s’entén implícita, en relació a l’expropiació d’immobles, en tots els plans d’obres i
serveis de l’estat província i municipi.
TERCER.- El procediment expropiatori es troba regulat als articles 15 i següents de la Llei
d’expropiació forçosa. L’acord de necessitat d’ocupació inicia l’expedient expropiatori
havent de publicar-se en el BOP pel termini de quinze dies hàbils i s’ha de notificar
individualment a aquelles persones que apareixien com interessades en el procediment.
QUART.- L'article 24 de la Llei d'expropiació forçosa preveu que l'Administració i el
propietari podran convenir l'adquisició dels béns lliurement i per mutu acord i, en aquest
cas, un cop pactats els termes de l'expropiació forçosa es donarà per conclòs l'expedient
iniciat. En cas que en el termini de quinze dies no hagin arribat a un acord es continuarà
l'expedient sense perjudici que posteriorment es pugui arribar al mutu acord.
CINQUÈ.- L'article 5 del Decret de 26 d'abril de 1957 pel que s'aprova el reglament
d'expropiació forçosa preveu que quan expropiï l'ajuntament el ple haurà d'adoptar els
acords en matèria d'expropiació que tinguin el caràcter de recurribles en via
administrativa.
És per tot això que, a proposta de la regidoria Secretaria, i vist el dictamen de la C. I.
d'administració, economia i hisenda, recursos humans, règim intern i seguretat, el Ple de
l’Ajuntament, per majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació,
acorda:
Primer.- Ratificar i donar conformitat al conveni de mutu acord signat en data de 28 de
juny de 2013 amb el Sr. Josep Canudas Estrada i la Sra. Josefa Estrada Font,
propietaris de la nua propietat i l'usdefruit del terreny a expropiar, situat al sector del Pla
Parcial La Creu II en virtut del qual l'Ajuntament adquireix els terrenys per una quantia de
CINC-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB SETZE CÈNTIMS (559,16 €) d'acord a
l'Annex I que consta al final del present acord.
Segon.- Aprovar l'autorització, disposició i reconeixement de l'obligació de la despesa
per una quantia de cinc-cents cinquanta-nou euros amb setze cèntims (559,16 €) que
haurà d'abonar l'empresa Habitatges l'Eix S.L , beneficiària de l'expropiació. Supeditar el
pagament de la despesa al moment de la formalització l'acta d'ocupació de la finca previ
pagament de la quantia per part d'Habitatges l'Eix S.L.
Tercer.- Facultar l'alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per la signatura
de l'acta d'ocupació i per la signatura dels documents que siguin necessaris per la
inscripció de l'expropiació en el Registre de la Propietat de Vic.
Quart.- Notificar el present acord a l'empresa Habitatges l'Eix S.L perquè efectuï el
pagament del preu just aprovat per l'expropiació.
Cinquè.- Notificar el present acord al Departament de Serveis Territorials pel seu
coneixement i efectes oportuns.
ANNEX I
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CONVENI SOBRE EXPROPIACIÓ FORÇOSA
DE MUTU ACORD AMB EL Sr.. JOSEP CANUDAS ESTRADA I JOSEFA ESTRADA
FONT
A Torelló, a la Casa de la Vila, seu institucional de l’Ajuntament de Torelló, el dia 28 de
juny de 2013 .
ES REUNEIXEN:
D’una banda,
L’Il·lm. Sr. JAUME VIVET I SOLER, Alcalde de l’Ajuntament de Torelló, el qual actua en
el seu nom i representació, fent ús de les facultats atribuïdes per l’article 53.1.a) del
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal
i de règim local de Catalunya; assistit per la secretària general de la Corporació la Sra.
MONTSERRAT FREIXA COSTA, que actua en l’exercici de les seves funcions
d’assistència legal i de fedatària pública de l’acte.
De l’altra,
El Sr. Josep Canudas Estrada, amb D.N.I núm. 77.476.146W
Torelló, amb domicili al C/ Manlleu, 145 de Torelló.

major d’edat, veí de

La Sra. Josefa Estrada Font, amb D.N.I núm. 77083774X major d'edat, veïna de Torelló,
amb domicili al C/ Manlleu, 145 de Torelló.
Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal suficient per a obligar-se per mitjà
d’aquest conveni.
I EXPOSEN:
I.
Que, segons la nota informativa de domini i càrregues expedit pel senyor
Sebastián del Rey Barba, Registrador de la Propietat titular del Registre de la Propietat
de Vic número 2, amb data de 10 de juny de 2013, el Sr. Josep Canudas Estrada té la
nua propietat i la Sra. Josefa Estrada Font l'usdefruit de la finca que es descriu en el
Registre de la Propietat de la següent manera:
“ PORCIÓ DE TERRENY urbanitzable provinent del Mas La creu situada en el terme
municipal de Torelló de superfície sis mil metres quadrats. Confronta: al nord amb finca
d'habitatges l'Eix S.L; a l'est, amb finca matriu; al sud, amb Rosa Martorell i a l'oest amb
camí que va de Torelló a Manlleu."
És la finca registral número 9.818 de Torelló de les inscrites en el Registre de la Propietat
número 2 de Vic (Tom 2.213, llibre 268, foli 201, finca 9.818).
La finca té la referència cadastrals 9945606DG3594N0001DS, referida a la finca inclosa
dins del pla parcial La Creu II de Torelló. Segons les dades del cadastre la finca té una
superfície total de 5.925 m2.
II.Que el vigent Pla General d'Ordenació Urbana de Torelló publicat, als efectes de
la seva executivitat, en el DOGC de 20/12/1.999, en la part de 194,83 m² de la finca
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mencionada en l'expositiu I es troba inclosa dins del Pla Parcial La Creu II i es troba
qualificada com a vialitat.
III.L’article 110 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el text
refós de la Llei d'urbanisme, preveu que l'expropiació forçosa per raons urbanístiques es
pot aplicar per a l'execució dels sistemes urbanístics de caràcter públic. L'article 34.7 del
Decret Legislatiu preveu que els terrenys reservats a sistemes urbanístics de titularitat
pública, si són compresos en un àmbit d'actuació urbanística sotmès al sistema de
reparcel.lació, s'adquireix mitjançant cessió obligatòria i gratuïta, sense perjudici del que
estableix l'article 156. Si cal avançar l'obtenció de la titularitat pública i l'ocupació directa
regulada en l'esmentat article no és suficient, també es pot efectuar una actuació aïllada
expropiatòria i, en aquest cas, l'Administració adquirent se subroga en els drets i
obligacions de la persona que n'era propietària.
IV.Que el Ple de l’Ajuntament, en la sessió ordinària del dia 28 de gener de 2013, va
acordar l’inici de l’expedient expropiatori de la finca identificada en l’antecedent I; i
l’aprovació inicial de la relació de béns i drets a expropiar, la qual es va sotmetre a
exposició pública per mitjà de la publicació del corresponent anunci al BOP (11 de febrer
de 2013, Diari Ara de 12 de febrer de 2013 i tauler electrònic municipal); i a audiència de
les persones interessades, amb citació personal, pel termini de 15 dies, per tal que
qualsevol persona pogués aportar per escrit les dades oportunes per rectificar les
possibles errades de la relació publicada o oposar-se, per raons de fons o de forma, a la
necessitat d’ocupació.
VQue, d’acord amb el certificat emès per secretaria general, dins del termini
d’informació pública i audiència als interessats no s’han presentat al·legacions ni
rectificacions que hi facin referència.
VI.Que el plenari municipal en sessió celebrada el dia 29 d'abril de 2013 va acordar
aprovar definitivament la relació de béns i drets afectats per l'expropiació per l'obtenció
dels terrenys necessaris per l'execució de la mitat de la Ronda del Puig. Aquest acord es
va exposar al públic al BOP de Barcelona de data 15 de maig de 2013, al Diari Ara de 14
de maig de 2013 i es va notificar a tots els interessats i titulars de drets reals pel termini
d'un mes sense que s'hagi interposat recurs de reposició contra l'acord d'aprovació
definitiva dels béns i drets afectats per l'expropiació.
VII.- Que sempre ha estat la voluntat dels compareixents el d’arribar a un mutu acord
en la resolució del procediment expropiatori i en la determinació del preu just dels béns i
drets objecte de l’expropiació. Per tant, un cop que han arribat a un acord amistós
d’avinença en el justipreu expropiatori i en els altres extrems que es diran, el formalitzen
mitjançant la signatura d’aquest conveni, en què es concreten els pactes que
voluntàriament convenen.
Per tant, en coherència amb el que fins ara s’ha exposat, les parts intervinents,
PACTEN
PRIMER.-

OBJECTE DEL CONVENI.

Amb la signatura del conveni es pretén assolir un doble objectiu:
1)
El de finalitzar, per terminació convencional, el procediment expropiatori incoat per
l’Ajuntament de Torelló (Exp. Secretaria 1/2013), amb l’abast, efectes i règim jurídic que
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dimana dels pactes que més avall es detallaran, a l’empara de l’article 88 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, modificada per la llei 4/1999, de 13 de gener.
2)
El de formalitzar i subscriure, atès que un dels extrems sobre els que es pacta és
el justipreu expropiatori, en aquest mateix document acta d’avinença o d’adhesió a
l’expropiació, als efectes del que disposa l’article 24 de la Llei d’Expropiació Forçosa de
16 de desembre de 1954; i preceptes concordants del seu Reglament de 26 d’abril de
1957.
SEGON.-

FINCA A EXPROPIAR

La finca objecte d'expropiació és la següent:
Finca de 194,83 m² a segregar de la finca registral número 9818 de Torelló de la inscrita
en el Registre de la Propietat número 2 de Vic (Tom 2213, llibre 268, foli 201, finca
9818).
La descripció de la finca a segregar de 194,83 m² és la següent:
"Terreny situat en sòl urbanitzable no desenvolupat, de 194,83 m² de superfície, que dona
front a la Ronda del Puig, destinat a vialitat, amb els límits següents: Limita front entrant
amb el carrer Ronda del Puig, dreta entrant amb el camí “Avinguda Osona”, esquerra, en
línia recta, amb la finca 3 propietat de Kyesa Gestió Immobiliària SLU i fons amb la finca
matriu de la qual se segrega".
La finca registral 9818 , un cop efectuada la segregació de 194,83 m², queda amb la
superfície i llindars següents:
"Terreny situat en sòl urbanitzable no desenvolupat, que dona front a la Ronda del Puig, de
5.805,17 m² amb els límits següents: Limita front entrant amb el carrer Ronda del Puig,
dreta entrant i fons amb el camí “Avinguda Osona”, esquerra, en línia recta, amb la finca 3
propietat de Kyesa Gestió Immobiliària SLU".
TERCER.-

AVINENÇA EN LA DETERMINACIÓ DEL JUSTIPREU.

Que, examinats els diversos conceptes, dades i elements que concorren per determinar
el preu just, a la vista dels documents que obren a l’expedient i examinats in situ, els béns
afectats, les parts acorden fixar de mutu acord el justipreu expropiatori de la part de la
finca a expropiar de 194,83 m² de la finca descrita a l’apartat I dels antecedents en la
quantitat global per tots els conceptes de 559,16 € (cinc-cents cinquanta-nou amb setze
euros), quantitat en la qual ja s’inclou el premi d’afecció.
Es procedeix a valorar el dret real d'usdefruit, tal com determina l'article 41.2 del Reial
Decret 828/1.995, de 29 de maig, pel qual s'aprova el Reglament de l'impost sobre
transmissions patrimonials i actes jurídics documentats que preveu el següent:
"En els usdefruits vitalicis s'estimarà que el valor és igual al 70 per cent del valor total dels
béns quan l'usdefructuari tingui menys de vint anys, minorant a mesura que augmenti
l'edat, en la proporció d'un 1 per cent per cada any més amb el límit mínim del 10 per
cent del valor total"
Atès que la Sra. Josefa Estrada Font té 56 anys li correspon cobrar el 34% del valor que
s'expropia.
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El Sr. Josep Canudas Font, com a titular de la nua propietat, accepta el valor del bé i el
cobrament del 66% de l'import del bé resultant una quantia de 369,05 €.
La Sra. Josefa Estrada Font, com a titular de l'usdefruit, accepta el valor del bé i el
cobrament del 34% de l'import del bé resultant una quantia de 190,11 €.
Els béns i drets afectats, les seves dades i característiques, són els que figuren en la
relació detallada respecte de la qual es dóna la total conformitat. S’acompanya a aquesta
acta, com a document annex número 1, còpia compulsada de la relació de béns i drets i
el plànol en el qual s’identifica inequívocament l’objecte de l’expropiació.
D’acord amb el que disposa l’article 8 de la Llei de 16 de desembre sobre Expropiació
Forçosa, la finca expropiada s’adquireix lliure de càrregues. Per tant, l’import del justipreu
pactat comprèn tota eventual indemnització pels perjudicis derivats de la ràpida ocupació,
així com el premi d’afecció, danys i guanys perduts i per tota la resta de drets i interessos
que puguin correspondre a l’expropiat; essent a càrrec d’aquest, les indemnitzacions que
pugui reclamar qualsevol tercer, inclosos arrendataris i ocupants amb o sense títol, amb
motiu de l’expedient d’expropiació de les finques assenyalades, i quantes reclamacions
puguin promoure persones lligades a l’expropiat per contracte de treball o de qualsevol
altre mena.
QUART.-

PAGAMENT DEL JUSTIPREU i RENÚNCIA ALS INTERESSOS DE
DEMORA.

L’Ajuntament de Torelló i la propietària del bé que s’expropia pacten que el seu pagament
s’efectuarà en el moment de signar l’acta de pagament i ocupació dels terrenys.
CINQUÈ.-

OCUPACIÓ I PAGAMENT.

Ambdues parts es comprometen a subscriure les corresponents actes de pagament – en
els termes del pacte anterior- i ocupació, moment a partir del qual l’Ajuntament de Torelló
procedirà a prendre possessió de la finca i quedarà alliberat el propietari expropiat de
qualsevol responsabilitat pel compliment dels deures d’ús, conservació i rehabilitació de
la finca establerts per la legislació urbanística.
SISÈ.- VIGÈNCIA DEL CONVENI.
Aquest conveni obliga al propietari expropiat des del moment de la seva signatura i, pel
que fa a l’Ajuntament de Torelló, tindrà plena efectivitat un cop hagi estat ratificat
expressament pel Ple de la Corporació. En cas contrari quedarà automàticament sense
efecte.
En qualsevol cas, des de la seva entrada en vigor, el conveni tindrà plena vigència fins el
moment en què s’acrediti el compliment de les obligacions que en constitueixen el seu
objecte.
SETÈ.-

BONA FE I DILIGÈNCIA EN EL COMPLIMENT DEL CONVENI.

Les parts, per al desenvolupament i l’execució d’aquest conveni, que lliure i
voluntàriament subscriuen, es comprometen a actuar amb la major bona fe i diligència
possible a efectes de permetre el compliment dels objectius previstos en el mateix, en els
termes i formes en què queden convinguts i sempre de conformitat amb la legislació
vigent.
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VUITÈ.-

JURISDICCIÓ COMPETENT.

Per dirimir qualsevol controvèrsia jurídica que sorgeixi en l'aplicació del conveni seran
d'aplicació, amb exclusió de tot altre procediment, jurisdicció i fur, el procés administratiu i
el contenciós administratiu, sotmetent-se les parts als tribunals del domicili de
l’Ajuntament de Torelló que fossin competents per a conèixer de les qüestions que se
suscitin.

I, perquè així consti, en prova de conformitat, les parts que pacten signen un exemplar
per triplicat del conveni davant meu, el secretari, que dono fe de l’acte.
Jaume Vivet i Soler
Alcalde-President

Josep Canudas Estrada i Josefa Estrada Font
Nua propietat
Usufructuària
Davant meu
La secretària

INTERVENCIONS:
Sr. JOSEP M. SOLDEVILA:
Nosaltres com que realment no tenim cap referència sobre com està el contenciós, no
volem votar res que sigui referent a Mercadona; no és per res en concret; em sembla
correcte, però no tenim informació suficient per mullar-nos i votar una cosa o una altra.
Sr. JAUME VIVET:
Això té a veure amb el que és el carrer.

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




Vots favorables: 14, dels regidors i 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

2.4.2. Aprovació conveni sobre expropiació forçosa de mutu acord amb l'Agrària de
Torelló Sccl per l'expropiació del terreny situat al sector del Pla Parcial La Creu II
ACORD:
RELACIÓ DE FETS:
1.El ple de l'ajuntament de Torelló reunit en sessió celebrada el dia 26 de novembre
de 2012 va acordar aprovar definitivament la modificació puntual del Pla Parcial La Creu I
per la implantació d'un centre comercial promoguda per l'empresa habitatges de l'Eix S.L,
propietària dels terrenys. La modificació es va publicar en el BOP de data 14 de
desembre de 2.012.
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2.En aquesta modificació es preveia com a obligacions del promotor l'execució de
la meitat de la Ronda del Puig, entre d'altres obres d'urbanització.
3.Per executar la meitat de la Ronda del Puig cal procedir a expropiar els terrenys
necessaris per executar la meitat de la Ronda del Puig essent el beneficiari de
l'expropiació l'empresa habitatges de l'Eix S.L qui ha de fer-se càrrec dels costos de
l'expropiació i de la urbanització del vial.
4.Que, segons la nota informativa de domini i càrregues expedit pel senyor
Sebastián del Rey Barba, Registrador de la Propietat titular del Registre de la Propietat
de Vic número 2, amb data de 24 de gener de 2.013, l'Agrària de Torelló és propietària de
la finca que es descriu en el Registre de la Propietat de la següent manera:
“URBANA: NAVE INDUSTRIAL, con su terreno anejo, sito en Torelló, en ajueras, que se
compone de planta baja destinada a almacén y a fábrica de piensos, con una superfície
construída de ochocientos noventa y seis metros cuadrados y una planta altillo, en parte
destinada a oficinas con una superfície construída de sesenta metros y setenta y cinco
decímetros cuadrados y en parte a sala de actos, con una superfície construida de
noventa metros cuadrados.Edificada sobre parte de una parcela de una parcela de
superfície dos mil veinticinco metros cuadrados. Lindante, por sur, con camino
carretero;este, con José Canudas Sañas; Norte, el línea recta de sesenta metros de
palmira Verdaguer Mir y Oeste, en linea recta de treinta metros resto de la finca de que
se segregó y quedó de Teresa Verdaguer Mir."
És la finca registral número 2.089 de Torelló de les inscrites en el Registre de la Propietat
número 2 de Vic (Tom 1.806, llibre 169, foli 23, finca 2.089).
La finca té la referència cadastrals 9945609DG3594N0001JS, referida a l’immoble de
l'Av. D'Osona 18 de Torelló. Segons les dades del cadastre la finca té una superfície total
de 2.310 m2.
5.Que el vigent Pla General d'Ordenació Urbana de Torelló publicat, als efectes de
la seva executivitat, en el DOGC de 20/12/1.999, en la part de 9,10 m² de la finca
mencionada en l'expositiu I es troba inclosa dins del Pla Parcial La Creu II i es troba
qualificada com a vialitat.
6.Que el Ple de l’Ajuntament, en la sessió ordinària del dia 28 de gener de 2013, va
acordar l’inici de l’expedient expropiatori de la finca identificada en l’antecedent I; i
l’aprovació inicial de la relació de béns i drets a expropiar, la qual es va sotmetre a
exposició pública per mitjà de la publicació del corresponent anunci al BOP (11 de febrer
de 2013, Diari Ara de 12 de febrer de 2013 i tauler electrònic municipal); i a audiència de
les persones interessades, amb citació personal, pel termini de 15 dies, per tal que
qualsevol persona pogués aportar per escrit les dades oportunes per rectificar les
possibles errades de la relació publicada o oposar-se, per raons de fons o de forma, a la
necessitat d’ocupació.
7.Que, d’acord amb el certificat emès per secretaria general, dins del termini
d’informació pública i audiència als interessats no s’han presentat al·legacions ni
rectificacions que hi facin referència.
8.Que el plenari municipal en sessió celebrada el dia 29 d'abril de 2013 va acordar
aprovar definitivament la relació de béns i drets afectats per l'expropiació per l'obtenció
dels terrenys necessaris per l'execució de la mitat de la Ronda del Puig. Aquest acord es
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va exposar al públic al BOP de Barcelona de data 15 de maig de 2013, al Diari Ara de 14
de maig de 2013 i es va notificar a tots els interessats i titulars de drets reals pel termini
d'un mes sense que s'hagi interposat recurs de reposició contra l'acord d'aprovació
definitiva dels béns i drets afectats per l'expropiació.
9.Que sempre ha estat la voluntat dels compareixents el d’arribar a un mutu acord
en la resolució del procediment expropiatori i en la determinació del preu just dels béns i
drets objecte de l’expropiació. Per tant, un cop que han arribat a un acord amistós
d’avinença en el justipreu expropiatori i en els altres extrems que es diran, el formalitzen
mitjançant la signatura d’aquest conveni, en què es concreten els pactes que
voluntàriament convenen.
10.- En data de 15 de juliol d'enguany s'ha signat un conveni de mutu acord amb l'Agrària
de Torelló SCCL, en qualitat de propietària del terreny en virtut del qual s'ha pactat un
preu d'expropiació de vint-i-sis euros amb onze cèntims (26,11 €).

FONAMENTS DE DRET:
PRIMER.- L’article 110 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el text
refós de la Llei d'urbanisme, preveu que l'expropiació forçosa per raons urbanístiques es
pot aplicar per a l'execució dels sistemes urbanístics de caràcter públic. L'article 34.7 del
Decret Legislatiu preveu que els terrenys reservats a sistemes urbanístics de titularitat
pública, si són compresos en un àmbit d'actuació urbanística sotmès al sistema de
reparcel.lació, s'adquireix mitjançant cessió obligatòria i gratuïta, sense perjudici del que
estableix l'article 156. Si cal avançar l'obtenció de la titularitat pública i l'ocupació directa
regulada en l'esmentat article no és suficient, també es pot efectuar una actuació aïllada
expropiatòria i, en aquest cas, l'Administració adquirent se subroga en els drets i
obligacions de la persona que n'era propietària.
SEGON.- L’article 9 i 10 de la Llei de 16 de desembre de 1.954, d’expropiació forçosa
preveu que per procedir a l’expropiació forçosa serà indispensable la prèvia declaració
d’utilitat pública o interès social del fi que hagi d’afectar-se l’objecte expropiat. La utilitat
pública s’entén implícita, en relació a l’expropiació d’immobles, en tots els plans d’obres i
serveis de l’estat província i municipi.
TERCER.- El procediment expropiatori es troba regulat als articles 15 i següents de la Llei
d’expropiació forçosa. L’acord de necessitat d’ocupació inicia l’expedient expropiatori
havent de publicar-se en el BOP pel termini de quinze dies hàbils i s’ha de notificar
individualment a aquelles persones que apareguin com interessades en el procediment.
QUART.- L'article 24 de la Llei d'expropiació forçosa preveu que l'Administració i el
propietari podran convenir l'adquisició dels béns lliurement i per mutu acord i, en aquest
cas, un cop pactats els termes de l'expropiació forçosa es donarà per conclòs l'expedient
iniciat. En cas que en el termini de quinze dies no hagin arribat a un acord es continuarà
l'expedient sense perjudici que posteriorment es pugui arribar al mutu acord.
CINQUÈ.- L'article 5 del Decret de 26 d'abril de 1957 pel que s'aprova el reglament
d'expropiació forçosa preveu que quan expropiï l'ajuntament el ple haurà d'adoptar els
acords en matèria d'expropiació que tinguin el caràcter de recurribles en via
administrativa.
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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 majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació,
acorda:
Primer.- Ratificar i donar conformitat al conveni de mutu acord signat en data de 15 de
juliol de 2013 amb l'Agrària de Torelló SCCL, propietària del terreny a expropiar, situat al
sector del Pla Parcial La Creu II en virtut del qual l'Ajuntament adquireix els terrenys per
una quantia de VINT-I-SIS EUROS AMB ONZE CÈNTIMS (26,11 €) d'acord a l'Annex I
que consta al final del present acord.
Segon.- APROVAR l'autorització, disposició i reconeixement de l'obligació de la
despesa per una quantia de vint-i-sis euros amb onze cèntims (26,11 €) que haurà
d'abonar l'empresa Habitatges l'Eix S.L , beneficiària de l'expropiació. Supeditar el
pagament de la despesa al moment de la formalització l'acta d'ocupació de la finca previ
pagament de la quantia per part d'Habitatges l'Eix S.L.
Tercer.- FACULTAR l'alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per la
signatura de l'acta d'ocupació i per la signatura dels documents que siguin necessaris per
la inscripció de l'expropiació en el Registre de la Propietat de Vic.
Quart.- NOTIFICAR el present acord a l'empresa Habitatges l'Eix S.L perquè efectuï el
pagament del preu just aprovat per l'expropiació.
Cinquè.- Notificar el present acord al Departament de Serveis Territorials pel seu
coneixement i efectes oportuns.
Annex I
CONVENI SOBRE EXPROPIACIÓ FORÇOSA DE MUTU ACORD AMB L'AGRÀRIA DE
TORELLÓ
A Torelló, a la Casa de la Vila, seu institucional de l’Ajuntament de Torelló, el dia 15 de
juliol de 2.013 .
ES REUNEIXEN:
D’una banda,
L’Il·lm. Sr. JAUME VIVET I SOLER, Alcalde de l’Ajuntament de Torelló, el qual actua en
el seu nom i representació, fent ús de les facultats atribuïdes per l’article 53.1.a) del
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal
i de règim local de Catalunya; assistit per la secretària general de la Corporació la Sra.
MONTSERRAT FREIXA COSTA, que actua en l’exercici de les seves funcions
d’assistència legal i de fedatària pública de l’acte.
De l’altra,
El Sr. Joan Tort Serra amb D.N.I núm. 77086417P major d’edat, veí de Torelló en
representació de l'Agrària de Torelló SCCl, amb CIF núm. F.-58271586 amb domicili a
l'Av. Osona,18 de Torelló.
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Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal suficient per a obligar-se per mitjà
d’aquest conveni.
I EXPOSEN:
I.
Que, segons la nota informativa de domini i càrregues expedit pel senyor
Sebastián del Rey Barba, Registrador de la Propietat titular del Registre de la Propietat
de Vic número 2, amb data de 24 de gener de 2.013, l'Agrària de Torelló és propietària de
la finca que es descriu en el Registre de la Propietat de la següent manera:
“URBANA : NAVE INDUSTRIAL, con su terreno anejo, sito en Torelló, en ajueras, que se
compone de planta baja destinada a almacén y a fábrica de piensos, con una superfície
construída de ochocientos noventa y seis metros cuadrados y una planta altillo, en parte
destinada a oficinas con una superfície construída de sesenta metros y setenta y cinco
decímetros cuadrados y en parte a sala de actos, con una superfície construida de
noventa metros cuadrados.Edificada sobre parte de una parcela de una parcela de
superfície dos mil veinticinco metros cuadrados. Lindante, por sur, con camino
carretero;este, con José Canudas Sañas; Norte, el línea recta de sesenta metros de
palmira Verdaguer Mir y Oeste, en linea recta de treinta metros resto de la finca de que
se segregó y quedó de Teresa Verdaguer Mir."
És la finca registral número 2.089 de Torelló de les inscrites en el Registre de la Propietat
número 2 de Vic (Tom 1.806, llibre 169, foli 23, finca 2.089).
La finca té la referència cadastrals 9945609DG3594N0001JS, referida a l’immoble de
l'Av. D'Osona 18 de Torelló. Segons les dades del cadastre la finca té una superfície total
de 2.310 m2.
II.Que el vigent Pla General d'Ordenació Urbana de Torelló publicat, als efectes de
la seva executivitat, en el DOGC de 20/12/1.999, en la part de 9,10 m² de la finca
mencionada en l'expositiu I es troba inclosa dins del Pla Parcial La Creu II i es troba
qualificada com a vialitat.
III.L’article 110 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el text
refós de la Llei d'urbanisme, preveu que l'expropiació forçosa per raons urbanístiques es
pot aplicar per a l'execució dels sistemes urbanístics de caràcter públic. L'article 34.7 del
Decret Legislatiu preveu que els terrenys reservats a sistemes urbanístics de titularitat
pública, si són compresos en un àmbit d'actuació urbanística sotmès al sistema de
reparcel.lació, s'adquireix mitjançant cessió obligatòria i gratuïta, sense perjudici del que
estableix l'article 156. Si cal avançar l'obtenció de la titularitat pública i l'ocupació directa
regulada en l'esmentat article no és suficient, també es pot efectuar una actuació aïllada
expropiatòria i, en aquest cas, l'Administració adquirent se subroga en els drets i
obligacions de la persona que n'era propietària.
IV.Que el Ple de l’Ajuntament, en la sessió ordinària del dia 28 de gener de 2013, va
acordar l’inici de l’expedient expropiatori de la finca identificada en l’antecedent I; i
l’aprovació inicial de la relació de béns i drets a expropiar, la qual es va sotmetre a
exposició pública per mitjà de la publicació del corresponent anunci al BOP (11 de febrer
de 2013, Diari Ara de 12 de febrer de 2013 i tauler electrònic municipal); i a audiència de
les persones interessades, amb citació personal, pel termini de 15 dies, per tal que
qualsevol persona pogués aportar per escrit les dades oportunes per rectificar les
possibles errades de la relació publicada o oposar-se, per raons de fons o de forma, a la
necessitat d’ocupació.
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VQue, d’acord amb el certificat emès per secretaria general, dins del termini
d’informació pública i audiència als interessats no s’han presentat al·legacions ni
rectificacions que hi facin referència.
VI.Que el plenari municipal en sessió celebrada el dia 29 d'abril de 2013 va acordar
aprovar definitivament la relació de béns i drets afectats per l'expropiació per l'obtenció
dels terrenys necessaris per l'execució de la mitat de la Ronda del Puig. Aquest acord es
va exposar al públic al BOP de Barcelona de data 15 de maig de 2013, al Diari Ara de 14
de maig de 2013 i es va notificar a tots els interessats i titulars de drets reals pel termini
d'un mes sense que s'hagi interposat recurs de reposició contra l'acord d'aprovació
definitiva dels béns i drets afectats per l'expropiació.
VII.- Que sempre ha estat la voluntat dels compareixents el d’arribar a un mutu acord
en la resolució del procediment expropiatori i en la determinació del preu just dels béns i
drets objecte de l’expropiació. Per tant, un cop que han arribat a un acord amistós
d’avinença en el justipreu expropiatori i en els altres extrems que es diran, el formalitzen
mitjançant la signatura d’aquest conveni, en què es concreten els pactes que
voluntàriament convenen.
Per tant, en coherència amb el que fins ara s’ha exposat, les parts intervinents,
PACTEN
PRIMER.-

OBJECTE DEL CONVENI.

Amb la signatura del conveni es pretén assolir un doble objectiu:
1)
El de finalitzar, per terminació convencional, el procediment expropiatori incoat per
l’Ajuntament de Torelló (Exp. Secretaria 1/2013), amb l’abast, efectes i règim jurídic que
dimana dels pactes que més avall es detallaran, a l’empara de l’article 88 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, modificada per la llei 4/1999, de 13 de gener.
2)
El de formalitzar i subscriure, atès que un dels extrems sobre els que es pacta és
el justipreu expropiatori, en aquest mateix document acta d’avinença o d’adhesió a
l’expropiació, als efectes del que disposa l’article 24 de la Llei d’Expropiació Forçosa de
16 de desembre de 1954; i preceptes concordants del seu Reglament de 26 d’abril de
1957.
SEGON.-

FINCA A EXPROPIAR

La finca objecte d'expropiació és la següent:
Terreny de 9,10 m² a segregar de la finca registral número 2.089 de Torelló de les
inscrites en el Registre de la Propietat número 2 de Vic (Tom 1.806, llibre 169, foli 23,
finca 2.089).
La descripció del terreny a segregar de 9,10 m² és la següent:
"Terreny situat en sòl urbanitzable no desenvolupat, que dona front a la Ronda del Puig, de
9,10 m² de superfície. Finca destinada a vialitat, que esta lliure d’edificació. Els límits són:
Limita front entrant amb el carrer Ronda del Puig, dreta entrant en línia inclinada, amb la
finca propietat de Kyesa Gestió Immobiliària SLU, esquerra amb altra vialitat i fons amb la
finca de la qual se segrega propietat de la Cooperativa Agrària".
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La finca registral 2089 , un cop efectuada la segregació de 9,10 m², queda amb la
superfície i llindars següents:
"Finca situada en sòl urbanitzable no desenvolupat, que dona front a la Ronda del Puig, de
2.015,90 m² de superfície. Els límits són: Limita front entrant amb la finca expropiar
destinada a vialitat de la Ronda del Puig, dreta entrant en línia inclinada que es va obrint,
amb la finca contigua núm. 2, propietat de Kyesa Gestió Immobiliària SLU, esquerra amb
altra vialitat i fons amb el camí conegut com “Avinguda Osona”.
TERCER.-

AVINENÇA EN LA DETERMINACIÓ DEL JUSTIPREU.

Que, examinats els diversos conceptes, dades i elements que concorren per determinar
el preu just, a la vista dels documents que obren a l’expedient i examinats in situ, els béns
afectats, les parts acorden fixar de mutu acord el justipreu expropiatori de la part de la
finca a expropiar de 9,10 m² de la finca descrita a l’apartat I dels antecedents en la
quantitat global per tots els conceptes de 26,11 € (vint-i-sis euros amb onze cèntims),
quantitat en la qual ja s’inclou el premi d’afecció.
Els béns i drets afectats, les seves dades i característiques, són els que figuren en la
relació detallada respecte de la qual es dóna la total conformitat. S’acompanya a aquesta
acta, com a document annex número 1, còpia compulsada de la relació de béns i drets i
el plànol en el qual s’identifica inequívocament l’objecte de l’expropiació.
D’acord amb el que disposa l’article 8 de la Llei de 16 de desembre sobre Expropiació
Forçosa, la finca expropiada s’adquireix lliure de càrregues. Per tant, l’import del justipreu
pactat comprèn tota eventual indemnització pels perjudicis derivats de la ràpida ocupació,
així com el premi d’afecció, danys i guanys perduts i per tota la resta de drets i interessos
que puguin correspondre a l’expropiat; essent a càrrec d’aquest, les indemnitzacions que
pugui reclamar qualsevol tercer, inclosos arrendataris i ocupants amb o sense títol, amb
motiu de l’expedient d’expropiació de les finques assenyalades, i quantes reclamacions
puguin promoure persones lligades a l’expropiat per contracte de treball o de qualsevol
altre mena.
QUART.-

PAGAMENT DEL JUSTIPREU i RENÚNCIA ALS INTERESSOS DE
DEMORA.

L’Ajuntament de Torelló i la propietària del bé que s’expropia pacten que el seu pagament
s’efectuarà en el moment de signar l’acta de pagament i ocupació dels terrenys.
CINQUÈ.-

OCUPACIÓ I PAGAMENT.

Ambdues parts es comprometen a subscriure les corresponents actes de pagament – en
els termes del pacte anterior- i ocupació, moment a partir del qual l’Ajuntament de Torelló
procedirà a prendre possessió de la finca i quedarà alliberat el propietari expropiat de
qualsevol responsabilitat pel compliment dels deures d’ús, conservació i rehabilitació de
la finca establerts per la legislació urbanística.
SISÈ.- VIGÈNCIA DEL CONVENI.
Aquest conveni obliga al propietari expropiat des del moment de la seva signatura i, pel
que fa a l’Ajuntament de Torelló, tindrà plena efectivitat un cop hagi estat ratificat
expressament pel plenari municipal. En cas contrari quedarà automàticament sense
efecte.
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En qualsevol cas, des de la seva entrada en vigor, el conveni tindrà plena vigència fins el
moment en què s’acrediti el compliment de les obligacions que en constitueixen el seu
objecte.
SETÈ.-

BONA FE I DILIGÈNCIA EN EL COMPLIMENT DEL CONVENI.

Les parts, per al desenvolupament i l’execució d’aquest conveni, que lliure i
voluntàriament subscriuen, es comprometen a actuar amb la major bona fe i diligència
possibles a efectes de permetre el compliment dels objectius previstos en el mateix, en
els termes i formes en què queden convinguts i sempre de conformitat amb la legislació
vigent.
VUITÈ.-

JURISDICCIÓ COMPETENT.

Per dirimir qualsevol controvèrsia jurídica que sorgeixi en l'aplicació del conveni seran
d'aplicació, amb exclusió de tot altre procediment, jurisdicció i fur, el procés administratiu i
el contenciós administratiu, sotmetent-se les parts als tribunals del domicili de
l’Ajuntament de Torelló que fossin competents per a conèixer de les qüestions que se
suscitin.
I, perquè així consti, en prova de conformitat, les parts que pacten signen un exemplar
per triplicat del conveni davant meu, el secretari, que dono fe de l’acte.
Jaume Vivet i Soler
Alcalde-President

Propietària
Davant meu
La secretària

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




Vots favorables: 14, dels regidors i 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

2.5. SEGURETAT CIUTADANA
2.5.1. Reconeixement de l'Associació de voluntaris de Protecció Civil com a única
vinculada al municipi
ACORD:
RELACIÓ DE FETS:
L'Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Torelló es troba inscrita en el registre
d'entitats sense ànim de lucre adscrit al Departament de Justícia de la Generalitat de
Catalunya.
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L'Ajuntament de Torelló ha iniciat els tràmits per reconèixer l'Associació de Voluntaris de
Protecció Civil de Torelló en el registre especial de les associacions de voluntaris de
protecció civil de Catalunya adscrita a la Direcció General d'Emergències i Seguretat Civil
del Departament d'Interior.
El Decret 27/2001, de 23 de gener, pel qual s'aprova el reglament de les associacions del
voluntariat de protecció civil de Catalunya, preveu que les associacions de voluntaris de
protecció civil tenen com a funció la col.laboració amb l'administració municipal en
tasques de protecció civil. En l'àmbit d'aquesta funció, han de centrar la col.laboració
principalment en la participació en les següents tasques:
a) La coordinació de l'aportació desinteressada del voluntariat en tasques de
protecció civil dins el municipi.
b) L'impuls de la participació ciutadana en temes de prevenció o actuacions de
protecció civil.
c) La sensibilització d ela població respecte dels riscos que els puguin afectar.
d) Les activitats formatives i divulgatives.
e) El suport en l'elaboració i implantació o el manteniment de plans de protecció civil
que dugui a terme el municipi.
Per tal de garantir la vinculació funcional del voluntariat de protecció civil a les tasques de
protecció civil dins del municipi, les associacions de voluntaris de protecció civil han
d'acordar amb l'ajuntament corresponent el sistema que coordini la col.laboració del
voluntariat amb la unitat municipal de la qual depengui el servei de protecció civil. La
vinculació del voluntariat de protecció civil amb l'ajuntament respectiu no té la
consideració de relació laboral o administrativa, sinó tan sols de col.laboració voluntària i
no remunerada per a la prestació de serveis de forma gratuïta i altruista, com a mitjà de
realització d'accions humanitàries i de solidaritat social.
Els membres de les associacions de voluntaris de protecció civil han d'acreditar el
compliment dels requisits següents:
a) Tenir la majoria d'edat.
b) Ser residents a Catalunya.
c) Superar el programa de formació bàsica efectuat per la Direcció General
d'Emergències i Seguretat Civil.
d) Altres requisits addicionals que pugui determinar l'ajuntament.
FONAMENTS DE DRET:
Primer.- Decret 27/2001, de 23 de gener, pel qual s'aprova el Reglament de les
associacions del voluntariat de protecció civil de Catalunya.
D'acord amb l'esmentat se sotmet a dictamen de la Comissió Informativa d'administració,
economia i hisenda, règim interior i seguretat l'adopció del següent:
És per tot això que, a proposta de la regidoria Seguretat ciutadana, i vist el dictamen de
la C. I. d'administració, economia i hisenda, recursos humans, règim intern i seguretat, el
Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda:
Primer.- Reconèixer a l'Associació de voluntaris de protecció civil de Torelló com a única
vinculada al municipi de Torelló.
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Segon.- Tramitar l'expedient corresponent per inscriure a l'associació de voluntaris en el
registre especial de les associacions de voluntaris de protecció civil de Catalunya
adscrita a la Subdirecció Territorial del Departament d'Interior a la Catalunya Central.
INTERVENCIONS:
Sr. JORDI CASALS:
Avui a l’Ajuntament donem un pas en protecció civil; jo crec que és important l’aprovació
del reconeixement, que preveu la modificació de Llei que ja es va aprovar des de fa
bastants anys. Protecció civil de Torelló està aquí des del 10 de juliol de 1991; és a dir
que ja porta molts anys al nostre poble, col·laborant en diferents actes, posant-se a
disposició d’entitats, de l’Ajuntament, i sempre que ha estat necessari en casos
d’emergència, han estat allà donant la cara. Hi ha molts actes a Torelló que segurament
sense ells seria molt complicat tirar-los endavant de la manera correcta com es tiren
endavant.
Crec que avui és una fita important, sobretot per la protecció civil de Torelló, des de
l’Ajuntament amb aquest reconeixement i, a partir d’ara, ja hem fet la modificació
d’estatuts i podrem signar un conveni i estaran absolutament regularitzats la protecció
civil de Torelló.
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels disset membres de la Corporació.
2.6. PROPOSTES DELS GRUPS MUNICIPALS DE CiU, DEL PSC-PM, DE JpT-ERCAM I D’ICV-EUiA-E
2.6.1. A proposta del grup municipal de CiU, d'adhesió al pacte nacional pel dret a
decidir.
ACORD:
El poble de Catalunya, al llarg de la seva història, ha manifestat democràticament la
voluntat d’autogovernar-se, amb l’objectiu de millorar el progrés, el benestar i la igualtat
d’oportunitats de tota la ciutadania, i per reforçar la cultura pròpia i la seva identitat
col·lectiva.
Davant l’actual situació de bloqueig polític, financer, social, cultural i lingüístic de
Catalunya en el sí de l’Estat Espanyol, el poble de Catalunya i les seves institucions han
expressat la voluntat de decidir el seu futur polític a través de diverses formes: les
manifestacions massives del 10 de juliol de 2010 sota el lema «Som una Nació, nosaltres
decidim» i la de l’11 de setembre de 2012 sota el lema «Catalunya nou Estat d’Europa»;
la resolució del Parlament de Catalunya el 27 de setembre de 2012 constatant la
necessitat que el poble de Catalunya pogués determinar lliurement i democràticament el
seu futur col·lectiu mitjançant una consulta; o la Declaració de sobirania i el dret a decidir
del poble de Catalunya adoptada pel Parlament el 23 de gener de 2013.
El passat 6 de maig de 2013, el President Mas, en la cimera per al dret a decidir, va
manifestar la voluntat del Govern de la Generalitat de constituir el Pacte Nacional pel Dret
a Decidir, punt de trobada i de participació de tots els agents i institucions catalanes que
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ha de permetre garantir un procés democràtic, transparent, de respecte de la pluralitat
d’opcions a través de la deliberació i diàleg en el si de la societat catalana, amb l’objectiu
que el pronunciament que resulti de l’exercici del dret a decidir sigui l’expressió
majoritària de la voluntat popular.
Finalment, el 26 de juny de 2013 s’ha constituït el Pacte Nacional pel Dret a Decidir, com
expressió d’un dels principis fonamentals de tota democràcia: donar l'opció al poble de
Catalunya de decidir el seu futur. A l’acte de constitució hi han assistit representants de
les institucions més representatives del país, del món local, dels agents econòmics i
socials, de les entitats culturals i cíviques i de les forces polítiques favorables a l’exercici
del dret a decidir i de la celebració d’una consulta sobre el futur polític de Catalunya, més
enllà de la seva posició final.
És per tot això que, a proposta de la regidoria Seguretat ciutadana, 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 elgal de membres de la Corporació,
acorda:
Primer.- Adherir-se al Pacte Nacional pel Dret a Decidir mitjançant la plataforma
www.dretadecidir.cat amb la voluntat de treballar pels objectius que es proposa.
Segon.- Promoure que els agents econòmics i socials i les entitats culturals i cíviques del
municipi s’adhereixin al Pacte Nacional pel Dret a Decidir i participin de forma activa en
aquest procés democràtic de l'exercici del dret a decidir i de la celebració d'una consulta
sobre el futur polític de Catalunya.
Tercer.- Enviar aquesta moció al Parlament de Catalunya i al Govern de la Generalitat de
Catalunya i fer-ne difusió a les entitats culturals i cíviques del municipi.

INTERVENCIONS:
Sr. MANEL ROMANS:
Bé. Poca cosa podem afegir al text que avui presentem al ple de l’Ajuntament per a la
seva aprovació. Tots els ciutadans d’aquest país, som lliures de poder decidir el nostre
futur, i cap govern ni institució ho podrà impedir. Però per aconseguir-ho, cal que tots
anem units, sense esquerdes, sense protagonismes; només així podrem aconseguir que
el poble de Catalunya pugui expressar la seva voluntat de constituir un nou Estat lliure,
democràtic, i amb un govern sortit del sufragi de tots els catalans. A part d’adherir-nos al
pacte nacional per al dret a decidir, hem de treballar per eixamplar el nombre d’entitats
que hi participin, fent-ne difusió i explicant clarament la seva finalitat: si anem junts, el
govern de l’Estat espanyol no podrà negar-nos el nostre dret i si així ho decidim els
ciutadans de Catalunya, hem d’esdevenir nou Estat d’Europa i del món.

Sra. ROSER MAS:
Nosaltres volíem dir que des del nostre grup col·laborem, com sempre, en aprovar tot el
que el nostre Ajuntament faci per avançar en el reconeixement del nostre país, però
volem demanar rigor i compromís en tot allò que s’aprova, perquè si ho aprovem, és,
perquè ho creiem, perquè abans hem valorat els pro i els contres, i no pas per fer una
mena de concurs de mèrits i després estar una mica a l’expectativa, com ens ha passat
en el tema del pagament dels impostos. Bé que hi ha municipis de Catalunya i també
veïns nostres que estan pagant a la hisenda catalana ja en aquests moments.
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Hauríem de vigilar que no fos fàcil o relativament senzill aprovar mocions que després no
les portem a terme, o que les posposem en un altre moment. Entenem que –continuo
dient- que és important que siguem rigorosos i que respectem i mantinguem el
compromís en totes aquestes mocions que es voten en aquest sentit.
Sr. JOSEP M. SOLDEVILA:
Jo també presento un dret a decidir, que com és normal, no l’aprovareu pas i que estava
dins d’aquest i jo realment ja us vaig deixar molt clar que jo el dret a decidir el comprenc i
l’entenc i l’acceptaria com a tal, però, és clar! El dret a decidir global; el dret a decidir que
jo crec; jo crec que vostès també pensen que és el mateix, el que passa és que com que
ve de mi, no l’han de creure. No sé si vostès creuen que el dret a decidir és el seu dret a
decidir i no és el mateix que el meu i el de molta gent. És clar! Perquè si no ens deixen
decidir ni qui som, i no podem pensar diferent que vostès, o actuar diferent que vostès o
sentir diferent que vostès, no sé quin tipus de democràcia és, aquesta! Deu ser la seva
democràcia, que no és la mateixa que la meva!
Això és el dret a decidir. No sé què volen decidir; suposo que els seus propis fantasmes,
les seves pròpies indecisions, les seves pors... per dir només si podem manipular una
part de la població catalana; hi ha gent que realment pensem d’una manera diferent i
pensem que la democràcia consisteix en poder decidir el que nosaltres volem, no el que
volen uns quants; després, és clar! Des d’aquest punt de vista, tenim molt clar que no els
hi podem votar a favor i no és pel dret a decidir, si no pel seu dret a decidir, senyors!
Jo ja vaig comentar a la Junta de portaveus; només els vaig deixar clar entrar en cap de
les seves dues mocions, si no que vaig dubtar de la meva moció al dret de decidir, com
sempre, amb seu abús de poder em van negar la meva visió del dret a decidir, de com
és! per tant, al no respectar el meu dret a decidir, motiven qualsevol dret a decidir i el
nostre vot ha de ser en contra. Ho sento!

Sr. MARC FONTSERÈ:
Ara m’he perdut un moment; no sé en quin punt estàvem, però si que m’ha quedat clara
una cosa, una frase, i és que la seva democràcia no és igual a la nostra i és ben cert.
Aquí si que estaria d’acord amb el company de plataforma.
Com ha dit en Manel, el portaveu de CiU, no hi ha massa res a afegir a l’excel·lent resum
que hi ha a la part expositiva de la proposta d’adhesió, però si que m’agradaria dir quatre
paraules: que a Catalunya hi ha un clam que agafa una especial embranzida, però
sobretot, transversalitat, després de la sentència del –cada vegada més desprestigiatTribunal constitucional Espanyol. Que aquest clam no és un foc d’encenalls que atien
alguns grups polítics, si no que realment, és transversal en ideologies, en edats, en
territoris, fins i tot, en sentiments, és una obvietat. Quan les enquestes indiquen que més
del tres quartes parts dels catalans tenim ganes de votar i d’exercir aquest dret, això ho
demostra.
Només per acabar, ja, dir que el govern de Catalunya, les institucions o entitats que
treballin pel dret a decidir, sigui per al SI o sigui per al NO, sigui d’un signe o de l’altre,
comptaran amb el recolzament del grup municipal del PSC de Torelló per tirar endavant
aquest dret.
Sr. JORDI CASALS:
El que votem avui és una adhesió i és un pas més de l’Ajuntament de Torelló, de l’actual
equip de govern per donar suport a aquest procés d’alliberament nacional que viu aquest
país; concretament és l’adhesió al pacte nacional pel dret a decidir que ensenya una mica
quin és el tarannà dels catalans a l’hora d’encarar aquest procés, que és el del pacte, el
diàleg, el d’asseure’s en una taula i parlar de com fer-ho, el de que quan hi hagi
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entrebancs, en la mesura del possible ningú practiqui l’oportunisme i que si s’ha de fer un
pas enrere per poder-ne fer dos endavant, ho puguem fer des del consens, que entenc
que això és el que vam fer els diferents grups que vam donar suport a la moció de
sobirania fiscal i les entitats i grups polítics que ho van promoure i entre tots ens vam
consensuar en la mesura que s’ha tirat endavant.
Jo crec que aquesta manera de treballar, de parlar de les coses, de tirar-ho endavant, de
pactar-ho i de posar damunt de la taula amb transparència, com ha de ser el procés, és
d’un nivell democràtic molt alt i exemplar i aquí, qui vulgui parlar de manipulacions i fer
paral·lelismes amb el nazisme i coses d’aquestes, allà ell; suposo que la història els
jutjarà i dubto que els absolgui.
Des del nostre grup, votem amb moltes ganes aquesta adhesió al pacte nacional pel dret
a decidir, que és un pas més cap a la llibertat nacional de la nostra nació.
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per majoria absoluta del nombre legal de membres de la
Corporació, atenent al resultat que s’especifica a continuació:




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

2.6.2. Proposta de suport als clubs i entitats esportives catalanes davant l'acció
d'inspecció de treball.
ACORD:
El sistema esportiu té una de les seves bases en el “voluntariat”, sense el qual no es
podria entendre l’existència de més de 8.200 clubs, 69 federacions i 600.000 llicències
federatives només a Catalunya, que constitueixen la més ampla xarxa sectorial existent i
articula un tramat d’entitats escampat per tot el país que, que darrera l’activitat
específicament esportiva, aplega i desenvolupa en el sentit més ampli, valors humans,
socials i culturals que constitueixen un patrimoni de valor immesurable.
La significació del voluntariat en el sector esportiu està legalment reconeguda a l’article 4
de la llei 6/1996 de 15 de gener del Voluntariat al identificar les activitats esportives com
d’interès general. A la vegada, les federacions esportives esdevenen la màxima expressió
qualitativa d’aquesta xarxa esportiva i, com a tals, són legalment entitats d’utilitat pública i
d’interès social. També els membres associats d’aquesta gran xarxa esportiva, bé a títol
individual bé com entitats -en el cas de les federacions- comparteixen pel fet d’associarse la voluntat altruista i d’interès general que defineix el moviment esportiu.
Darrerament, actuacions de la Inspecció de Treball i de la Seguretat Social sobre entitats
esportives catalanes han aixecat una gran preocupació, tant per la gran repercussió
econòmica que amenaça la supervivència de les mateixes entitats, com –i sobretot- per la
generalització de les mateixes al conjunt del sistema esportiu al no tenir en compte una
clara divisió entre activitats voluntàries i activitats professionals.
Cal dir que, malgrat l’aprovació de la Llei 6/1996 de 15 de gener de Voluntariat les
previsions legals existents d’exclusions del règim de la seguretat social de l’Estatut dels
Treballadors i de la Llei General de la Seguretat Social són genèriques, quan no
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indeterminades, i permeten les més variades interpretacions d’acord amb la casuística de
cada situació.
Més enllà d’actuacions aïllades o esporàdiques determinades per esdeveniments
esportius puntuals, no existeixen criteris clars, ni legals ni administratius, per a determinar
amb seguretat quan comença una relació laboral o professional, de la qual es derivi
l’obligació d’estar afiliat a un o altre règim de la Seguretat Social o quan, pel contrari, es
donen els requisits per entendre’s que hi ha una clara exclusió d’aquesta obligació
d’afiliació atès el caràcter benèvol del servei.
Aquesta manca de criteris clars fa que l’exclusió al règim de la Seguretat Social deixi de
ser sistemàtica i esdevingui casuística pertorbadora. Així el que seria l’aplicació d’un
sistema normatiu format per un conjunt de factors determinats legalment es redueix
pràcticament a l’existència o no d’un sol criteri: la retribució pel servei prestat. Aquesta
manera d’actuar suposa deixar de costat i no tenir en compte els altres criteris legals –
llibertat, actuació altruista i solidària, subscripció d’un contracte de voluntariat- que en la
seva accepció més general constitueixen les bases de les relacions de les persones i
entitats que formen el sistema esportiu.
Un sistema esportiu que té innegablement un valor social i cívic que els ajuntaments no
podem deixar perdre. En el dia a dia dels municipis es comproven els efectes positius que
s’aconsegueixen aplicant la justícia social que es deriva de la tasca universalitzadora
realitzada des d’aquests clubs i entitats, que posteriorment es trasllada a les xarxes
socials de barris i, sobretot, en els segments desafavorits de la societat. L’esport de base,
més enllà dels motius purament saludables, competitius o relacionals, aconsegueix un
efecte sorprenent per compensar les desigualtats econòmiques o socials dels infants i,
per tant, té un efecte reparador i normalitzador que, a la llarga, contribueix a configurar
societats més madures i més equilibrades.
Mantenir viva aquesta estructura d’esport de base és el que permet situar l’esport català
com un dels eixos centrals i referencials que defineixen i configuren el país, a través de
tot l’entramat municipal adreçat sobretot a infants i joves, i a través de tot l’engranatge de
les Federacions, que coordinen i aglutinen les diverses possibilitats d’aquestes pràctiques
de base.
És per tot això que, a proposta de la regidoria Seguretat ciutadana, 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. Instar el Govern de l’Estat a adoptar les mesures administratives i
interpretatives necessàries a fi que, d’acord amb les previsions de l’art. 1.3.d de l’Estatut
dels Treballadors, l’article 98.a de la Llei de la Seguretat Social i la Llei 6/1996 de 15 de
gener de Voluntariat, es delimitin amb claredat les exclusions als règims d’afiliació a la
seguretat social de les persones que presten serveis en entitats sense ànim de lucre que
persegueixen objectius d’interès general i són membres de les mateixes, per entendre’s
de caràcter benèvol o de voluntariat.
SEGON. Instar el Govern de l’estat a establir un diàleg amb els principals subjectes del
món esportiu, representat tant per clubs com per federacions, a fi d’arbitrar l’aplicació del
conjunt de criteris legals que siguin d’aplicació a la realitat del món de l’esport
fonamentat en el voluntariat, més enllà de les relacions professionals existents, tant en el
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món de l’esport professional com en el de les entitats multiesportives que, amb una
repercussió econòmica significativa, presten una gran diversitat de serveis.
TERCER. Instar el Govern de l’Estat a suspendre les actuals actuacions de la Inspecció
de Treball i de la Seguretat Social fins que, com a resultat d’aquest diàleg amb el món
esportiu, es determinin el conjunt d’indicadors clars que delimiten i separen una actuació
laboral o professional, d’una actuació benèvola o voluntària.
QUART. Fer arribar aquest acord a tots els grups parlamentaris del Parlament de
Catalunya i del Congrés espanyol, a la Secretaria General de l’Esport de la Generalitat de
Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i a la Federació de
Municipis de Catalunya, així com a la Presidència del Govern espanyol, al Ministerio de
Empleo y Seguridad Social i al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte i a totes les
entitats esportives del poble.

INTERVENCIONS:
Sr. LLUÍS SABATÉS:
Avui presentem aquesta moció conjunta els grups majoritaris del ple, perquè creiem que
l’Estat està exercint, o ha engegat una mica un procés per tirar la línia de flotació d’unes
entitats que fan una tasca molt important dins de la societat, com són les entitats
esportives, que estan basades bàsicament en voluntariat, en gent que estima el que fa,
perquè ho fan sense cap ànim de lucre, en tot cas perceben alguna aportació econòmica
per les despeses que suposen els desplaçaments o les hores de dedicació per
acompanyar els seus atletes o jugadors en les diferents activitats, i per tant, això són
unes entitats de cohesió social, que estan intentant des de l’Estat dinamitar-les i, per tant,
crear un problema molt greu, si finalment aquestes entitats haguessin de fer front a la
seguretat social de tots els voluntaris que estan treballant en les diferents entitats.
Pel que nosaltres ens hem pogut informar, això només es fa en la comunitat autònoma de
Catalunya i, per tant, creiem que és important donar-hi tot el nostre suport a les entitats
supramunicipals que puguin gestionar i puguin pactar amb l’Estat, perquè retirin tota
aquesta campanya en contra de les entitats esportives.
Sra. ROSER MAS:
Nosaltres hi donarem suport des d’Iniciativa, de la mateixa manera que ja hem presentat
una proposta de resolució al Parlament, en el sentit que la prioritat hauria de ser la de
garantir la supervivència de les entitats amateurs d’esport, precisament, per la seva
funció –com ja heu dit- de foment de la pràctica esportiva amb valors educatius, de
promoció d’àmbits saludables i de cohesió social. I, per tant, entenem que és necessari
aclarir, facilitar i adequar mesures que permetin fer compatibles els drets d’aquestes
persones col·laboradores i el compliment de la normativa de seguretat social amb la
supervivència dels clubs i les entitats, que tot ens quedi equilibrat i que es pugui mantenir
l’actual sistema, pràcticament igual i sense cap canvi.
Sr. JOSEP M. SOLDEVILA:
Aquí, ja us podeu imaginar que no us puc donar un vot a favor i em sembla que ja sabeu
ben bé el perquè: jo no puc estar dins una moció... tal com heu dit heu deixat molt clar
que hi sou tots els grups municipals, però especifiqueu-ho: “excepte Plataforma per
Catalunya!”. Per què? Perquè, en un principi, a la Junta de portaveus, era a dins i al cap
de dues hores ja no hi era. Suposo que, me’n adono que... falta personalitat aquí! Quan
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es diu una cosa s’ha de complir! Quin dret a decidir s’ha de tenir aquí si maneu vosaltres!
No podeu decidir ni les vostres pròpies eleccions.
A veure, jo no puc aprovar una moció que prèviament no m’hi voleu, com jo vaig demanar
per ser-hi, perquè és una moció molt maca, molt interessant, però, és clar! Per favor! No
em podeu fer anar com una pilota de tennis taula, de banda a banda, perquè sou catorze
aquí, perquè no ho aconseguireu pas, per més que pinguegeu! No feu que pugi el nivell,
que potser m’enfadaré al final i potser apretaré més fort.
Més que tot, us vull dir que no us l’aprovem, més que tot pel vostre comportament; no és
lícit de persones que han de representar un consistori.
Sr. MARC FONTSERÈ:
Nosaltres hi donarem suport, subscrivint les paraules del regidor Sabatés i de la portaveu
d’Iniciativa, la Roser. Afegir-hi, només, per afegir un tema que podria ser important i és
que en tot aquest merder que han muntat, sembla que s’està movent alguna cosa que
podria ser una oportunitat, perquè pogués estar regulat realment aquest voluntariat, que
aquests entrenadors que en tenen just per al manteniment, si tenen un accident se’l
hauran de pagar, segurament i esperem convertir aquest problema en una oportunitat.
Sra. CONCEPCIÓ VILLENA:
Nosaltres també hi donarem suport. Les actuacions de la inspecció de treball i seguretat
social de l’Estat que s’han realitzat durant els últims mesos en les diferents entitats
esportives, no només en l’esport professional, si no també l’esport base i amateur, ens
posen en risc tot l’esport base català, que és el majoritari. Els clubs hauran de fer front a
un augment de despeses, que es poden incrementar en un 40% i aquest fet repercutirà, o
bé en l’augment de despeses de les entitats, o bé en la reducció d’activitat esportiva. Per
tant, això provoca que es faci menys esport.
Els clubs esportius són entitats sense ànim de lucre en què la seva funció social és
bàsica, i sense la pràctica esportiva que ofereixen aquests clubs i aquestes entitats, molts
dels nostres nens i nenes i joves deixaran de fer esport, amb les conseqüències que això
comporta, de sederanisme, exclusió social...
Treball no ha fet cap diferència entre tractar els clubs esportius i una empresa
qualsevulla. Aquesta és una campanya recaptadora de l’Estat cap a Catalunya, ja que
aquestes inspeccions han estat gairebé exclusives a clubs de Catalunya; cal crear una
figura jurídica nova per regular l’esport amateur i de base i que tingui un tracte diferencial
del règim general i que estiguin exempts com a activitat sense ànim de lucre que són.
Des de l’Ajuntament de Torelló i des de la regidoria, durant aquest mes de juliol hem anat
assistint a diferents reunions informatives que s’han fet; vam anar a una jornada que es
va fer al Vendrell i ens vam entrevistar amb el Director del Consell Català de l'Esport,
Gerard Figueras; també vam anar a una reunió a Barcelona que van fer informativa a la
Federació de Municipis i també al C.A.R. de Sant Cugat, que van organitzar els de
l’Associació de Municipis. Tota aquesta informació sempre l’hem passat a totes les
entitats esportives del municipi, perquè ells vagin prenent mesures sobre com han d’anar
regularitzant les diferents situacions.
Aquesta setmana també us volíem convocar a una reunió, però de fet, degut a què molta
gent està de vacances l’hem posposat, i el 4 de setembre, a les 7 de la tarda, tots les
entitats estan convocades al pavelló, on volem informar-les de pròpia veu i explicar com
està la situació, què s’ha fet, que hi ha una moratòria fins el 30 de setembre, i volem crear
un espai on les diferents entitats es puguin posar d’acord i acompanyar-les, si s’han de
fer diferents actuacions, com s’han de fer. Intentarem buscar també algú que ens pugui
explicar molt millor com està la situació i quins són els passos que ells han d’anar fent per
regularitzar-se, perquè la moratòria vol dir que no es faran més inspeccions fins el 30 de
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setembre, però no vol dir que a partir de llavors no se segueixin fent; per tant, informar-les
una mica del camí que cal seguir.
Sr. JORDI CASALS:
Seré molt breu, només per al·lusions, ja que el portaveu d’Esquerra Republicana i Junts
per Torelló a la Junta de portaveus era jo i no en Lluís, que ha defensat la moció: em
sembla que cadascú és lliure d’obrir a qui vulgui les mocions que presenta. No sé
l’amenaça aquesta que si s’empipa, potser no sé què passarà. Una cosa és presentar-la i
l’altra, és votar-la a favor.
Jo he dit en públic aquí i t’he dit en privat el que penso del grup i de les propostes i del
que comporta i que és una visió global de com funciona el món que teniu absolutament
diametralment i, fins i tot, que anul·la la meva visió i òbviament no puc compartir una
moció en aquest aspecte. Ara, vostès són lliures de votar el que vulguin.

Sr. JOSEP M. SOLDEVILA:
Vull ser més clar! A veure, és una moció que he dit que era correcta i per això volia ser-hi,
però no se’m hi ha volgut; no se’m hi ha volgut per al·lusions o per ideologies polítiques,
que aquesta és la democràcia que vostès demanen que hi ha d’haver, no el respecte als
demés, si no la meva veritat i la dels demés no serveis de res. El que si que farem és que
com que no vull votar en contra, perquè m’agrada aquesta moció, senzillament no la
votarem, o sigui que sortirem, voteu solets i ja tornarem a entrar. No vull votar ni a favor ni
en contra d’això, precisament perquè no me la presenten i és de lògica.
Sr. JAUME VIVET:
Un altre dia, si voleu fer aquesta acció, el que heu de fer és sortir de la sala abans de
presentar la moció; ara ja és tard, és una decisió que ja és tard i penso que el que heu de
fer és votar-la.

Sr. JOSEP M. SOLDEVILA:
Volia abstenir-me, però després de les al·lusions no val la pena!
Sr. JAUME VIVET:
Em sembla que quan algú es presenta un punt de l’ordre del dia del ple i no el vol votar,
el que ha de fer és sortir del ple.
Sr. JOSEP M. SOLDEVILA:
Com es fa per explicar els motius? No es pot explicar?

Sr. JAUME VIVET:
No, no es pot explicar.
Sr. JOSEP M. SOLDEVILA:
Així quedem en evidència i així es guanya i sense la informació tot és perfecte per poderme assetjar! Perfecte!
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Sr. JAUME VIVET:
Jo penso que ara no podeu sortir i el que heu de fer és votar, voteu el que vulgueu, però
heu de votar.
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per majoria absoluta del nombre legal de membres de la
Corporació, atenent al resultat que s’especifica a continuació:




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

COMISSIÓ INFORMATIVA DE
ECONÒMICA I MEDI AMBIENT :

TERRITORI

I

URBANISME,

DE

PROMOCIÓ

2.7. MEDI AMBIENT
2.7.1. Aprovació inicial del Pla Director de la Jardineria
ACORD:
RELACIÓ DE FETS:
Vista la necessitat d’ordenar tots els espais verds municipals amb un criteri únic, s’han
inventariat tots els elements de jardineria al mateix temps que és redacta el Pla director a
la fi de poder determinar com s’han de treballar les zones verdes del municipi en els
pròxims 15 anys, marcant unes directrius i unificant els criteris per tots els carrers del
municipi.
El Pla director adjunt en document annex, contempla els següents objectius:
Inventariar tots els elements vegetals i no vegetals però si que formen part dels jardins
del municipi de Torelló
Determinar com s’ha de treballar la jardineria del municipi en els pròxims 15 anys,
marcant unes directrius i unificant els criteris per tots els carrers del municipi.
Al mateix temps degut a la disparitat d’espècies arbòries al municipi, i les diferencies que
hi ha entre arbres de carrers pròxims provoca que els espais es vegin desordenats, i no hi
hagi un criteri clar, resoldre tots aquests tipus de problemes i aconseguir així fer més
agradable la vida al municipi per un costat i poder reduir costós de gestió en la jardineria
municipal.
En aquest Pla és tracten els següents elements:
Estrat Herbaci:
S’entén com a estrat herbaci totes aquelles superfícies en les quals hi predominen les
espècies herbàcies, des de gespes naturals, fins a prats o marges i vores dels rius. El
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tractament que rebrà cada un d’aquests estrats, serà diferent en funció del tipus
d’espècies herbàcies, i la localització o importància de l’espai on es troben.
A l’hora de realitzar la classificació, s’ha realitzat en funció del mètode de treball. Les
gespes de millor qualitat es treballaran amb màquines tallagespa i les de pitjor qualitat es
treballaran amb desbrossadora o tractors desbrossadors.
Parterres:
S’entén com a un parterre, tot element que s’utilitza per plantar-hi plantes de temporada o
arbusts de qualsevol dimensió, i que no pot ésser desplaçat del lloc on es va construir
Sorrals:
Hi ha bàsicament dues tipologies de sorrals. Els sorrals que formen part de la superfície
de parcs i places, i els sorrals destinats al lleure dels infants que es troben a l’interior de
parcs i places.
Balles de fusta:
Són tots els elements de protecció i delimitació que hi ha als diferents parcs, places i
jardins del poble construïts de fusta tractada generalment amb un pilar i un o dos
travessers.
Tanques vegetals:
Les tanques vegetals, estan formades per material vegetal, generalment tuies o prunus
laurus, tallats amb formes geomètriques i que s’utilitzen per tal de delimitar o separar
zones o espais.
Jardineres:
Les jardineres, són elements que s’utilitzen en dues situacions bàsicament. Una per
aportar color i varietat cromàtica als espais grisos dels municipis en els quals no hi ha
possibilitat de la presència d’arbres o parterres i l’altre per regular i com a element
dissuasiu del transit.
Arbres:
Son totes les plantes perennes, d’estructura llenyosa, i que presenta una tija de mida
significativa i que augment la seva estructura per creixement secundari. En aquest pla
director es tracten tots els arbres de l’interior de la trama urbana del municipi de Torelló,
tret dels presents als jardins de l’Espona i Vicenç Pujol, que aquests ja disposen d’un
projecte específic.

FONAMENTS DE DRET:
A aquest pla l’hi és d’aplicació l’article 25.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases del règim local i l’article 86 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic i procediment administratiu comú.
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És per tot això que, a proposta de la regidoria Infrastructures i Manteniment, i vist el
dictamen de la C. I. de territori i urbanisme, promoció econòmica i medi ambient, el Ple
de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda:
Primer: APROVAR INICIALMENT el Pla Director de la jardineria redactat per
l’Ajuntament de Torelló.
Segon: SOTMETRE l’expedient a informació pública pel termini de vint dies, mitjançant
anunci al BOP de Barcelona, al tauler electrònic Municipal i al web de l’Ajuntament de
Torelló. El projecte estarà a disposició de qualsevol persona que el vulgui examinar a les
oficines de l’Ajuntament, departament dels Serveis Tècnics, ubicades al carrer Ges
d’Avall, núm. 5, 1r. pis, en horari de: 10 a 14 hores, per tal de formular si és el cas, les
al·legacions que estimin pertinents.
Tercer: FACULTAR l’alcalde de l’Ajuntament tan àmpliament com en dret sigui necessari
per al més eficaç desenvolupament d’aquest acord.
INTERVENCIONS:
Sr. XAVIER LOZANO:
Fa uns mesos ja en aquest ple vaig informar que estàvem treballant en l’elaboració
d’aquest pla de l’arbrat i la jardineria; vaig donar tot de dades anecdòtiques com el
nombre d’arbres o el nombre de jardineres que tenim al poble; ara ja hem acabat la feina;
ha estat una feina molt laboriosa; és un document bastant extens que podríem dir que té
tres parts: una primera part ha estat l’inventari, que s’ha hagut de fer voltant pels carrers
de Torelló i que ha servit per detectar i inventariar què tenim al poble en tot el que fa
referència a jardineria, des d’arbres, jardineres, sorrals, parterres... fins i tot tanques de
fusta que envolten totes aquestes parts; la segona part, és una part que són unes fitxes
de cada un dels carrers del municipi, en què es proposa, en els casos en què és
necessari, accions de millora per actuar en la jardineria d’aquell carrer. Val a dir que la
major part d’accions de millora que es proposen, són accions de substitució, és a dir,
canviar uns arbres d’una espècie per unes altres, i això es fa per diversos motius –cada
carrer té els seus motius-, des de motius ambientals, perquè són espècies invasores, a
motius més pràctics, perquè són arbres que les arrels aixequen la vorera, per exemple.
Per tant, per diversos motius es proposa substitució. En algun cas, si que es canvia de
model i es proposa un model de carrer que sigui amb arbres a una banda i vorera a l’altra
i això és per poder fer compatible amb l’accessibilitat, perquè ara hi ha una normativa
d’accessibilitat que marca unes mides de les voreres i que en alguns carrers arbres a les
dues bandes no permet complir-ho i en algun cas concret es proposa l’anul·lació d’arbres,
i és pel mateix motiu, perquè són carrers estrets i no hi hauria manera de complir
l’accessibilitat.
És un pla a llarg termini, que no vol dir que totes aquestes accions s’hagin de dur a terme
immediatament, si no que quan s’hagi de fer una actuació en un carrer, ja hi ha un pla
que proposa què s’hi pot fer, aprofitant l’actuació que s’hi faci en aquell moment: si s’ha
de remodelar un carrer, si es mor un arbre... algunes si que –perquè són accions de
millora concretes- es podran fer de seguida, però si no, són accions a llarg termini.
I la tercera part és una mica les condicions en què s’ha de dur a terme el manteniment i el
cost que té el manteniment de la jardineria i en aquest cas, val a dir que el canvi que més
notarem, serà el tipus de poda, que s’optarà per una poda menys agressiva, més natural,
que deixarà que l’arbre pugui créixer a munt, amb un tronc central i podar les branques
només quan causin molèsties.
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Això ens ha permès calcular el cost que tindrà el servei de jardineria i ens permetrà, de
cara a la tardor, reparar la licitació d’aquest servei.
Sra. ROSER MAS:
Nosaltres hi donarem suport, perquè com bé ha explicat en Xevi, entenem que s’ha fet un
bon treball d’inventariar, de catalogar arbres, espais verds, mobles urbans i altres
elements de la via pública de tot el municipi i, tot i que ha estat una de les coses que ha
dit últimament, ha estat una de les coses que a nosaltres ens ha agradat més al principi,
més a priori, que és el tema del canvi de la poda aquesta més agressiva a una poda més
natural, perquè és un tema que ja havíem parlat en diverses ocasions aquí al ple. Mira!
Ho trobem molt més adequat.
Esperem que aquest pla, tal com diu en Xevi, sigui un pla director, en el sentit de dirigir al
llarg del temps i que s’utilitzi sempre que s’hagin de prendre decisions i hi hagi qui hi hagi
al capdavant per prendre aquestes decisions, perquè si no, aleshores, no tindrà sentit, i
tindríem la situació com en altres estudis i altres plans i altres coses d’aquest tipus que
romanen tancats i oblidats, en moltes ocasions, en qui sap quins calaixos, i aleshores no
tenen l’objecte, no tenen la vida i no tenen la continuïtat que haurien de tenir.
Per tant, ens ha agradat, i hi donarem suport i entenem que això és de futur i que s’hauria
de poder seguir.

Sr. JOSEP M. SOLDEVILA:
Ha estat un treball excel·lent, un inventari perfecte, elaborat amb molt bon criteri, no hi ha
res a dir!
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels disset membres de la Corporació.
3. Control de l'Acció de Govern
3.1. MOCIONS
3.1.1. GRUP MUNICIPAL DE PxC
3.1.1.1. Moció Pel dret a decidir, no a les retallades socials i laborals.
PROPOSTA D’ACORD:
Atès que El govern central i el de la Generalitat ens volen situar en una falsa disjuntiva a
l'hora d’abordar les polítiques que és necessari desenvolupar a Catalunya.
Atès que El govern central no es cansa de repetir que el que ha de fer el de la Generalitat
és preocupar-se de l’atur i deixar-se de consultes pel dret a decidir, i el govern de la
Generalitat i qui li dóna suport parlamentari, insisteixen en què és l’hora del dret a decidir i
que no és l’hora de les reivindicacions i que toquen retallades socials i laborals.
Atès que Al nostre entendre les polítiques socials, no sols és possible sinó que és
imprescindible per mantenir la cohesió de la societat catalana a partir de les seves
condicions de treball i vida. Ningú pot pretendre fer-nos creure que en aquests moments
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hem d’optar entre el dret a decidir i unes mesures econòmiques que ens garanteixin els
serveis públics i socials en condicions de qualitat.
Atès que govern català ha de decidir si segueix les polítiques de la dreta catalana,
espanyola i europea, que volen acabar amb l’Estat de Benestar i fer dels drets socials
una mercaderia més que surt al mercat per a qui la pugui pagar, als nivells en què ho
pugui fer. Per tant convertint els drets socials de ciutadania en oportunitat de negoci per a
especuladors i inversors.
Atès que tot i que Catalunya té un finançament del tot injust i insuficient el govern de la
Generalitat té marge per optar entre fer un tipus de política o altre a l’hora de definir els
pressupostos.
Atès Fins ara ha optat per ser partícip d’unes polítiques d’estabilitat pressupostaria que
han comportat la fixació d’objectius de dèficit inassolibles; per aplicar retallades en els
serveis públics i socials; per reduir l’ocupació i per fer rebaixes als salaris dels
treballadors i les treballadores dels sectors, públic i concertat.
Atès El govern de la Generalitat no pot seguir insistint en aquestes polítiques, perquè ni
els serveis públics ni els treballadors i treballadores que els desenvolupem podem
suportar noves retallades. Així que haurà de canviar les seves actuacions per equilibrar
els pressupostos reforçant la fiscalitat i renegociant el deute amb entitats financeres i
empreses concessionàries de la construcció d’infraestructures.
Atès que en fiscalitat, a més de perseguir el frau, ha de recuperar l’impost de successions
i donacions als nivells d’abans de 2010. Aquesta darrera mesura representaria recaptar
700 milions mes l’any i només afectaria el 9’9% de la població catalana.
Atès que cal que el govern de la Generalitat faci un reordenament del seu deute i negoci
els alts interessos i comissions que està pagant a entitats bancàries i empreses
concessionàries d’infraestructures que en mitjana va ser del 5’18% l’any 2011. És una
xifra incomprensible en relació amb el preu actual del diner que fixa el Banc Central
Europeu.
Atès que no resulta raonable que una de les poques, pot ser l’única, partida que ha
crescut en els pressupostos dels darrers anys sigui la de pagament deute, en una
quantitat estimada d’uns 500 milions d’euros anuals entre 2010 i 2012.
Atès que D’altra banda no ens consta que el govern de la Generalitat hagi renegociat el
preu dels lloguers que paga pels edificis que no són de la seva propietat, tot i els canvis a
la baixa en el mercat dels lloguers. El que ha anunciat en els darrers dies va just en la
línia contraria: vendre patrimoni a preus de saldo i comprometre lloguers a preus
elevadíssims que garantiran un negoci extraordinari a les empreses que el comprin.
Sempre és un mal negoci vendre el pis per anar de lloguer.
Atès que Amb totes aquestes mesures el Govern pot fer un pressupost equilibrat i amb
objectius socials, per tant sense retallades en els serveis públics i socials ni en les
retribucions dels treballadors i treballadores dels sectors públics, concertats i els regulats
per conveni amb l’administració.
Atès que La prorroga dels pressupostos significa optar per mantenir-los amb les
retallades dels anteriors o adaptar les retallades a un objectiu de dèficit que ofega la
nostra economia i ens deixa sense serveis públics i socials.
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És per tot això que el grup municipal de PxC, proposa al Ple de l’Ajuntament, l’adopció
del següent acord:
PRIMER. Manifestar el rebuig de l’Ajuntament de Torelló a les retallades socials i
laborals d'educació, que patim tots els catalans i catalanes DECLARAR Torelló municipi
lliure de retallades socials que progressivament estan afectant als nostres ciutadans/es i
comprometre l’acció municipal vers la promoció d’una economia social.
Segon CONSTITUIR una comissió municipal encapçalada per l’alcalde i un representant
de cada grup municipal per entrevistar-se amb els màxims responsables de les
Conselleries de Sanitat d’Educació i de benestar social de la Generalitat de Catalunya
amb la finalitat de revisar les mesures restrictives ja aplicades al nostre poble i oposar-se
a nous retalls en els serveis públics sanitaris i educatius i socials de Torelló
Tercer FER NOSTRES les demandes dels Centres d’Assistència Primària i dels
professionals de l’Educació de les entitats socials de Torelló.
Quart INSTAR al govern de la Generalitat a la convocatòria d’un referèndum sobre el
model social que s’està implantant amb les retallades sobre els serveis públics, serveis
socials, educació, laborals i les modificacions legislatives que està impulsant, en la línia
del que estan reclamant ciutadania i organitzacions socials del nostre país.
Cinquè TRASLLADAR aquests acords al Servei Català de Salut, a l’Institut Català de la
Salut, al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, al departament de
benestar social de la generalitat de Catalunya, als centres afectats per les retallades
socials, als grups amb representació al Parlament de Catalunya, a les associacions de
professionals dels serveis educatius i sanitaris, al Centre d’Assistència Primària de
Torelló a les escoles, instituts i altres serveis educatius del nostre municipi.

INTERVENCIONS:
Sr. JOSEP M. SOLDEVILA:
Bé, parlant del dret a decidir, que és el que deia abans; per tant, ets lliure de poder decidir
el que un vol! Per tant, això no ho podem negar. Quan algú evoluciona, també evoluciona
tot el seu voltant; contra ser millors del que som, el nostre voltant també es torna millor;
no ens podem encapsar en una idea única i d’un mateix; ets lliure per triar, per prendre
decisions, encara que només tu les entenguis. Prendre les decisions amb coratge, amb
una certa dosi de bogeria; només entendrem la via i l’univers quan no busquem
l’explicació de les coses, busquem massa, senyors!
Prendre un acord significa entrar en contacte amb un món desconegut; les coses més
simples són les més extraordinàries; atrevir-se a canviar, no tenir reptes, insistir una altra
i una altra vegada –cosa que fem sempre Plataforma per Catalunya perquè ens escolteu-!
Recordeu que sense la fe no es pot perdre una batalla que ja semblava guanyada. S’ha
de tenir paciència per trobar el moment exacte i felicitar-te pels teus èxits i si fos
insuficient, analitzar les causes i tornar amb força i a l’hora de decidir, s’hi ha de ser
sempre.
La presa de decisions és el procés mitjançant el qual es realitza unes eleccions entre les
opcions o formes per resoldre diferents situacions de la vida en diferents contextos: a
nivell laboral, familiar o sentimental; empresarial... utilitzant metodologies que brinda
l’administració, però se’n ha de brindar diverses per poder decidir. La presa de decisions
consisteix bàsicament en triar una opció entre les disponibles, als efectes de resoldre un
problema puntual o potencial. La presa de decisions a nivell individual es caracteritza pel
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fet que una persona faci ús del seu raonament i pensament per triar una solució a un
problema que se li presenta en la vida, és a dir, si una persona té un problema, ha de ser
capaç de resoldre’l individualment prenent decisions en aquest específic motiu.
En la presa de decisions, importa l’elecció d’un camí per seguir, pel que, en un estat
anterior, s’ha d’avaluar alternatives d’acció; si aquestes alternatives no són presents, no
existirà decisió. Per prendre una decisió, qualsevulla que sigui la nostra naturalesa, cal
conèixer, comprendre, analitzar el problema, per així poder-li donar solució; en el dret a
decidir varien moltes coses i no una sola cosa; en uns casos, poden ser tan simples, que
aquest procés es realitza de forma implícita i se soluciona molt ràpidament, però hi ha
altres casos, en què les conseqüències d’una mala o bona elecció, poden tenir
repercussions en la vida, per les quals és necessari realitzar un procés més estructurat
per poder donar més seguretat d’informació per resoldre el problema. Les decisions ens
afecten a tots, ja que gràcies a elles podem tenir una opinió crítica.
És important que una persona tingui la determinació, sobretot el que emprengui, perquè
funcioni el millor possible per al seu benefici i el seu entorn. És vàlid que es consideri
l’aprenentatge que li brindem als errors, perquè el fet de dur a terme les decisions, implica
recollir experiències en el procés. Vostès i tots estem immersos en una roda en moviment
anomenada la vida, i en aquesta roda, les decisions es prenen dia a dir. Al nostre
entendre, les polítiques socials no sols són possibles, si no que són imprescindibles per
mantenir la cohesió de la societat catalana; a partir de les seves condicions de treball i de
vida; ningú pot pretendre fer-nos creure que en aquests moments, hem d’optar entre el
dret a decidir i unes mesures econòmiques que ens garanteixin els serveis públics i
socials en condicions de qualitat. El govern català ha decidit si segueix les polítiques de
dreta catalana, espanyola i europea que volen acabar amb l’Estat del benestar i fer dels
drets socials una mercaderia més, que surt del mercat per qui ho pugui pagar els nivells
en què es pugui fer. Per tant, convertir els drets socials de la ciutadania en oportunitats
de negoci per especuladors i inversors.
Tot i que Catalunya té un finançament del tot injust i insuficient, el govern de la
Generalitat té un marge per optar fer un tipus de política o un altre a l’hora de fer els
pressupostos; fins ara, ha optat per ser partícips d’unes polítiques d’estabilitat
pressupostària que han comportat la fixació d’objectius de dèficit inassolible, per explicar
retallades en els serveis públics i socials, per no dir l’ocupació, per fer rebaixes en els
salaris dels treballadors i les treballadores del sector públic que he concretat. Si vostès
creuen que el dret a decidir –com els he dit abans- és el seu dret a decidir, no és així; en
aquesta moció englobem un tot i no una part. Com poden decidir el que volen si realment
no deixen pensar diferent, ni actuar diferent, ni sentir diferent que vostès? Això no és
democràcia i no és el dret a decidir. Decidir només el que a vostès els interessa, com
poden interpretar les seves súpliques al govern d’Espanya, si dins del nostre sistema
català no existeix aquest concepte; com ho volen aplicar? Com ho volen ensenyar? Per
això estem en la situació actual: vostès comencen la casa per la teulada, no pels
fonaments! Primer, senyors, hem d’aplicar el nostre dret a decidir en el que ja tenim;
després, quan ho tinguem clar, podrem buscar nous horitzons, però està clar que vostès
no entenen res de res! Ho veig, perquè, com sempre pensen una cosa, en diuen una altra
i, per descomptat, en fan una altra; no té lògica; només té una petita olor de por a prendre
pròpies decisions.

Sra. ROSER MAS:
Jo, tant quan la llegia, com ara, he tingut un lapsus brutal, perquè tot l’argumentari és
més aviat de qualsevol sindicat l’esquerres, o qualsevol grup d’esquerres. Ara, jo penso
que quan no hi ha una línia política més enllà del menyspreu a una part dels nostres
convilatans; quan es poua de tantes fonts diferents per vestir un argument que no és
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creïble; quan no es respecten els drets de les persones, no és creïble res del que pugui
presentar aquest grup polític. Per tant, nosaltres no hi donarem suport.
Sr. MARC FONTSERÈ:
Em centraré en el que diu la moció, perquè de l’exposició, que ha estat molt llarga, m’he
perdut una mica, però si que alguna cosa de les que ha dit hi podem estar d’acord, com
és que una altra política des de la Generalitat és possible, des del nostre punt de vista
més social, que tingui més en compte les persones i crec que el PSC en això, si més no,
és coherent. Les retallades estan creant fractura social; estan creant o empitjorant la crisi
econòmica i, per tant, podríem estar d’acord en això. A partir d’aquí, si entro en el que
parla la moció, sobre un referèndum o uns referèndums sobre política econòmica o
polítiques socials, els fem, com a molt, cada quatre anys en les eleccions i, per tant, no
crec que s’hagi de fer un referèndum per decidir com s’ha de governar, si no que ja tenim
les eleccions a la Generalitat.
I així també podria anar desgranant altres de les propostes que es fan, però que no
creiem que s’adapti al que nosaltres pensem.
Ja per acabar, una altra raó per votar que no, però no menys important, si no la més
important: és que no ens creiem la voluntat d’aquesta moció, la voluntat del grup de
plataforma, d’estar al costat dels més necessitats, dels més desfavorits, quan en aquest
mateix ple, cada “x” temps –ara recordo fa dos mesos”- es presenten mocions justament
per al contrari.

Sr. JORDI CASALS:
No respondré tot el text tan llarg que ha llegit el portaveu de plataforma; em cenyiré al text
de la moció, que és el que realment votem, i després, el que hi ha d’entorn amb el grup.
Com ara deia el portaveu del partit dels socialistes, sortir ara aquí a parlar de cohesió
social i de retallades des de Plataforma per Catalunya, és una mica peculiar, o
oportunisme o intentar donar una idea del que no és, perquè el grup de Plataforma són
els primers en fer unes retallades internes, o proposar unes retallades internes dins la
societat catalana, tant en drets, com en retallades socials, com volent excloure de les
polítiques socials certs sectors de la població...
Com ja va passar en l’últim ple, quan van presentar una moció en defensa del comerç,
després de presentar-ne una, obertament –per dir-ho suau- xenòfoba, no és creïble. Això
és una pàtina de sensibilitat social; jo crec que és populisme i demagògia –és la meva
opinió!- i després, “moció pel dret a decidir, no a les retallades socials i laborals”, això és
contraposar a un altre tipus de dret a decidir que és de l’àmbit nacional. Fer aquesta
trampa de confrontar el tema nacional amb el tema social és una gran mentida, perquè
parlar de retallades sense tenir en compte l’espoli fiscal, és deixar-te una part de la veritat
i després, el que es fa és mentir i aquesta moció entenc que és un petard, que fa una
explosió i no servei de res, més enllà de les reflexions extenses que s’ha pogut fer amb
aquest document extens que ha llegit el portaveu. Nosaltres no hi votarem pas a favor.

Sr. MANEL ROMANS:
Jo li voldria respondre al senyor de plataforma per Catalunya, a veure si es pensa que als
governs els agrada fer retallades; jo penso que no; a tots ens agrada governar amb un
pressupost ben bonic i poder donar tot el que els nostres ciutadans ens demanen. Si ena
quest moment s’ha hagut de fer això, com molt bé han dit els companys, és, perquè tenim
un Estat espanyol que ens està espoliant i els pressupostos d’aquest any, la Generalitat
encara no els ha aprovat, i la Generalitat va dir: no volen aprovar uns pressupostos –i ho
ha dit avui, encara, el president Mas- per sota de l’1,7 o 1,8%, perquè si no, això
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suposarien unes retallades socials, és a dir, la destrucció de l’Estat del benestar i
nosaltres no hi estem a favor, d’això.
Per això estem al mes de juliol i encara no estan aprovats els pressupostos.
Vostè ha dit també, que nosaltres no enteníem res de res i, digui’m ase, però les tres
quartes parts primeres del seu argumentari no l’he entès, perquè parlàvem del dret a
decidir com si es tractés de decidir si avui menjo naps o cols, o si em llevo a les set o a
les vuit; em sembla que el dret a decidir que estem parlant nosaltres és una altra cosa.
Per tant, nosaltres no entenem res, però penso que vostès tampoc no han entès res del
que és el dret a decidir! Ja sabem què han fet, quan vam presentar la proposta d’adhesió
al pacte nacional de sobirania i el dret a decidir del mes de gener, vostès, ni tant sols el
van votar, es van absentar de la sala. Per tant, ja sabem quin és el seu dret a decidir: és
el SEU dret a decidir; nosaltres parlem d’un altre dret a decidir i no ens hi trobaran en
aquest dret a decidir.
Ens sap molt greu les retallades que hi ha i som els primers que no voldríem haver-les de
fer, però estem així i el que hem de fer és lluitar per no ser-hi i una de les lluites és que el
poble de Catalunya pugui expressar lliurement si vol seguir al costat d’aquest Estat
espanyol que ens està espoliant i ens està robant, o marxar i fer un nou Estat en què
potser totes aquestes retallades no hi seran.
Per tant, nosaltres, des de convergència i Unió també votarem que no a la seva proposta.
Sr. JOSEP M. SOLDEVILA:
Què us he de dir, en la línia de sempre! La Roser Mas, com sempre! Critica els demés
per les seves imperfeccions, però deixem-ho estar, això! és una cosa lògica d’aquesta
senyora, que quan toquem un tema una mica profund, no se sent identificada, perquè no
ho ha dit ella; però ja diem nosaltres com s’ha de treballar.
Els socialistes, en Fontserè, correcte el que ha dit, em sembla molt correcte, però, és clar!
Hi ha coses en aquesta vida que s’ha de tenir un pundonor i s’ha de pensar i s’ha de
saber el que un vol; no n’hi ha prou en portar decisions que ens portin els demés, perquè
vostè té una decisió molt clara del que és i continua en el seu partit igualment. Jo suposo
que marxaria si no estigués d’acord.
Pel que fa al senyor Jordi Casals, el mateix de sempre: la seva idea és més bona que les
demés; les demés són dolentes i el que puguin dir els demés no és correcte i és igual el
que li diré al senyor Romans: el que té el poder sempre pot dir el que li doni la gana; els
que estem a sota, som els que hem de protestar i hem de demostrar el que són vostès. I
realment no entenen res de res! Aquesta és la veritat, res de res!
Sra. ROSER MAS:
Només un incís: M’acaben de dir que quan es toquen temes profunds, quan no els dic jo,
sistemàticament voto en contra; es veu que tampoc m’han entès, tampoc entenen res de
res, perquè jo porto des del principi de la legislatura dient que aquest grup no és creïble,
que no respecta els drets humans i que, per tant, sistemàticament, presentin el que
presentin, des d’Iniciativa votarem en contra, perquè no ens els creiem.

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



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

3.2. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L'ALCALDIA
3.2.1. Donar compte al Ple del Decrets
Donar compte al Ple del Decrets
2013/1292
2013/1293
2013/1294
2013/1295
2013/1296
2013/1297
2013/1298
2013/1299
2013/1300
2013/1301

11/06/2013
12/06/2013
12/06/2013
12/06/2013
12/06/2013
12/06/2013
12/06/2013
12/06/2013
12/06/2013
12/06/2013

2013/1302
2013/1303
2013/1304
2013/1305
2013/1306
2013/1307
2013/1308
2013/1309
2013/1310

13/06/2013
13/06/2013
13/06/2013
13/06/2013
13/06/2013
13/06/2013
13/06/2013
13/06/2013
13/06/2013

2013/1311 13/06/2013

2013/1312
2013/1313
2013/1314
2013/1315
2013/1316
2013/1317
2013/1318
2013/1319
2013/1320
2013/1321

13/06/2013
13/06/2013
13/06/2013
14/06/2013
14/06/2013
14/06/2013
14/06/2013
14/06/2013
14/06/2013
14/06/2013

2013/1323 17/06/2013

2013/1324
2013/1325
2013/1326
2013/1327
2013/1328

17/06/2013
18/06/2013
18/06/2013
18/06/2013
18/06/2013

Decret incoar baixa ofici exp. 11/2013
Concessió nínxol núm. 2286 2a. Part Nova
Canvi titularitat nínxol núm.2230 2a. Part Nova
Autorització ús del teatre Cirvianum 2013 - M. Cinta Benabarre
Sol·licitud d'accés per vehicles V.D., SL
294/2013-LOMEN-SSTT
300/2013-LOMEN-SSTT
301/2013-LOMEN-SSTT
MS Baixa Parada 51 mercat setmanal
MS Revocació llicència per impagament parada 53 mercat
setmanal
302/2013-LOMEN-SSTT
Sol·licitud d'accés per vehicles J.I.B.
05/2013-CPR CN canvi titular
05/2013-CPR CN canvi titular
105/13 VP Joanot Martorell
20/06-III Legitimació annex III LIIAA i CP LPCAA
18/02-II.2 legitimació annex III LIIAA i CP LPCAA
38/04-III legitimació annex III LIIAA i CP JE
Iniciar l'expedient de modificació de pressupost núm. 12/2013,
per
transferència del crèdit de partides que s'estimen reductibles
MS Incoació d’expedient de revocació llicència per impagament
parades
55 mercat setmanal
Autorització actes Revetlla de Sant Joan
Decret aprovar la relació P-2013-57
Decret aprovar la relació P/2013/58
Decret aprovar la relació P/2013/59
Decret aprovar la relació P/2013/60
Decret aprovar la relació P/2013/62
Alta del gos amb codi 982000189382483
Decret aprovar un AD a favor de Lluís Dachs SLU
Decret aprovar la relació P/2013/61
Decret aprovar la rectificació del decret 1313/2013 de 13-062013
Aprovar l'expedient de modificació de pressupost núm.
12/2013, per les
transferències del crèdit de partides que s'estimen reductibles
Decret aprovar la relació F/2013/246
Sol.licitud del Servei de Teleassistencia- exp. 2013/80
Sol.licitud del Servei de Teleassistencia- exp. 2009/105
Baixa Teleassistencia- exp. 2006/38
Baixa Teleassistencia- exp. 2003/262
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2013/1329
2013/1330
2013/1331
2013/1332
2013/1333
2013/1334
2013/1335
2013/1336
2013/1337
2013/1338
2013/1339
2013/1340
2013/1341
2013/1342
2013/1343
2013/1344
2013/1345
2013/1346

18/06/2013
18/06/2013
18/06/2013
18/06/2013
18/06/2013
18/06/2013
18/06/2013
18/06/2013
18/06/2013
19/06/2013
19/06/2013
19/06/2013
19/06/2013
19/06/2013
19/06/2013
19/06/2013
19/06/2013
19/06/2013

2013/1347
2013/1348
2013/1349
2013/1350
2013/1351
2013/1352
2013/1353
2013/1354
2013/1355
2013/1356
2013/1357
2013/1358
2013/1359
2013/1360
2013/1361
2013/1362
2013/1363
2013/1364
2013/1365
2013/1366
2013/1367
2013/1368
2013/1369
2013/1370
2013/1371
2013/1372
2013/1373
2013/1374
2013/1375

19/06/2013
19/06/2013
20/06/2013
20/06/2013
20/06/2013
20/06/2013
20/06/2013
20/06/2013
21/06/2013
21/06/2013
21/06/2013
21/06/2013
21/06/2013
21/06/2013
21/06/2013
21/06/2013
21/06/2013
21/06/2013
21/06/2013
21/06/2013
21/06/2013
21/06/2013
25/06/2013
25/06/2013
25/06/2013
25/06/2013
25/06/2013
25/06/2013
25/06/2013

2013/1376
2013/1377
2013/1378
2013/1379

25/06/2013
26/06/2013
26/06/2013
26/06/2013

Baixa Teleassistencia- exp. 2010/206
Baixa Teleassistencia- exp. 2006/128
Baixa Transport Adaptat- exp. 210/206
263/13 VP taules i cadires
Alta del gos amb codi 981098104483102
Decret ordre d'execució 2013/05
306/13 OVP Horta de Can Bassas
Acord incoació 25.1/13
Decret aprovar la relació F/2013/252 i altres
Decret autorització Cursa Ciclista de Veterans
Sol·licitud d'accés per vehicles M.F.S.
Decret autorització Torneig de Bàsquet Sant Julià
Sol.licitud pròrroga comissió de serveis IVC
Decret autorització casal d'estiu NCT
Decret autorització campus d'estiu de la piscina de Torelló
Decret Autorització entrenaments NCT a la piscina coberta
Decret autorització campus de triatló del Club Atlètic Torelló
Decret aprovar un pagament a justificar a favor de Toni
Serrano
Decret aprovar la certificació núm. 1 obra carrer Rocaprevera
Decret renúncia parcel·la 10 horts socials
314/2013-LOMEN-SSTT
Sol·licitud d'accés per vehicles L.C.F.
Sol·licitud d'accés per vehicles M.C.F.
Sol·licitud d'accés per vehicles J.M.C.C.
Sol·licitud d'accés vehicles A.N.V.
Aprovar llista provisional admesos-exclosos arquitecte interí
Nòmina. Rectificació nòmina amb IT maig 2013 PRV
318/2013-LOMEN-SSTT
Nòmina. Aprovació factors de l’específic nòmina juny 2013
19/08-i baixa activitat
286/13 VP Festus
36/2012-i legitimació innòcua
20/2012-i baixa activitat
5/2013-CP CN canvi titular
Decret aprovar la relació P/2013/63 i altres
MS Prorroga exedència P-32 mercat setmanal
Decret aprovar la relació F/2013/275 i altres
Decret aprovar un AD a favor d'Habitats Flotats
Decret aprovar un AD a favor de Serralleria Torelló
Decret aprovar un AD a favor del Sr. Villena Ordoñez
Inscripció al Registre de Sol·licitants d'HPO de Catalunya
Nòmina. Productivitat mensual P.L. juny 2013
V Open Skater Torelló
Baixa Servei Teleassistencia- exp. 2003/52
Baixa Transport Adaptat- exp. 2003/52
Decret baixa A vehicle policial
Nòmina. Aprovació de gratificacions i hores extres nòmina juny
2013
Canvi de nom del nínxol núm. 32 2a. Est
Decret aprovar la relació P/2013/65
Sol.licitud del Servei de Transport Adaptat- exp. 2011/60
Sol.licitud del Servei de Transport Adaptat- exp. 2009/244
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2013/1380 26/06/2013 Nòmina. Assignació complement de productivitat MMM i JVA
nòmina juny 2013
2013/1381 26/06/2013 Nòmina. Imputació subvenció accions formatives persones en
atur
2013/1382 26/06/2013 Autorització actes Festus 2013
2013/1383 26/06/2013 Autorització ús del teatre Cirvianum 2013 / Núria Castells
2013/1384 26/06/2013 Sol·licitud subvenció DIBA 2n semestre programació estable
2013/1385 26/06/2013 Arxivar ordre d'execució C.Colomer,22
2013/1386 26/06/2013 Delegació de les tasques de l'Alcaldia en els tinents d'Alcalde i
avocació
de la delegació de competències en els regidors, durants llurs
períodes de
vacances del 2013.
2013/1387 26/06/2013 Llista provisional admesos i exclosos borsa treballadora social
2013/1388 26/06/2013 Decret aprovar la relació P/2013/67
2013/1389 26/06/2013 Canvi titularitat nínxol núm. 415 5a. Est
2013/1390 26/06/2013 Decret aprovar la relació P/2013/66
2013/1391 26/06/2013 Sol·licitud carpa: festa Major Plaça Joanot Martorell i la
Cabanya
2013/1392 26/06/2013 Aprovar la cert.2 obra reforma accessos passarel.la Ges
2013/1393 26/06/2013 Aprovar la cert.1 obra sala noble primer pis Can Parrella
2013/1394 26/06/2013 Aprovar un AD a favor de Diputació de Barcelona
2013/1395 26/06/2013 Aprovar un AD a favor de Joan Codina Ordeig
2013/1396 27/06/2013 Decret Aprovar la baixa d'un AD a nom de l'Agència catalana
de l'aigua
2013/1397 27/06/2013 Aprovar un AD a nom de CSITAL
2013/1398 27/06/2013 Sol·licitud d'accés per vehicles M.V.C.
2013/1399 27/06/2013 Decret aprovació acta preus contradictoris
2013/1400 27/06/2013 Sol·licitud d'accés per vehicles A.P.R.
2013/1401 27/06/2013 Realització període de pràctiques ASM
2013/1402 27/06/2013 Ordre d'execució finca Camí Nou de Can Parrella, 1
2013/1403 27/06/2013 Delegació de l'alcalde en el tinent Sr. Lluís Sabatés i Padrós,
per a la
celebració d'un matrimoni civil.
2013/1404 27/06/2013 Donar compte de la delegació de l'alcaldia en el regidor, Sr.
Xavier Lozano,
per a la celebració d'un matrimoni civil.
2013/1405 27/06/2013 Iniciar l'expedient de modificació de pressupost núm. 13/2013,
per la
transferència del crèdit de partides que s'estimen reductibles
2013/1406 27/06/2013 Delegació de l'Alcaldia en la regidora Sra. Concepció Villena,
per a la
celebració d'un casament civil.
2013/1407 27/06/2013 Concedir l'increment de 3m3 a preu del 1er. tram de consum de
la
taxa pel subministrament d'aigua potable, al contracte
8.902.285
2013/1408 27/06/2013 Constitució d'una comissió d'estudi per a la redacció de la
proposta de
Reglament del Consell Municipal d'Esports de Torelló.
2013/1409 28/06/2013 09/04-III Prop. incoar exp. baixa
2013/1410 28/06/2013 09/04-III Prop. incoar exp. baixa
2013/1411 28/06/2013 25/99-E prop incoar exp. baixa
2013/1412 28/06/2013 2013/292-SSTT.LPARC
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2013/1413
2013/1414
2013/1415
2013/1416
2013/1417
2013/14181
2013/1418
2013/14182
2013/1419
2013/1420
2013/1421
2013/1423
2013/1424
2013/1425
2013/1426
2013/1427
2013/1428
2013/1429
2013/1430
2013/1431
2013/1432

2013/1433
2013/1434
2013/1435
2013/1436
2013/1437
2013/1438
2013/1439
2013/1440
2013/1441

2013/1442
2013/1443
2013/1444
2013/1445
2013/1446
2013/1447
2013/1448
2013/1449
2013/1450
2013/1451

28/06/2013
28/06/2013
28/06/2013
28/06/2013
28/06/2013
28/06/2013

Sol·licitud d'accés per vehicles M.A.G.
Decret aprovar la relació de factures F/2013/295 i altres
Acceptar renúncia Hort Social Sr. Gilberto O. Musson
Sol·licitud d'accés per vehicles F.P., SCP
Concedir duplicat títol nínxol núm. 454 5a. Oest

Autoritzar ocupació via publica pel Festus C.Nou, 1
28/06/2013 Aprovar convocatòria i bases per cobrir 3 places d'agent de la
policia local
30/06/2013
Ordre de pagament préstecs del 14 al 30 de juny
01/07/2013 Decret aprovar un AD a favor de l'Associació Espiral
01/07/2013 Decret aprovar un AD a favor de Tancaments de PVC
01/07/2013 Decret aprovar un AD a favor del Consorci de Normalització...
01/07/2013 Decret aprovar la certificació 2 obra casa jardí finca Parrella
01/07/2013 317/2013-LOMEN-SSTT
01/07/2013 335/2013-LOMEN-SSTT
01/07/2013 337/2013-LOMEN-SSTT
01/07/2013 Concessió Columbari núm. 20
01/07/2013 336/2013-LOMEN-SSTT
02/07/2013 338/2013-LOMEN-SSTT
02/07/2013 339/2013-LOMEN-SSTT
02/07/2013 Concertació operació de crèdit PCL 2013
02/07/2013 Delegació de l'alcaldia per a la celebració d'un casament civil,
en el regidor,
Sr. Marc Fontserè.
02/07/2013 Sanció 26/13
02/07/2013 Acord incoació 26.1/13
02/07/2013 Sol·licitud d'accés per vehicles Promocodi, SL
02/07/2013 Sol·licitud d'accés per vehicles I.G.,SL
02/07/2013 Sol·licitud d'accés per vehicles F.C.C.
02/07/2013 Delegació signatura electrònica alcalde durant el seu període
de vancances 2013
02/07/2013 344/2013-LOMEN-SSTT
02/07/2013 Ordre d'execució per deixar solar i retirar animals
C.Congost,Vallespir i St.Roc.
02/07/2013 Autorització d'ús del gimnàs i els lavabos annexes de l'escola
Marta Mata
durant el període comprès entre el 6 de juliol i el 10 d'agost de
2013 a
l'Associació per a la solidaritat i el desenvolupament dels
emigrants de Torelló
02/07/2013 Nòmina. Error en còmput dels triennis APS
02/07/2013 Autorització Festa plaça Joanot Martorell i La Cabanya 2013
02/07/2013 Ordre d'execució ordenar manteniment finca C.Nou,52
02/07/2013 Decret aprovar un AD a favor de Ramon Sitjà Font
03/07/2013 Sol.licitud Targeta d'aparcament individual - exp. 2009/343
03/07/2013 Sol.licitud Renovacio Targeta d'Aparcament individual- exp.
2004/170
03/07/2013 Sol·licitud d'accés per vehicles J.R.S.
03/07/2013 Sol·licitud d'accés per vehicles B.Z.B.
03/07/2013 Sol·licitud d'accés per vehicles J.T.P.
03/07/2013 Sol·licitud d'accés per vehicles A.C.B.
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2013/1452
2013/1453
2013/1454
2013/1455
2013/1456
2013/1457
2013/1458
2013/1459

03/07/2013
04/07/2013
04/07/2013
04/07/2013
04/07/2013
04/07/2013
04/07/2013
05/07/2013

2013/1460
2013/1461
2013/1462
2013/1464
2013/1465
2013/1466
2013/1467
2013/1468
2013/1469
2013/1470
2013/1471
2013/1472
2013/1473
2013/1474
2013/1475
2013/1476
2013/1477
2013/1478
2013/1479

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

2013/1480
2013/1481
2013/1482
2013/1483
2013/1484
2013/1485
2013/1486
2013/1487
2013/1488
2013/1489
2013/1490
2013/1492
2013/1493

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

2013/1494 08/07/2013

2013/1495 09/07/2013
2013/1496 09/07/2013
2013/1497 09/07/2013

Sol·licitud d'accés per vehicles N.S.F.
Concessió Columbari núm. 21
Decret aprovar la relació P/2013/68
Sol·licitud d'accés per vehicles H.T.L.
Sol·licitud d'accés per vehicles F.J.S.H.
Sol·licitud d'accés per vehicles. Municipals
Decret aprovar la relació F/2013/292 i altres
Sol·licitant sala d'actes de Gestiomat per la cel·lebració acte
JERC Vall del Ges
el dia 12 de juliol de 2013.
Decret aprovar un AD a favor del CVGOB
248/13 devolució taxa vp taules i cadires
20/97-A baixa actv. ofici
309/13 Vp taules i cadires
Nòmina. Imputació accions formatives persones atur
Sol·licitud carpa: Associació Osona contra Càncer. Junta Local
17/2013-i CN legitimació canvi titular
Sol·licitud d'accés per vehicles C.F.C.
Sol·licitud d'accés per vehicles R.M.P.C.
Contribucions especials quato 3 C.Rocaprevera
Sol·licitud d'accés per vehicles L.P.X., SL
Ordre d'execució per tanca solar C. Puigsacalm, 25
Sol·licitud d'accés per vehicles M.L.P
AD Reparació carpa
Decret aprovar la relació P/2013/69
Baixa Transport Adaptat- exp. 2007/55
Renovacio Targeta d'Aparcament individual - exp. 2006/107
353/2013-LOMEN-SSTT
Aprovació llista definitiva admesos/es i exclosos/es
convocatòria arquitecte/a
350/2013-LOMEN-SSTT
351/2013-LOMEN-SSTT
Canvi titularitat nínxol núm. 82 2a. Oest-Central
349/2013-LOMEN-SSTT
Decret incoar baixa d'ofici exp. 12/13
Acord incoació 27.1/13
348/2013-LOMEN-SSTT
346/2013-LOMEN-SSTT
Canvi titularitat nínxol núm. 144 4a. Est-Central
345/2013-LOMEN-SSTT
Anul·lar expedients sancionadors de trànsit
Decret incoar baixa d'ofici exp. 13/2013
Concedir l'increment de 6m3 a preu del 1er. tram de consum de
la
taxa pel subministrament d'aigua potable, al contracte
5.600.379
Aprovació definitiva del reglament regulador de l'accés
restringit al nucli
antic de Torelló.
Autoritzar i disposar una despesa a favor de PMC Grup 1985,
S.A.
Decret autorització de despesa Mulla't per l'esclerosi
Sol·licitud d'accés per vehicles J.F.M.
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2013/1498
2013/1499
2013/1500
2013/1501
2013/1502
2013/1503
2013/1504

09/07/2013
09/07/2013
09/07/2013
09/07/2013
09/07/2013
09/07/2013
09/07/2013

2013/1505 09/07/2013
2013/1506 09/07/2013
2013/1507 09/07/2013
2013/1508 09/07/2013
2013/1509 09/07/2013
2013/1510 10/07/2013

2013/1511 10/07/2013
2013/1512 10/07/2013

2013/1513
2013/1514
2013/1515
2013/1516
2013/1517
2013/1518
2013/1519
2013/1520
2013/1521
2013/1522
2013/1523
2013/1524
2013/1525

10/07/2013
10/07/2013
10/07/2013
10/07/2013
10/07/2013
10/07/2013
10/07/2013
10/07/2013
10/07/2013
10/07/2013
10/07/2013
10/07/2013
10/07/2013

2013/1526 11/07/2013
2013/1527
2013/1528
2013/1529
2013/1530
2013/1531
2013/1532
2013/1533
2013/1534
2013/1535
2013/1536
2013/1537
2013/1538
2013/1539

11/07/2013
11/07/2013
11/07/2013
11/07/2013
11/07/2013
11/07/2013
11/07/2013
11/07/2013
11/07/2013
11/07/2013
11/07/2013
11/07/2013
11/07/2013

2013/1540 11/07/2013

Sol·licitud d'accés per vehicles J.R.V.
Sol·licitud d'accés per vehicles R.M.V.M.
Compensació deutes incasol amb tributs
Autorització de despesa plat talla gespa VICREU
Sol·licitud d'accés per vehicles Q.C.P.
Sol·licitud d'accés per vehicles B.N.M.
Ordenar el pagament de despeses incloses en la relació
comptable P/2013/70
Autoritzar i disposar una despesa a favor de S.E.C.E., S.A.
Decret autoritzacció cursa atlètica popular de festa major
Autoritzar i disposar una despesa a favor del Consorci de
Residus Urbans
Decret renúncia devolució
Ordre d'execució Netejar terreny C. del Turo, 12-16
Admissió a tràmit de la reclamació formulada per
responsabilitat patrimonial,
per part del Sr. C.P.M.
Llicència I alta cens d'animals, gos perillós amb codi
982000189389553
Aprovació de la llista definitiva d'admesos/es i exclosos/es de la
convocatòria
per una borsa de treballador/a social
124/13 VP Joanot Martorell, 2013
Sol·licitud d'accés per vehicles N.F.M.S.
Sol·licitud d'accés per vehicles L.F.S.
Sol·licitud d'accés per vehicles E.C.S.
342/13 VP Joanot Martorell
Baixa Transport Adaptat- exp. 2010/64
Sol·licitud d'accés per vehicles M.P.T.F.
Baixa Servei Teleassistencia- exp. 2010/64
Sol·licitud d'accés per vehicles P.M.S.
Decret incoar baixa d'ofici exp. 14/2013
Sol·licitud d'accés per vehicles M.C.P.
Decret incoació expedient sancionador A.D.C.
Decret incoació expedient sancionador carrer Sant Miquel, 31 A.S.Ordenar el pagament de despeses incloses en la relació
comptable P/2013/71
Sol·licitud d'accés per vehicles J.M.L.
Sol·licitud d'accés per motocicletes i ciclomotors R.M.R.
Sol·licitud d'accés per motocicletes i ciclomotors A.M.R.F.
Sol·licitud carpa: en cas de pluja Festa Major 2013
Sol·licitud d'accés per motocicletes i ciclomotors J.M.L.
Decret incoació expedient sancionador
Sol·licitud d'accés per motocicletes i ciclomotors M.G.V.
Sol·licitud d'accés per vehicles M.G.V.
Sol·licitud d'accés per motocicletes i ciclomotors B.N.M.
340/13 VP Rocaprevera
326/13 VP Mercaderies
327/13 VP Mercaderies
Incoació d'expedient ART/RI/045/13, d'indemnització per danys
a la via pública.
Sol·licitud d'accés per vehicles M.C.P.M.
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2013/1541
2013/1542
2013/1543
2013/1544
2013/1545
2013/1546
2013/1547
2013/1548
2013/1549
2013/1550
2013/1551
2013/1553
2013/1554
2013/1555
2013/1556
2013/1557
2013/1558
2013/1559

11/07/2013
11/07/2013
11/07/2013
11/07/2013
11/07/2013
12/07/2013
12/07/2013
12/07/2013
12/07/2013
12/07/2013
12/07/2013
12/07/2013
12/07/2013
12/07/2013
12/07/2013
12/07/2013
12/07/2013
12/07/2013

2013/1560
2013/1561
2013/1562
2013/1563
2013/1564
2013/1565
2013/1566
2013/1567
2013/1568

15/07/2013
15/07/2013
15/07/2013
15/07/2013
15/07/2013
15/07/2013
15/07/2013
15/07/2013
15/07/2013

2013/1569
2013/1571
2013/1572
2013/1573

15/07/2013
16/07/2013
16/07/2013
16/07/2013

2013/1574
2013/1575
2013/1576
2013/1577
2013/1578
2013/1579
2013/1580

16/07/2013
16/07/2013
16/07/2013
16/07/2013
16/07/2013
16/07/2013
16/07/2013

Sol·licitud d'accés per vehicles R.A.S.
Sol·licitud d'accés per vehicles P.S.B.
Sol·licitud d'accés per vehicles M.C.R.R.
Renúncia al Hort social núm. 15
Aprovar la baixa de l'obligació reconeguda núm. 220120022338
Sol·licitud d'accés per vehicles M.D.D.C.
Sol·licitud d'accés per vehicles C.G.V.
Sol·licitud d'accés per vehicles P.G.T
Sol·licitud d'accés per vehicles M.S.V.
Sol·licitud d'accés per vehicles J.S.S.
Sol·licitud d'accés per vehicles J.G.M.
Denegar al·legacions J.S.E.
adjudicació concurs cartells Festa Major 2013
adjudicació Beca Segimon Serrallonga 2013
sol·licitud per fer ús de la sala d'actes de Gestiomat
Sol·licitud d'accés per motocicletes i ciclomotors
Renúncia de l'empresa LAND SCP al Viver d'empreses
Aprovar l'expedient de modificació de pressupost núm.
13/2013, per
tansferències del crèdit de partides que s'estimen reductibles
OVP Contenidor d'obres C. Jaume Balmes, 22 Exp.- 245/13
333/13 VP taules i cadires
334/13 VP taules i cadires
10/02-II.2 prop incoar exp. per tancar actv.
Sol·licitud d'accés per vehicles C.V.S.
MS Transmissió llicència Parada 25 mercat setmanal
MS Transmissió llicència Parada 28 mercat setmanal
Conveni col.laboració social suport transport adaptat
Autoritzar i disposar una despesa a favor del Consorci de la
Vall del Ges,
Orís i Bisaura
Autoritzar i disposar una despesa a favor de Joan Fajeda, S.L.
Nòmina. Imputació serveis locals ocupació
Decret incoació contracte obres
Compensar la factura 131.017 de Recollida i Reciclatge, S.L.,
factures
2013/78 i 2013/80 emeses per l'ajuntament, dels consums de la
Deixalleria
de la Vall del Ges
2011/238-SSTT – LOMAJ - PRÒRROGA
Sol·licitud d'accés per vehicles C.A.C.
Sol·licitud d'accés per vehicles M.C.V.D.
Sol·licitud d'accés per vehicles F.P.M.
AD Carme Sanglas Ajut Social
Ordre d'execució per arranjar balcons edifici C.Curull,5
Sancio disciplinària JCM

El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat dels tràmits que estan relacionats a
la taula que precedeix.
3.3. DONAR COMPTE EXPRESSA DE DECRETS DE L'ALCALDIA
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3.3.1. Donar compte del decret de l'alcaldia en relació a la delegació de les tasques
de l'Alcaldia en els tinents d'Alcalde i avocació de la delegació de competències en
els regidors, durants llurs períodes de vacances del 2013
En data 26 de juny de 2013, s’ha dictat el decret de l’Alcaldia que es transcriu a
continuació per al general coneixement:
“En data 5 de març de 2012 es va dictar Resolució de l’Alcaldia per la qual es nomenaven
les tinentes i els tinents d’Alcalde, i en la mateixa data, es va dictar resolució de l’Alcaldia
per la qual es delegaven en general diverses atribucions de gestió i resolució
d’assumptes de les seves respectives Àrees en els membres de l’equip de govern.
Aquesta Alcaldia té la intenció de gaudir del seu període de vacances, des del dia 2 al 31
d’agost de 2013, ambdós inclosos i, per tal de no deixar l’Alcaldia desatesa cal procedir a
la delegació de les seves tasques pròpies en aquest període relacionat.
Així mateix, els diversos membres de l’equip de govern també tenen previst gaudir d’un
període de vacances i, per tal de no deixar desatesa la signatura de la documentació que
es generi a la regidoria durant la seva absència, s’ha establert que aquesta recaigui en la
persona que exerceixi les funcions d’alcalde o alcaldessa accidental.
L’article 47 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el
Reglament d’Organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats Locals, preveu que
correspon als tinents d’Alcalde substituir en la totalitat de les seves funcions i per ordre
del seu nomenament, a l’Alcalde, en els supòsits d’absència, malaltia o impediment que
l’impossibiliti per l’exercici de les seves funcions. Caldrà efectuar prèvia delegació que
haurà de reunir els requisits fixats en l’article 44 del mateix decret que preveu la
necessitat de la seva publicació al butlletí oficial de la província.
Per tot l’exposat anteriorment, i de conformitat amb les atribucions que em confereix
l’article 21 de la Llei 7/1985 , de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, l’article
53 del decret legislatiu 2/2003 pel que s’aprova el text refós de la llei municipal de règim
local de Catalunya, i els articles 46, 47 i 48 del reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel que s’aprova el Reglament d’Organització, funcionament i règim jurídic de
les Entitats Locals,

RESOLC:
Primer.- DELEGAR les tasques pròpies de l’Alcaldia, en els tinents d’Alcalde que
s’indiquen i per les dates que es relacionen a continuació:
-

En el segon tinent d’alcalde, Sr. Jordi Casals i Prat, des del dia 2 al 18 d’agost de
2013, ambdós inclosos.
En la cinquena tinenta d’alcalde, Sra. Núria Güell i Rovira, des del dia 19 al 31
d’agost de 2013, ambdós inclosos.

Segon.- AVOCAR la delegació general d’atribucions de gestió i resolució d’assumptes
de les seves respectives Àrees als regidors i regidores que s’absentin per gaudir el seu
període de vacances i durant el període de la seva absència, que s’especifica a
continuació:
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Del Sr. Manel Romans i Sànchez, les competències en matèria de Promoció
Econòmica i de Recursos Humans, en el període comprès entre el dia 5 i l’11
d’agost, ambdós inclosos.
Del Sr. Jordi Casals i Prat, les competències en matèria de Seguretat Ciutadana,
de Comerç i Turisme, de Tecnologies d’Informació i Comunicació, en el període
comprès entre el dia 2 i l’11 de setembre de 2013, ambdós inclosos.
Del Sr. Albert Portús i Noguera, les competències en matèria d’Economia i
Hisenda i de Règim Intern, en el període comprès entre el dia 1 i el 15 d’agost de
2013, ambdós inclosos.
Del Sr. Lluís Sabatés i Padrós, les competències en matèria d’urbanisme, Obres
i Serveis i Activitats i d’Ensenyament, en el període comprès entre el dia 26
d’agost i el 6 de setembre de 2013, ambdós inclosos.
De la Sra. Núria Güell i Rovira, les competències en matèria de Cultura, en el
període comprès entre el dia 13 i el 24 de juliol de 2013, ambdós inclosos.
De la Sra. Carme Francolí i Casas, les competències en matèria de Benestar
Social, Salut Pública i Polítiques d’Igualtat, en el període comprès entre el dia 2 i
el 14 de juliol de 2013, ambdós inclosos.
De la Sra. Concepció Villena Aceituno, les competències en matèria d’Esports,
en el període comprès entre el dia 1 i el 15 de juliol i entre el dia 5 i l’11 d’agost de
2013, tots inclosos.
Del Sr. Xavier Lozano i Victori, les competències en matèria de Medi Ambient i
Món Rural, de Ciutadania Activa i de Joventut i Infància, en el període comprès
entre el dia 2 al 25 d’agost de 2013, ambdós inclosos.

Tercer.- DONAR COMPTE de la present Resolució en la propera sessió que celebri el
plenari municipal.
Quart.- NOTIFICAR-LA a les persones interessades i PUBLICAR-LA al Butlletí Oficial de
la Província.
Cinquè.- Donar a conèixer la present resolució als Departaments municipals pel seu
coneixement i efectes oportuns.”
El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat dels tràmits que estan relacionats a
la taula que precedeix.
3.3.2. Donar compte d'un decret de l'Alcaldia de delegació en el tinent, Sr. Lluís
Sabatés, per a la celebració d'un matrimoni civil.
En data 27 de juny de 2013, s’ga dictat el decret de l’Alcaldia que es transcriu a
continuació per al general coneixement:
“En data 22 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. FERRIOL
MORA MAS i la Sra. RAQUEL VALIEN RICART, 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.
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El Sr. LLUÍS SABATÉS PADRÓS, 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. LLUÍS SABATÉS PADRÓS, Tinent d’alcalde d’aquesta
Corporació, l’autorització per a la celebració del matrimoni civil entre el Sr. FERRIOL
MORA MAS i la Sra. RAQUEL VALIEN RICART, el dia 6 de juliol 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 del decret de l'alcaldia de delegació en el regidor, Sr. Xavier
Lozano, per a la celebració d'un casament civil.
En data 27 de juny de 2013, s’ha dictat el decret de l’alcaldia que es transcriu a
continuació per al general coneixement:
En data 20 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. JOAN MANEL
ESPIGARES HERNÁNDEZ i la Sra. MARIA CARME FLUVIÀ CANUDAS, 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. XAVIER LOZANO VICTORI, 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. XAVIER LOZANO VICTORI, regidor d’aquesta Corporació,
l’autorització per a la celebració del matrimoni civil entre el Sr. JOAN MANEL
ESPIGARES HERNÁNDEZ i la Sra. MARIA CARME FLUVIÀ CANUDAS, el dia 6 de juliol
de 2013.
Segon.- NOTIFICAR el present acord a les persones interessades.
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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.
3.3.4. Donar compte del decret de l'acaldia dictat en data 27 de juny de 2013, de
delegació en la regidora, Sra. Concepció Villena, per a la celebració d'un casament
civil.
En data 27 de juny de 2013, es va dictar la resolució de l’alcaldia que es transcriu a
continuació epr al general coneixement:
“En data 27 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. XAVIER
SOLDEVILA RUIZ i la Sra. RUTH NOHEMÍ REYES GARCÍA, 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.
La Sra. CONCEPCIÓ VILLENA ACEITUNO, regidora 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 la Sra. CONCEPCIÓ VILLENA ACEITUNO, regidora d’aquesta
Corporació, l’autorització per a la celebració del matrimoni civil entre el Sr. XAVIER
SOLDEVILA RUIZ i la Sra. RUTH NOHEMÍ REYES GARCÍA, el dia 20 de juliol 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.
3.3.5. Donar compte del decret de l'alcaldia de data 2 de juliol de 2013, de delegació
en el regidor Sr. Marc Fontserè per a la celebració d'un casament civil.
En data 2 de juliol de 2013, s’ha dictat la resolució de l’alcaldia que es transcriu a
continuació per al general coneixement:
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“En data 10 de juny 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. ERNEST
DONADO SERRA i la Sra. MARTA HOMS CASTELLS, 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. MARC FONTSERÈ CANDELL, 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. MARC FONTSERÈ CANDELL, regidor d’aquesta
Corporació, l’autorització per a la celebració del matrimoni civil entre el Sr. ERNEST
DONADO SERRA i la Sra. MARTA HOMS CASTELLS, el dia 12 de juliol 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.
3.3.6. Donar compte al Ple sanció disciplinària JCM
En data 16 de juliol es va dictar una resolució de l’alcaldia la part resolutiva de la qual es
transcriu a continuació per al general coneixement:
“PRIMER.- Declarar la Sra. Josefina Corral Mejías contractada laboral d’aquest
Ajuntament, adscrita al lloc de treball d’auxiliar de neteja de les dependències municipals
responsable de la comissió de la falta molt greu tipificada a l’article 95.2. p) de la Llei
7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, en relació a l’article 56.4.r)
del Conveni Col·lectiu d’aquest Ajuntament, d’acord amb la part expositiva d’aquesta
resolució.
SEGON.- Sancionar la Sra. Josefina Corral Mejías, contractada laboral d’aquest
Ajuntament, amb la sanció d’acomiadament disciplinari prevista a l’article 96.1.b) de la
Llei 7/2007, de 12 de abril, de l’Estatut de l’empleat Públic en relació a l’article 57.C) a)
del conveni col·lectiu d’aquest Ajuntament.
TERCER.- Fer efectiva aquesta sanció a partir de l’endemà de la notificació d’aquesta
resolució.
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QUART.- Donar compte a l’Ajuntament Ple en la propera sessió ordinària que celebrin i
al comitè de personal.
CINQUÈ.- Realitzar l’oportuna anotació al Registre de Personal d’aquest Ajuntament.
SISÈ.- Contra la present Resolució de l’Alcaldia, que és definitiva en via administrativa,
podrà la interessada presentar la reclamació prèvia a la via laboral prevista a l’ article 125
i de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i 69 i ss. i 103 i 114 de la Llei 36/2011,
de 10 d’octubre, reguladora de la Jurisdicció Social, amb caràcter previ a l’exercici
d’accions davant la jurisdicció social, davant l’Alcaldia, en el termini de vint dies hàbils des
de la recepció de la present notificació.
La interposició de la reclamació prèvia suspèn el termini de caducitat per presentar la
demanda d’acomiadament fins el moment de la seva resolució i notificació expressa o fins
transcorregut el termini d’un mes sense haver-se notificat la resolució que procedeixi. En
aquest darrer cas, la reclamació prèvia es considera desestimada per silenci negatiu per
tal d’exercitar l’acció judicial i formalitzar la demanda davant el Jutjat del Social.
Tot això sense perjudici que pugui l’interessat exercitar altres recursos o accions que
estimi convenients en defensa dels seus drets.”
El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat dels tràmits que estan relacionats a
la taula que precedeix.
3.3.7. Donar compte d'un decret de l'alcaldia de modificació d'un decret de
delegació per a la celebració d'un casament civil.
Es dóna compte del decret de l’alcaldia següent:
En data 27 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. XAVIER
SOLDEVILA RUIZ i la Sra. RUTH NOHEMÍ REYES GARCÍA, 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.
Per decret de l’alcaldia de data 27 de juny de 2013, l’alcalde va delegar en la regidora,
Sra. Concepció Villena Aceituno la celebració de la cerimònia, però en data d’avui, els
nuvis han comunicat el seu desig per tal que aquesta delegació es formalitzi en favor del
regidor Sr. David Olivares González, que ha mostrat la seva disposició.
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.- REVOCAR la delegació a favor de la Sra. CONCEPCIÓ VILLENA ACEITUNO,
regidora d’aquesta Corporació, i DELEGAR al Sr. DAVID OLIVARES GONZÁLEZ
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l’autorització per a la celebració del matrimoni civil entre el Sr. XAVIER SOLDEVILA RUIZ
i la Sra. RUTH NOHEMÍ REYES GARCÍA, el dia 20 de juliol 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:
3.4.1. Sessió ordinària del dia 17 de juny de 2013.
3.4.2. Sessió ordinària del dia 1 de juliol de 2013.
3.4.3. Sessió ordinària del dia 8 de juliol de 2013.
3.4.4. Sessió ordinària del dia 15 de juliol de 2013
El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat dels tràmits que estan relacionats a
la taula que precedeix.

3.5. DONAR COMPTE D'INFORMES DE LA INTERVENCIÓ MUNICIPAL
3.5.1. Informe de Tresoreria sobre la morositat del segon trimestre de 2013
Informe sobre el compliment dels terminis que preveu la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de
modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de
lluita contra la morositat en les operacions comercials.
RELACIÓ DE FETS:
D’acord amb les dades que disposem a la Tresoreria d’aquest Ajuntament, el nombre i la
quantia global de les obligacions pendents de pagament a 30 de juny de 2013, en les
quals s’està incomplint el termini segons la Llei 15/2010 són DUES operacions i importen
una quantitat total de 18.870,54 euros.
Descripció
Ribes Bufet Advocats, provisió fons
Asses.jurídic Concurs Sport Assistance
2000
Agència de l’Habitatge de Catalunya, lloguer
habitatges socials segon semestre 2012

Núm. operació
220120023776

Import euros
12.600

220130009225

6.270,54
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En quant a la factura de Ribes Bufet Advocats per import de 12.600 euros, s’informa que
no s’ha fet efectiva ja que està afectada pel procediment concursal núm. 235/2013 Sport
Assistance.
En quant a la factura de l’Agència de l’Habitatge, per lloguers d’habitatges socials segon
semestre 2012, no s’ha realitzat el pagament, perquè es troba pendent de compensar
amb els deutes pendents d’Incasòl.
FONAMENTS DE DRET:
La Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre,
per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions
comercials preveu en el seu article 4t. apartats 3 i 4 la següent obligació: Els
Tresorers o, si no, Interventors de les corporacions locals elaboraran trimestralment
un informe sobre el compliment dels terminis previstos en aquesta Llei per al
pagament de les obligacions de cada entitat local, que inclourà necessàriament el
nombre i la quantia global de les obligacions pendents en què s’estigui incomplint el
termini, i la seva remissió als òrgans competents del Ministeri d’Economia i Hisenda i
els que tinguin atribuïda la tutela financera de les entitats locals.
INFORME
En l’elaboració d’aquest informe, i per tal de no distorsionar l’import de les obligacions
pendents de pagament, s’han exclòs aquelles obligacions pendents i que provinguin de
l'atorgament de subvencions a diferents entitats, atès que el pagament de subvencions
,es regeix pel reglament intern de subvencions i no poden ser pagades sense la
justificació prèvia. Sense que això signifiqui incompliment en el pagament per part de
l’Ajuntament.
Aquesta tresoreria adjunta al present informe, les dades sobre l’execució de pagaments
del primer trimestre de 2013 , les quals seran trameses telemàticament al Ministeri
d’Economia i Hisenda així com a Tutela Financera de la Generalitat de Catalunya, una
vegada aprovades pel Ple de l’Ajuntament.
A data 30-06-2013

Número

Import Euros

Pagaments realitzats dins el termini
legal

1115

861.108,85

Resta de pagaments del trimestre
fora termini
Interessos de demora pagats en el
trimestre
Obligacions pendents en les quals
s’estigui incomplint el termini a data
30-06-2013
Factures o documents justificatius
que hagin transcorregut més de 3
mesos i pendents de tramitar el
reconeixement d’obligació

692

0

400.093,23

0
2

0

18.870,54

0

El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat dels tràmits que estan relacionats a
la taula que precedeix.
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3.5.2. Informació de comunicar pel compliment d’obligacions contemplades en
l’ordre hap/2105/2012 d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de
subministrament d’informació prevista en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera
L’Ordre HAP/2015/2012 d’1 d’octubre, en el seu article 16 determina les obligacions
trimestrals de subministrament d’informació que cada Ens Local ha de trametre
trimestralment, des d'intervenció o orgue que exerceixi aquesta funció, un informe que
determini els paràmetres de la Llei 2/2012 d’Estabilitat Pressupostària.
El passat 6 de juliol, es va emetre per part del ministeri els models que caldrà trametre en
compliment d’aquesta normativa. Els models encara no són efectius a l’Oficina Virtual per
a la Coordinació Financera amb els Ens Locals al web del ministeri i caldrà trametre’ls
telemàticament, no obstant en la data del present encara no són efectius.
El que sí que determina la norma és que els paràmetres bàsics s’han de posar en
coneixement del Ple, cosa que es realitza a través del present informe.
Així, Isabel Vilà Centrich, interventora de l’Ajuntament de Torelló com a responsable de
l’informe d’avaluació i comunicació de la informació del pressupost de la corporació,
comunico l’actualització i les dades d’execució del pressupost, de l’únic ens locals que
s’integra a l’Ajuntament, segons la BDGEL, corresponents al 2on trimestre del 2013, i
d’acord a la llei Orgànica 2/2012:


El pressupost compleix l’objectiu d’estabilitat pressupostària, amb una
capacitat de finançament:

CAPACITAT
FINANÇAMENT

/

NECESSITAT

DE

Ingressos dels capítols 1 a 7
-Despeses dels capítols 1 a 7
Ajustaments SEC 95
Ajustament consolidació operacions entre el
grup
Capacitat (+)/Necessitat(-) de finançament



Press. Actual

12.958.384
12.417.755
638.270

13.586.010
15.000.684
2.421.855

0
1.178.899
9,10%

1.007.182
7,41%

Compleix amb la regla de la despesa:

Base de la
despesa
Ajustament consolidació operacions entre el
grup
Base de la despesa exercici
actual
Marge a la Regla de la
Despesa
Taxa implícita d'increment



Press. Inicial

0
9.929.782

10.237.661

354.733
-1,81%

46.854
1,24%

El deute en termes SEC95, sense endeutament 2013 previst:

Deute en termes SEC95
Sobre ingressos corrents

6.551.571
53,0%

La qual cosa s'informa als efectes oportuns
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El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat dels tràmits que estan relacionats a
la taula que precedeix.
3.5.3. RDL 8/2013 de mesures urgents contra la morositat de les administracions
públiques i de suport a les entitats locals amb problemes financers.
RDL 8/2013 de mesures urgents contra la morositat de les administracions
públiques i de suport a les entitats locals amb problemes financers.

El passat 29 de juny va publicar-se al BOP el RDL 8/2013 abans esmentat que
determinava una sèrie de mesures per a municipis amb problemes financers.
En aquesta norma es fixava la data de 19 de juliol, com a data límit per a remetre tota la
informació necessària d’aquelles obligacions pendents de pagament amb els proveïdors
sempre que siguin vençudes, líquides i exigibles amb anterioritat a 31 maig de 2013, i que
estiguin comptabilitzades d’acord al previst en els articles 11 i 15.
De la relació que s’adjunta s’observa que l’Ajuntament solament té pendent de pagament
una factura a nom de RIBES BUFET ADVOCATS I CIS SRC, en concepte de
“PROVISIÓ DE FONS ASSESSORAMENT JURÍDIC PRE-CONCURS SPORT
ASSISTANCE 2000 SL.. FASE II”. Aquest deute, malgrat estigui en fase comptable
“obligació”, no és del tot exigible en tant el desenvolupament del servei s’està portant a
terme. En aquest sentit NO s’INCLOURÀ en el mecanisme de pagament a proveïdors.
En quant a l’àmbit subjectiu dels deutes a incloure, s’ha ampliat notablement, en el sentit
que aquelles derivades de prestació de serveis fetes pel propi ens local a un altre ens de
dret públic poden ser incloses, d’acord a l’article 3.
En aquest sentit s’ha demanat a l’Ajuntament de Sant Pere de Torelló que inclogui dintre
dels seus deutes pendents un import total de 49.275,16€, corresponents a servei de
deixalleria de diversos anys i un servei de la UBASP del 2006.
En quant a la Generalitat, no està clar que es pugui incloure els deutes que tenen
pendents vers l’Ajuntament de Torelló, sinó s’obre el mecanisme de la Llei 8/2013, pel
que es resta a l’espera de noves interpretacions.
A partir del dia 25 de juliol i fins al 20 de setembre es podrà sol·licitar per part dels
contractistes un certificat individual de reconeixement d’obligació pendent en cas de no
figurar a les llistes de deutes pendents. Serà, si procedeix, en aquest moment quan es
demanaria la inclusió dels deutes de la Generalitat.
La qual cosa s'informa als efectes oportuns
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.-
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En relació a un tema aprovat a l’última Junta de Govern, la pregunta es va desglossant; la
primera part d’aquesta pregunta, seria: les altres escoles del municipi, quan tindran un
aparcament privat per a les hores d’entrada i sortida de l’escola, com el Fortià Solà?

Respon el Sr. Jaume Vivet:
Em sap molt greu, Roser, que ho hagis entès així; en tot cas, el títol és equivocat. És un
aparcament que no és només per a les escoles; és un aparcament que em sap greu que
ho entengueu així; la nostra idea no és només per a l’escola; segurament –i dic
segurament- pot acabar essent un aparcament, i dic segurament, però hem d’acabar de
parlar de com s’enfoca, però és possible que inclús sigui de zona blava. És un
aparcament que és del mercat; agafa el mercat, agafa el CAP, agafa l’escola i, si
m’apures, inclús agafa l’àmbit del Sagrats Cors.
És una zona on fa falta aparcament des de fa temps i el portem treballant des de fa més
d’un any aquest tema; hi ha hagut temes jurídics de papers, que no ens han permès
firmar amb el propietari fins fa –ho volia donar com a informació posterior, però ja ho dic
ara- la setmana passada es va poder signar el conveni amb els dos propietaris del
terreny. Em sap molt greu que ho malinterpretis d’aquesta manera, que és un pàrquing
privat del Fortià Solà. No vol ser això.
4.2.Una altra pregunta, relacionada amb l’anterior, com estan les converses amb l’ICS per
saber cap on ampliaran el CAP –valgui la redundància- i, per tant, cap on es pot ampliar
l’aparcament actual que és on s’ha de fer la inversió d’aparcaments, si s’escau.

Respon el Sr. Jaume Vivet:
A dia d’avui, no se’ns ha dit res més i tota la informació que se’ns va demanar, de plànols,
de mesures cap on podia créixer, tot això se’ls va entregar i ho tenen ells.
4.3.Quins costos tindrà l’aparcament “privat” del Fortià Solà, a més dels de més 420 euros de
lloguer mensuals fins a finals d’any? Entenem que hi ha d’haver una adequació; hi ha
d’haver grava, senyalitzacions verticals a la calçada, temes d’accessos...
Com a precs, relacionats amb això, ens sembla absolutament cafquià que es faci aquest
aparcament, quan segur que a Torelló, i probablement també al Fortià Solà, hi haurà
famílies que no podran pagar els llibres dels seus fills o el menjador escolar. Us
demanem, que sobretot cap infant es quedi sense llibres o sense menjador a causa
d’aquesta inversió, al nostre entendre mal feta.
I per acabar, un altre prec: per quan els itineraris segurs, perquè els infants puguin anar
amb seguretat a l’escola, sols i a peu. Ens estalviaríem molts embussos i molts pàrquings
que ens sembla que no toquen.

Respon el Sr. Jaume Vivet:
El cost dels aparcaments, evidentment que serà el mínim, perquè hi haurà la mateixa
tanca que ja la girem; hi ha unes hores de dedicació per part de la brigada i segurament
s’hi ha de fer grava, però no es farà ni asfaltat ni res de tot això; serà un pàrquing que
més que un pàrquing, serà un terreny on es podrà aparcar. És cert que paguem un
lloguer; estem pagant un lloguer anual d’uns 4.700 euros amb números rodons i el tema
dels itineraris segurs, que és una altra acció que va lligada amb pla de barris, s’ha de
treballar i s’ha de treballar amb les escoles; de moment, no l’hem treballat del tot; hi ha
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alguna escola que ha fet alguna cosa i em sembla que hi ha algun treball que han fet els
del consistori infantil i això és el que hem de començar a treballar.
Sra. Roser Mas:
A mi em sap greu que a tu et sàpiga greu que nosaltres ho haguem entès d’aquesta
manera.

Sr. Jaume Vivet:
Que no te’n sàpiga de greu, perquè a vegades és voler entendre les coses o no voler-les
entendre i em sembla que a vegades no les volem entendre.
Sra. Roser Mas:
No és exactament això! nosaltres fem aquesta interpretació.

Sr. Jaume Vivet:
És la meva interpretació.

Sra. Roser Mas:
Si, però fem aquesta interpretació, bàsicament, perquè si em comenta... ara en
l’argumentari, deies que és una zona on falta aparcament; tenim el de l’ambulatori, tot i
que petit, tota la zona...

Sr. Jaume Vivet:
El de l’ambulatori és sempre ple!
Sra. Roser Mas:
Sovint, però en ocasions no; depèn de quines franges horàries s’hi vagi...

Sr. Jaume Vivet:
I aquest hauria de ser només per a gent de l’ambulatori!
Sra. Roser Mas:
Si, si, si, però depèn de quines franges es va, de debò que hi ha lloc, perquè jo,
malauradament hi he d’anar força i en franges hi ha aparcament.

Sr. Jaume Vivet:
Ara potser n’hi ha de lloc!
Sra. Roser Mas:
Hi ha tota la zona del carrer que també en aquests moments n’hi ha; a la zona del mercat,
quan no és mercat, també hi ha aparcament. D’acord? Per tant, no entenem tant que hi
hagi una manca tan important d’aparcament i ja està!

76

Sr. Jaume Vivet:
Ho veiem diferent, Roser. Ja està! Deixem-ho aquí.
Sra. Roser Mas:
Si, segurament, sort n’hi ha!

Sr. Jaume Vivet:
I tant que n’hi ha sort!
Sr. DAVID OLIVARES:
4.4.Ens agradaria saber si podríem tenir la informació de totes les parcel·les o terrenys de
l’Ajuntament que ens haguem venut en els últims 12 anys i a qui es van vendre.

Respon el Sr. Jaume Vivet:
Com bé ha dit en Pere (Galobardes); per tot això, es pot anar al registre i mirar pel
registre.
4.5.Valorar els incidents de la porronada; si el tema baralles i tot aquest tema; si ens podrien
donar les dades.

Respon el Sr. Jordi Casals:
Els incidents de la porronada, tampoc ha passat res extraordinari; a nivell de dades,
respecte a l’any passat i respecte a fa dos anys, és més baix; si que hi va haver incidents
fa dos anys, perquè hi va haver gent que va robar, però a nivell de número era més alt.
Aquest any s’ha tirat endavant amb el dispositiu que es va començar l’any passat amb els
mossos d’esquadra, col·laborant; perquè no s’entrés vidre i llaunes a la zona de la plaça
de la Vila i la Vella i, on hi ha concentració de gent, passen coses, diferents coses i, per
sort, els incidents que hi va haver es van poder identificar les persones que no es van
portar bé; es va poder ajudar a qui necessitava ajuda, i en aquesta línia. Després farem
una valoració global d’aquestes últimes setmanes i tampoc no ha passat res extraordinari.
4.6.Voldríem saber quin programa hi ha a l’Ajuntament, perquè el desconeixem, i
possiblement hi sigui, per gent que estigui en risc d’exclusió, perquè n’hi ha molts que
porten sense treballar possiblement 4 o 5 anys, des que va començar la crisi, i saber quin
programa segueixen aquest tipus de persona que potser no tornaran a treballar; des de
benestar social.

Respon el Sr. Jaume Vivet:
El programa que hi ha, una mica, jo penso que l’han de decidir ells, també, perquè m’he
trobat gent pel carrer que fa quatre o cinc anys que estan a l’atur i no han fet ni un curs,
no han anat a la Cooperativa ni a fer un curs de qualsevulla cosa, d’aprenentatge, de

77

reciclatge, per estar al dia de noves tecnologies, fer un currículum, aprendre a fer alguna
cosa més i això, una mica, a l’Ajuntament hi posem les eines i els mitjans; el que hi hem
de posar, però els que han de posar la voluntat són ells. Jo entenc que qui vulgui fer, hi
som; qui necessiti hi ha benestar social, que no deixem desatès ningú, i pensem que els
serveis i els mitjans hi són per fer-ho. Ara, és clar! Nosaltres, el que no podem fer, és
obligar-los amb una corda que vinguin.
4.7.Voldríem saber quina empresa gestionarà les escoles de Torelló que feia l’empresa
Vespella; si saben alguna cosa, ja.

Respon el Sr. Manel Romans:
És una empresa de La Garriga que es diu 7 i tria; es van presentar tres empreses al
concurs i va guanyar aquesta i dimecres passat, a la comissió permanent del Consell
Comarcal, es va adjudicar el servei a aquesta empresa, que començarà el mes de
setembre.
Sr. David Olivares:
Se subroga el personal de l’altra empresa?

Sr. Manel Romans:
Si, se subroga. És obligatori que subroguin el personal de l’empresa Vespella, que
gestionava fins ara els menjadors escolars de la comarca.

Sr. JOAN MANEL CASTILLO:
4.8.Jo volia parlar d’un accident que va passar, que suposo que ja deveu saber, al carrer dels
Pins, on va caure una dona, on enllaça amb el carrer dels Artesans; ens van dir que allà
va caure una dona i va patir una fractura de braç bastant seriosa, amb possible operació i
tot i nosaltres vam baixar i vam anar a veure aquesta dona i va donar la casualitat que
vam parlar amb diversos veïns que estaven allà al carrer i resulta que aquesta vorera, ja
s’han queixat moltes vegades a l’Ajuntament; nosaltres els vam preguntar si va ser per
escrit o van trucar i els que vam parlar, ens van dir que havia estat per via telèfon.
Nosaltres els vam dir que havien de ser una sol·licitud, però resulta que aquesta vorera
està malmesa, que pati na i és perillosa i ells diuen que ja ho sabíeu fa molt temps i ha
hagut de passar alguna cosa, perquè potser s’hi faci alguna cosa, com posar una barana.
És a la cruïlla del carrer dels Pins, que enllaça amb el carrer dels Artesans.

Respon el Sr. Lluís Sabatés:
Primer de tot, lamentar aquest accident. És una cruïlla, que no és que estigui més
deteriorada, però en els últims temps, si que és un lloc en què la inclinació és molt
pronunciada; precisament hem començat un seguit d’actuacions al barri de Montserrat
per solucionar aquests desnivells, i un és al carrer Montesquiu i carrer Núria, en què ja
hem començat i hi ha un pla d’actuació per anar intentant millorar totes aquestes zones i
on sigui possible, posar una barana a la part exterior de la vorera, i si no, com farem aquí,
a la part interior, tocant a la paret, que no molesti el propietari i amb el seu permís –com
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ho hem fet- per poder resoldre aquests desnivells que hi ha en alguns punts en carrers
d’aquella zona.
Lamentem que hagi estat així; jo personalment, i en Santi crec que també, no teníem cap
notificació que algú s’hagués queixat d’això, és a dir que hi hem començat a treballar
veient-ho i no per tenir aquesta informació.
Donar-te les gràcies si realment has dit que presentin sol·licituds i que ens ho diguin, que
és la manera de procedir; de totes maneres, lamentar si realment –que no ho dubto- que
s’hagi trucat a l’ajuntament dient que hi ha un lloc on hi ha un desperfecte i que no s’hagi
atès degudament.
Torno a repetir: si pots parlar amb aquesta persona i pot trucar a l’Ajuntament i demanar
per mi, l’atendré correctament, com faig amb tothom; jo tampoc he rebut cap notificació
que hi hagués aquesta persona que truqués, o aquestes persones, i evidentment
intentarem resoldre-ho el més aviat possible.

4.9.Al carrer del Lluçanès, hi ha un forat al mig de la carretera, que nosaltres vam anar a
comprovar i resulta que un veí que fa més d’un mes que està trucant i li van dient que ja
hi anirà la brigada. Si vosaltres ens dieu que nosaltres els diguem que han d’anar a
l’Ajuntament i resulta que es troben a l’Ajuntament que els diuen que ja hi aniran, però no
hi van, és clar! Aquí hi ha un problema. A veure si poden començar a arreglar aquests
problemes.

4.10.També voldríem demanar que ens expliquin, perquè van pintar una zona de prohibició
d’estacionament al carrer del Ter, exactament al davant de TC Torelló. Quin ha estat el
motiu, perquè s’ha fet i que ens expliquin una mica com va anar.

Respon el Sr. Jordi Casals:
Suposo que sabreu que allà hi ha una bàscula, i hi entren camions de grans dimensions, i
si allà hi ha cotxes aparcats, els camions no poden sortir.
Allà ja hi ha hagut abans accidents, hi ha hagut algun ensurt important i el que no pot ser
és que una bàscula que està oberta 24 hores al dia, provoqui problemes que poden
portar conseqüències greus. Es va fer una petició, es va mirar i s’ha decidit això. I dir que
es paga per aquesta mesura; la persona que ens ho va demanar i vam veure que estava
justificat, paga per ocupació de la via pública en aquella part.
Sr. PERE GALOBARDES:
4.11.El company de plataforma ja ho ha introduït: perquè rebo, amb això de les últimes
tecnologies, encara que no posi el nom, perquè posa el vostre grup municipal, consultes
sobre terrenys que s’han venut i així, com que m’ho heu adreçat... jo ho deia, perquè volia
fer un prec; els serveis jurídics us poden informar, però com que ja li dirà l’alcalde, i si no,
es pot anar al registre de la propietat, però suposo que el problema no ve d’aquí, i
escoltant el cap, ve més de comprensió, perquè és difícil comprendre, si no és que algú
us escriu els escrits...
Dit això, no volem ser de la vostra democràcia! Aquest és el prec. Perquè nosaltres, el
que fem primer, és respectar les persones, perquè nosaltres, les idees les podem
combatre com vulgueu, però les persones no. Insultant-me a mi, com feu habitualment, o
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a la Roser –que tenim el titular compartit- no ens faran canviar, encara que ens vulguin
marcar.
5.- INFORMACIONS:
Sra. CONCEPCIÓ VILLENA:
5.1.Bona festa major, només!

Sra. NÚRIA GÜELL:
5.2.Jo també en aquesta línia: agrair la bona acollida que de moment hi ha a tots els actes
realitzats de la festa major; esperar que seguim així de bé, que tothom s’hi engresqui;
tenim teatre, tenim balls, encara ens queda força cosa... bon final de festa major i bones
vacances a tothom.
Sr. ALBERT PORTÚS:
5.3.Igualment, bona festa major i bones vacances.
Sr. JORDI CASALS:
5.4.Abans de desitjar bona festa major que queda, si que potser queda molt lluny, però a
principis d’aquest mes hi va haver la nit de botigues, i només dir –ja que us he anat
informant de com havia anat tot- crec que va ser un èxit com va anar i així a la reunió de
valoració que vam fer amb els comerciants es va poder constatar: el 95% de la gent
estava contenta de com aviat anat, tant de l’afluència de gent, la manera com s’ho van
passar i també a nivell de vendes, que també és una cosa important i a tenir en compte.
Des d’aquí, donar les gràcies per l’esforç dels comerciants i dir que el que es va plantejar
allà és que l’any vinent pugui tenir continuïtat i això vol dir que hi treballarem i intentarem
arreglar les coses que s’haurien pogut fer millor; sempre passa el primer any, quan no
tens experiència i continuar treballant amb la mateixa dinàmica des de la regidoria de
comerç, amb els comerciants i conjuntament.
I bona festa major en el que queda.

Sr. LLUÍS SABATÉS:
5.5.Bona festa major i bones vacances.
Sr. XAVIER LOZANO:
5.6.El mateiX: bona festa major i bones vacances.
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Sr. JAUME VIVET:
5.7.Jo també dir que aquests dies hem pogut gaudir una mica d’una visita guiada al museu
de la torneria, que es va fent cada dia: els matins, en Gerard ens fa unes visites guiades;
invitar-vos a anar-hi, perquè tot i que de moment és de manera molt modesta, però
almenys ja es veu una mica el que pot ser el museu i desitjar-vos una bona festa major i
una bona participació a la festa.

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

Torelló, 31 de juliol de 2013
Vist i plau,
L’ALCALDE,

LA SECRETÀRIA,

Jaume Vivet Soler

Montserrat Freixa Costa
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