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President, VIVET SOLER JAUME, Convergència i Unió
Membre de Dret, ROMANS SÁNCHEZ MANEL, Convergència i Unió
Membre de Dret, CASALS PRAT JORDI, Junts per Torelló - Esquerra Republicana de
Catalunya - Acord Municipal
Membre de Dret, PORTÚS NOGUERA ALBERT, Convergència i Unió
Membre de Dret, SABATÉS PADRÓS LLUÍS, Junts per Torelló - Esquerra Republicana
de Catalunya - Acord Municipal
Membre de Dret, GÜELL ROVIRA NÚRIA, Convergència i Unió
Membre de Dret, FRANCOLÍ CASAS CARME, Convergència i Unió
Membre de Dret, VILLENA ACEITUNO CONCEPCIÓ, Convergència i Unió
Membre de Dret, LOZANO VICTORI XAVIER, Junts per Torelló - Esquerra Republicana
de Catalunya - Acord Municipal
Membre de Dret, FONTSERÈ CANDELL MARC, Partit dels Socialistes de Catalunya Progrés Municipal
Membre de Dret, FORCADA RIFÀ DAVID, Partit dels Socialistes de Catalunya - Progrés
Municipal
Membre de Dret, GALOBARDES MOLERA PERE, Partit dels Socialistes de Catalunya Progrés Municipal
Membre de Dret, HERNÁNDEZ YEBRA IRENE, Partit dels Socialistes de Catalunya Progrés Municipal
Membre de Dret, SOLDEVILA MIRÓ JOSEP M, Plataforma per Catalunya
Membre de Dret, OLIVARES GONZÁLEZ DAVID, Plataforma per Catalunya
Membre de Dret, CASTILLO RUBIO JOAN MANEL, Plataforma per Catalunya
Membre de Dret, MAS ILLAMOLA ROSER, Iniciativa per Catalunya Verds
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1. ACTES PENDENTS D'APROVAR
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2. PROPOSTES
2.1. JOVENTUT I INFÀNCIA
2.1.1. PRP2013/2403 Consell Assessor matèria de joventut del Consell Comarcal
d’Osona
2.2. ALCALDIA
2.2.1. PRP2013/2219 Aprovació de les festes locals per al 2014.
2.3. HISENDA
2.3.1. PRP2013/2428 declaració plurianualitat diferents despeses
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2.4. RECURSOS HUMANS
2.4.1. PRP2013/2489 Adhesió de l'ajuntament de Torelló a l'Acord signat entre
l'Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i la Federació de Municipis de
Catalunya (FMC) amb els sindicats Comissió Obrera Nacional de Catalunya (CONC) i
Unió General de Treballadors (UGT), juntament amb la Secretaria d'Ocupació i Relacions
Laborals del Departament d'Empresa, pel qual s'estableix la retribució que percebran les
persones aturades que contractin els ajuntaments en el marc del programa treball i
formació promogut pel Servei d'Ocupació de Catalunya.
3. CONTROL DE L'ACCIÓ DE GOVERN
3.1. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L'ALCALDIA
3.1.1. Donar compte al Ple dels Decrets
3.2. DONAR COMPTE EXPRESSA DE DECRETS DE L'ALCALDIA
3.2.1. Donar compte de decret de l'alcaldia de data 7 d'agost de 2013, de delegació per a
la celebració d'un casament civil.
3.2.2. Donar compte del decret de l'alcaldia de data 19 d'agost de 2013, d'avocació de la
delegació de tasques en el tinent, Sr. Albert Portús, durant el seu període de vacances.
3.3. DONAR COMPTE DE LES ACTES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
3.3.1. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local, aprovades des de l'última
sessió plenària.
4.- URGÈNCIES
4.1. HISENDA
4.1.1. Marcs pressupostaria 2014-2016
4.1.2. Aprovar la modificació de les tarifes de la piscina coberta municipal del col·lectiu
"agrupaments familiars", amb efectes a 1 d'octubre de 2013
5.- PRECS I PREGUNTES
6.- INFORMACIONS

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:

1. ACTES PENDENTS D'APROVAR
1.1. PLE2013/7 Ordinària 29/07/2013
L’acta s’aprova per unanimitat dels membres de la Corporació, sense modificacions.
2. PROPOSTES
2.1. JOVENTUT I INFÀNCIA
2.1.1. Consell Assessor matèria de joventut del Consell Comarcal Osona
ACORD:
RELACIÓ DE FETS:
Vist el contingut de l’acord del Ple Comarcal d’Osona de 27 de març de 2013, en relació a
la reestructuració del Consell Assessor en matèria de Joventut, i amb la finalitat d’adoptar
les previsions oportunes en ordre a la designació d’un membre de ple dret per formar part
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del Consell Assessor en matèria de joventut del Consell Comarcal d’Osona, atès que
aquest Ajuntament disposa de Pla Local de Joventut.
FONAMENTS DE DRET:
Segons la legislació de règim local en l’àmbit de la comarca, és possible crear òrgans de
caràcter sectorial en relació amb els àmbits d’actuació pública que per la seva naturalesa
ho permetin, amb la finalitat d’integrar la participació de la ciutadania i de les seves
associacions en els assumptes d’abast comarcal (article 43, lletra b del Text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28
d’abril), i que en concret els articles 130 i 131 de Reglament d’organització, funcionament
i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de
novembre, preveuen la possibilitat que els ens locals creïn òrgans per tal de canalitzar
aquesta participació.
Atès el dictamen favorable de la comissió informativa de serveis a les persones, el ple de
l’Ajuntament, per unanimitat dels seus membres, acorda:
Primer.- NOMENAR membre de ple dret per formar part del Consell Assessor en matèria
de joventut del Consell Comarcal d’Osona, en representació del municipi de Torelló, al
regidor Sr. Xavier Lozano Victori.
Segon.- NOTIFICAR al Consell Assessor en matèria de joventut del Consell Comarcal
d’Osona.
INTERVENCIONS:
Sr. XAVIER LOZANO:
Fa uns dies al Consell Comarcal es va constituir aquest Consell assessor en matèria de
joventut; és un òrgan, una taula que ha de servir per coordinar políticament els diversos
municipis de la comarca que tenen pla local de joventut i, en aquest cas, com que Torelló
disposem d’un pla local, podem ser membres de ple dret d’aquesta taula per coordinar-se
en matèries que des del municipi en si són difícils d’abordar i poder fer una coordinació
més a nivell de comarca. Aquesta coordinació en matèria de joventut ja hi és, ja hi ve
essent sobretot en la part tècnica i ara es dota d’una eina política per buscar estratègies
comunes. En aquest sentit es van plantejar temes o possibles temes per treballar en
polítiques de foment per treballar l’ocupació, l’emancipació dels joves, que jo mateix vaig
proposar com a tema, com una de les eines o temes per poder tractar, perquè és un tema
que des del municipi a vegades costa o es fa difícil, que les estratègies a nivell local donin
fruit i si es poden unir esforços, sempre serà millor.

Sra. ROSER MAS:
Votarem a favor, però pensem que ja seria hora que l’eina política finalment es posi en
marxa després de dos anys de legislatura; ens n'alegrem molt.
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels membres de la Corporació.
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2.2. ALCALDIA
2.2.1. Aprovació de les festes locals per al 2014.
ACORD:
Els Serveis Territorials a Barcelona del Departament d’Empresa i Ocupació de la
Generalitat de Catalunya, han tramès, com cada any, el requeriment per tal que aquesta
Corporació acordi i els proposi –amb antelació al 30 de setembre de 2013-, les dates de
celebració de les dues festes locals del municipi de Torelló per a l’any 2014, d’acord amb
l’article 37.2 de l’Estatut dels Treballadors, que indica que de les catorze festes laborals
dues tindran caràcter local, i d’acord amb el Decret 177/1980, de 3 d’octubre, en què
s’estableix que les dues festes locals seran fixades per Ordre del Conseller d’Empres i
Ocupació, a proposta dels municipis respectius.
L’article 46 del RD 2001/83, de 28 de juliol, estableix que l’acord per part del municipi és
competència del plenari municipal,
És per tot això que, a proposta de la regidoria Alcaldia, i vist el dictamen de la C. I.
d'administració, economia i hisenda, recursos humans, règim intern i seguretat , el Ple de
l’Ajuntament, per unanimitat, acorda:
Primer.- APROVAR la proposta de celebració de les dues festes locals d’aquest
municipi, per l’any 2014, en les dates que s’indiquen a continuació:



Divendres, 1 d’agost, Festa major.
Dilluns, dia 22 de setembre, Rocaprevera.

Segon.- NOTIFICAR el present acord als Serveis Territorials a Barcelona, del
Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, per tal que el tramitin en la forma
escaient.
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels disset membres de la Corporació.
2.3. HISENDA
2.3.1. Declaració de la plurianualitat de diferents despeses
ACORD:

RELACIÓ DE FETS:
Vist que en data 8 de juliol de 2013 d’agost s’ha Decretat iniciar el procediment
d’adjudicació del contracte d’obres de rehabilitació de les piscines municipals Fase II,
rehabilitació de les piscines gran i infantil, projecte que va ser publicat definitivament el
dilluns 8 de juliol de 2013 al BOP.
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Atès que aquesta despesa es troba recollida en el pressupost municipal en dues
anualitats, i la Diputació de Barcelona dintre el “Pla Concerta 2013” hi realitza la següent
aportació:
2013
28.900,00

2014
193.900,00

Atès que en el Pla d’inversió i Finançament annexa al pressupost municipal per l’exercici
2013, hi figura una aportació municipal de 100.000,00€ per aquest 2013.
Vist que en el Pla concerta també hi figura el cofinançament de la Sala Polivalent, que
està alhora subvencionada pe Pla de Barris, dintre l’apartat de “provisió d’equipaments
per a l’ús col.lectiu” amb un pressupost total de 872.000€.
FONAMENTS DE DRET:
Vist l’informe d’Intervenció i l’article 174.2 del RD 2/2004 de 5 de març, Text Refós de la
Llei d'Hisendes Locals, que estableix la possibilitat d’adquirir compromisos de despeses
que afectin a diferents exercicis econòmics, sempre que la despesa s’iniciï en el propi
exercici, i que el servei no pugui ser estipulat per un any.
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:
“DECLARAR la plurianualitat de les següents despeses:
Rehabilitació de les piscines municipals Fase II, rehabilitació de les piscines gran i infantil,
despesa amb cofinançament del Pla Concerta 2013 de la diputació de Barcelona per un
import total de 333.000,96 €, amb el següent percentatge:

2013

Import
despesa
128.900

2014

204.100,96 61,29%

Any

Percentatge
38,71%

333.000,96 100,00%
Ampliació pavelló: Sala Polivalent despesa amb cofinançament del Pla Concerta 2013 de
la diputació de Barcelona per un import total de 872.000€, amb el següent percentatge:

2013

Import
Percentatge
despesa
100.000,00 11,47%

2014

772.000,00 88,53%

Any

872.000,00 100,00%
Tot i això el Ple, amb superior criteri, acordarà el que cregui més convenient
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INTERVENCIONS:
Sr. ALBERT PORTÚS:
Senzillament dir que el projecte de la piscina ja està a punt de licitar per aquest import
que ha dit la secretària, de 333.096 euros, però abastaria dues anualitats i com que hi ha
un compromís de despesa per als propers exercicis, cal portar-ho al ple. Aprofitant
aquesta necessitat urgent, també portem a aprovar la plurianualitat de la sala polivalent,
que també esperem desencallar en breu.
Respecte del projecte inicial que va passar a la comissió informativa d’hisenda, hi ha una
variació en l’import del projecte. Aquesta variació és deguda a què el projecte inicial
abastava la piscina i els accessos a la piscina i a instàncies de la Diputació, per poder
accedir de forma immediata a la subvenció de xarxa, ens han demanat que traiem
aquesta fase d’accessos, ja que encara no hi havia el projecte redactat i per això hi ha
hagut aquest canvi en quant a l’import.
Sr. JOSEP M. SOLDEVILA:
Nosaltres en aquest tema, seguint la nostra línia de sempre, no li donarem suport i us
direm el motiu: perquè creiem que en els temps actuals no podem fer inversions d’aquest
tipus; no sabem si arribaran les subvencions, però a més, haurem d’afrontar temps molt
justos i el forn no està per pastes. La sala polivalent no és cap prioritat i les piscines
creiem que si que s’han d’arreglar, però també creiem que s’hauria d’haver fet un
manteniment en el seu dia.
Sr. PERE GALOBARDES:
NO explicaré el manteniment que s’ha fet, perquè no tinc dades aquí, però te les poden
facilitar, durant aquests anys, a les piscines; però nosaltres si que hi donarem suport, tot i
l'objecció que no tenim la confirmació oficial i, per tant, és una juguesca per la part dels
diners que no estan consignats, perquè no hi ha pressupost a la Generalitat. Però tot i
així si que creiem que ara si que és moment de fer inversions; totalment al revés:
precisament en èpoques de crisi és quan convé fer inversions i si que creiem que
realment fa falta la sala polivalent per al municipi; així ho diuen, no nosaltres, ni vosaltres,
si no que ho diuen estudis i ho diuen els mateixos usuaris i la utilitat que té la sala
polivalent i que a les piscines s’hi ha de fer una remodelació o altra –no sé si és la que
hauríem fet nosaltres- però s’ha de fer, també és evident.
Per tant, hi donarem suport tot i aquestes objeccions.

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
2.4. RECURSOS HUMANS
2.4.1. Adhesió de l'ajuntament de Torelló a l'Acord signat entre l'Associació
Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i la Federació de Municipis de Catalunya
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(FMC) amb els sindicats Comissió Obrera Nacional de Catalunya (CONC) i Unió
General de Treballadors (UGT), juntament amb la Secretaria d'Ocupació i Relacions
Laborals del Departament d'Empresa, pel qual s'estableix la retribució que
percebran les persones aturades que contractin els ajuntaments en el marc del
programa treball i formació promogut pel Servei d'Ocupació de Catalunya.

ACORD:

El divendres 25 de juliol les entitats municipalistes, Associació Catalana de Municipis i
Comarques (ACM) i Federació de Municipis de Catalunya (FMC), i els sindicats Comissió
Obrera Nacional de Catalunya (CONC) i Unió General de Treballadors (UGT), juntament
amb la Secretaria d’Ocupació i Relacions Laborals del Departament d’Empresa i
Ocupació de la Generalitat de Catalunya, van subscriure l’Acord relatiu a la contractació
de persones aturades que hagin exhaurit la prestació i/o subsidi, inscrites com a
demandants d’ocupació no ocupades en el marc del programa Treball i Formació
promogut pel Servei d’Ocupació de Catalunya.
En virtut d’aquest acord, que s’ha signat amb la perspectiva que la Generalitat obriria la
convocatòria de nous Plans d’ocupació, s’estableix que les persones que siguin
contractades per les entitats locals de Catalunya en el marc de les accions d’experiència
laboral i formació del programa Treball i Formació, que forma part dels programes de
polítiques actives d’ocupació que gestiona el Servei d’Ocupació de Catalunya, rebran una
retribució de 850 € mensuals més el prorrateig de les pagues extraordinàries. Aquesta
quantitat serà abonada als ajuntaments per la Generalitat, que també assumirà la quota
empresarial de la seguretat social i les despeses de formació.
L’Acord té la mateixa vigència temporal que el programa Treball i Formació que gestiona
el Servei d’Ocupació de Catalunya de l’exercici 2013, i només cobrirà les contractacions
que es realitzin, com a màxim, fins al 30 de juny de 2014.
Les entitats locals de Catalunya i les seves entitats dependents o vinculades s’hi podran
adherir mitjançant acord del seu òrgan competent, quan s’hagi obert la nova
convocatòria. Els ajuntaments que no s’adhereixin a l’acord de referència hauran d’aplicar
les condicions retributives que tinguin establertes en els convenis col·lectius que els
corresponguin, amb el benentès que la Generalitat no aportarà cap quantitat superior a la
fixada a l’acord, és a dir 850€ per catorze pagues. Per tant, si la retribució, segons
conveni és superior, la diferència haurà de ser sufragada de forma íntegra pel mateix
ajuntament.
En el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 6455 de 6 de setembre de 2013 es
va publicar l'ORDRE EMO/210/2013, de 2 de setembre, per la qual s’aproven les bases
reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització del Programa mixt
Treball i Formació adreçat a persones aturades, prioritàriament de 30 anys o més, que
hagin exhaurit la prestació per desocupació i/o el subsidi, i s’obre la convocatòria per a
l’any 2013.
El termini per a la presentació de sol·licituds finalitza el dia 30 de setembre de 2013, i el
proper Ple es realitzarà el mateix dia, per la qual cosa, es va presentar la proposta
d’aprovació de l’Acord a la Junta de Govern Local, amb la finalitat de ser ratificat en la
propera sessió plenària.
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És per tot això que, a proposta de la regidoria Recursos Humans, i vist el dictamen de la
C. I. d'administració, economia i hisenda, recursos humans, règim intern i seguretat, el
Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda:
Primer: RATIFICAR l’acord de la Junta de Govern Local d’aprovació de l’adhesió de
l’Ajuntament de Torelló a l'Acord de 25 de juliol de 2013, signat entre l'Associació
Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i la Federació de Municipis de Catalunya
(FMC) amb els sindicats Comissió Obrera Nacional de Catalunya (CONC) i Unió General
de Treballadors (UGT), juntament amb la Secretaria d'Ocupació i Relacions Laborals del
Departament d'Empresa, pel qual s'estableix la retribució que percebran les persones
aturades que contractin els ajuntaments en el marc del programa treball i formació
promogut pel Servei d'Ocupació de Catalunya.
Segon: Comunicar aquest acord a la interventora, a l’àrea de promoció econòmica, a la
Junta de personal i al comitè d’empresa.
INTERVENCIONS:
Sra. ROSER MAS:
Nosaltres entenem que això, malgrat que sigui un acord, és a costa de la precarització
dels llocs de treball i un greuge comparatiu per a la gent que farà una feina exactament
igual que el company del costat i anirà a cobrar 3, 4 o 500 euros menys, i això és
complicat. Malgrat tot, votarem que si, perquè propicia la contractació. De totes maneres,
voldria informar-los que des de comissions obreres han emès una nota interna per als
delegats, en què se’ns diu molt clar, molt clar, que aquest tipus d’acord, és per a totes
aquelles, per a tots aquells treballadors que els contracti una entitat o un ajuntament que
no tingui conveni col·lectiu. Per tant, jo no sé si això entraria dins del marc només d’una
adhesió a un acord, o és una decisió política determinada i pensada i determinada.

Sr. MANEL ROMANS:
Jo no ho tinc entès així. Crec que aquest acord al qual van arribar les entitats
municipalistes i els sindicats era perquè no s’hagués de pagar el que deien els convenis,
si no que hi havia una retribució igual per a totes les persones i creiem que en aquests
moments que, com dius tu, estem molt a precari, el que ens interessa a nosaltres és, si
podem agafar quatre persones amb el pressupost que tenim, agafar-ne quatre i no
agafar-ne dues o tres.
Per tant, ens va semblar adherir-nos a aquest acord que, com he dit, no és nostre, si no
que el van signar dos sindicats i dues entitats municipalistes; l’única cosa que fem és
adherir-nos, no hem inventat res.
Nosaltres pensem que, tot i que ja sé que és a precari, però si hi ha quatre persones que
cobren 400 euros i poden treballar i cobrar 850, segurament és millor.
En principi ens han donat l’oportunitat d’agafar quatre persones; estem mirant a veure si
és possible que siguin dues per al mateix projecte, perquè a part de la remuneració, si
que hi ha un ventall d’entre 80 i 120 hores de formació, o sigui que amb aquests 850
euros també rebran formació. A nosaltres ens sembla que ens hi havíem d’adherir per
això. Ens donaven l’oportunitat que hi hagués quatre persones i ens hi hem adherit;
potser amb el pressupost que tenim a recursos humans, potser no hauríem pogut agafar
quatre persones, si no que hauríem arribat a agafar-ne una, o dues...
Sra. ROSER MAS:
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Jo ja he dit que votaríem favorablement, però que quedi clar que per una nota interna des
de comissions, diu que només estava adreçat i que, en tot cas, és una decisió política.
Sr. MANEL ROMANS:
Això que estàs dient que és per a entitats que no tinguin conveni col·lectiu, nosaltres no
ho tenim pas entès així.
Sra. ROSER MAS:
Ja us portaré la còpia.
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels disset membres de la Corporació.
3. CONTROL DE L'ACCIÓ DE GOVERN
3.1. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L'ALCALDIA
3.1.1. Donar compte al Ple dels Decrets
2013/1491
2013/1552
2013/1570
2013/1581
2013/1582

08/06/2013
12/07/2013
15/07/2013
17/07/2013
17/07/2013

2013/1583
2013/1584
2013/1585
2013/1586

17/07/2013
17/07/2013
17/07/2013
17/07/2013

2013/1587
2013/1588
2013/1589
2013/1590

17/07/2013
17/07/2013
17/07/2013
17/07/2013

2013/1591
2013/1592
2013/1593
2013/1594
2013/1595
2013/1596
2013/1597
2013/1598

17/07/2013
17/07/2013
17/07/2013
17/07/2013
17/07/2013
17/07/2013
17/07/2013
17/07/2013

2013/1599

17/07/2013

2013/1600
2013/1601

17/07/2013
18/07/2013

Llicència de primera ocupació 2013/352
Estimar al.legacions i anul.lar denúncia exp.P130661098
Autorització casament X.Soldevila i R.Reyes
Renovació Targeta Aparcament individual- exp. 2003/165
Renovació Targeta d'aparcament individual- exp. 1996/52
Nòmina. Regularització diferències salarials paga extra estiu
2013 JCM
Adscripció provisional tresorera municipal RPC
Sol.licitud Targeta d'aparcament individual- exp. 2003/89
Renovació Targeta d'aparcament individual- exp. 2008/121
Decret aprovació acta preus contradictoris núm. 2 obra casa
jardí finca Can Parrella
Acord incoació 28.1/13
Sanció 28/13
366/2013-LOMEN-SSTT
Ordenar el pagament de les despeses incloses en la relació
comptable P/2013/73
Alta del gat amb codi 982000161048381
Sol·licitud d'accés per vehicles J.F.C.
Sol·licitud d'accés per vehicles J.G.H.
Sol·licitud d'accés per vehicles T.C.G.
Sol·licitud d'accés per vehicles G.C.R.
Alta del gat amb codi 982000189390161
Alta del gos amb codi 941000001931205
Contestar petició sobre formació del col.lectiu de la policia local
durant l'any 2012
Iniciar l'expedient de modificació de pressupost núm. 14/2013,
per la transferència del crèdit de partides que s'estimen
reductibles
Nomenament secretària acctal. per vacances
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2013/1602
2013/1603

18/07/2013
18/07/2013

2013/1604
2013/1605
2013/1606
2013/1607
2013/1608
2013/1609
2013/1610
2013/1611

18/07/2013
18/07/2013
18/07/2013
18/07/2013
18/07/2013
18/07/2013
18/07/2013
18/07/2013

2013/1612
2013/1613

18/07/2013
18/07/2013

369/2013-LOMEN-SSTT
368/2013-LOMEN-SSTT
Reconèixer les obligacions de despesa incloses en la relació
comptable F/2013/349
365/2013-LOMEN-SSTT
359/2013-LOMEN-SSTT
Canvi titularitat nínxol núm. 2145 1a. Part Nova
Canvi titularitat nínxol núm. 636 5a. Oest
Sol·licitud d'accés per vehicles SOREA, SAU
Sol·licitud d'accés per vehicles J.P.V.
Nòmina. Embargament retribucions
Ordenar el pagament de les despeses incloses en la relació
comptable P/2013/74
371/13 VP Instal·lar cadafal

2013/1614

18/07/2013

2013/1615

18/07/2013

2013/1616

18/07/2013

2013/1617
2013/1618
2013/1619
2013/1620
2013/1621
2013/1622
2013/1623
2013/1624
2013/1625
2013/1626
2013/1627
2013/1628

19/07/2013
19/07/2013
19/07/2013
19/07/2013
19/07/2013
19/07/2013
19/07/2013
19/07/2013
19/07/2013
19/07/2013
19/07/2013
19/07/2013

2013/1629

19/07/2013

Aprovar la certificació núm. 3 de l'obra "Rehabilitació casa del
jardí de la finca Parrella per a oficina del Pla de Barris. Fase I:
reconstrucció de la coberta i construcció de serveis exteriors
Autoritzar i disposar una despesa a favor de Generali España,
S.A. de Seguros y Reaseguros
Autoritzar i disposar una despesa a favor de Europe
Professional Tools
Autoritzar i disposar una despesa a favor de Zurich Insurance
PLC, sucursal en España
Nòmina. Deducció per indisposició
Sol·licitud d'accés per vehicles J.A.L.
Sol·licitud d'accés per vehicles E.X.M.
Desistiment VP Festa Major 2013
Fiança lloguer finca cap
Alta del gos amb codi 982000189386890
Alta del gos amb codi 941000001801095
Alta del gos amb codi 977200008231249
Requeriment alta VP Mercaderies Mon animal
Requeriment alta VP taules i cadires
Decret aprovació acta preus contradictoris
Aprovar l'expedient de modificació de pressupost núm. 14/2013,
per la transferència del crèdit de partides que s'estimen
reductibles

19/07/2013
22/07/2013
22/07/2013
22/07/2013
22/07/2013
22/07/2013
22/07/2013
22/07/2013
22/07/2013
22/07/2013
22/07/2013
22/07/2013
22/07/2013
22/07/2013
23/07/2013

Desestimar la petició de devolució de la taxa per a la participació
en el procés selectiu per a la provisió d'una plaça d'arquitecte
municipal en règim interí, per substitució temporal del seu titular
Nòmina. Liquidació JCM
Autorització difusió publicitat 'Canya a la plaça Nova'
VP Festa Major 2013
Sol·licitud d'accés per vehicles M.H.A.
374/2013-LOMEN-SSTT
MS acceptació al·legacions parada 55 mercat setmanal
Sol·licitud d'accés per vehicles E.A.M.
Sol·licitud d'accés per vehicles M.C.C.F.
MS ratificació revocació llicència parada-53 mercat setmanal
Decret aprovar la relació F/2013/323 i altres
Decret aprovació certificat final i de liquidació obra
375/2013-LOMEN-SSTT
Decret incoació contracte menor obres
Renovació Targeta d'Aparcament individual- exp. 2006/139

2013/1630
2013/1631
2013/1632
2013/1633
2013/1634
2013/1635
2013/1636
2013/1637
2013/1638
2013/1639
2013/1640
2013/1641
2013/1642
2013/1643
2013/1644
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2013/1645
2013/1646

23/07/2013
23/07/2013

2013/1647
2013/1648
2013/1649

23/07/2013
23/07/2013
23/07/2013

2013/1650

23/07/2013

2013/1651
2013/1652
2013/1653

23/07/2013
23/07/2013
23/07/2013

2013/1654

23/07/2013

2013/1655

23/07/2013

2013/1656

23/07/2013

2013/1657
2013/1658
2013/1659
2013/1660
2013/1661
2013/1662
2013/1663
2013/1664
2013/1665
2013/1666
2013/1667
2013/1668
2013/1669
2013/1670
2013/1671
2013/1672
2013/1673
2013/1674
2013/1675
2013/1676
2013/1677
2013/1678
2013/1679
2013/1680
2013/1681
2013/1682
2013/1683
2013/1684
2013/1685
2013/1686
2013/1687
2013/1688
2013/1689
2013/1690

23/07/2013
23/07/2013
23/07/2013
23/07/2013
23/07/2013
23/07/2013
23/07/2013
23/07/2013
24/07/2013
24/07/2013
24/07/2013
24/07/2013
24/07/2013
24/07/2013
24/07/2013
24/07/2013
24/07/2013
24/07/2013
24/07/2013
24/07/2013
24/07/2013
24/07/2013
25/07/2013
25/07/2013
25/07/2013
25/07/2013
25/07/2013
25/07/2013
25/07/2013
25/07/2013
25/07/2013
25/07/2013
25/07/2013
25/07/2013

Sol.licitud del Servei de Teleassistència- exp. 2013/101
Sol.licitud Servei de Transport Adaptat- exp. 2004/88
Ordre d'execució finca C. Anselm Clavé, 7 amb C. Collsacabra,
4
Baixa del gos amb codi 985120008983017
Baixa del gos amb codi 985120030890876
Aprovar el padró i la liquidació de la taxa de clavegueram del
2on. Trimestre de 2013
Nòmina. Aprovació de gratificacions i hores extres nòmina juliol
2013
Nòmina. Aprovació factors de l’específic nòmina juliol 2013
Nòmina. Productivitat absentisme Policia Local juliol 2013
Nòmina. Assignació complement de productivitat absentisme
personal funcionari meritat el 1r. semestre de 2013
Nòmina. Assignació complement de productivitat absentisme
personal laboral meritat el 1r semestre 2013
Contestar petició relativa a H.E. de l'any 2012 del col.lectiu
policia local
Aprovar els padrons del servei de subministrament d'aigua
potable del 2on. trimestre de 2013
Canvi parcel.la Horts Socials La Calèndula
Sol·licitud d'accés per vehicles M.C.V.R.
Sol·licitud d'accés per vehicles A.C.C.
Canvi parcel.les Horts Socials Càrites
Decret aprovació acta recepció obra
Acord incoació 29.1/13
Autorització actes Festa Major 2013
Requerir Alta activitat Viatges Alemany
Decret aprovar la relació P/2013/76
VP Mercaderies
Decret aprovar la relació P/2013/78
Denegar al·legacions 14/13
Decret aprovar la justificació del pagament a justificar d'esports
Sol·licitud d'accés per vehicles M.C.C.M.
Sol·licitud d'accés per vehicles P.X.M.
Nomenament Cap accidental Policia Local
Denegar VP Festa Major 2013
379/2013-LOMEN-SSTT
378/2013-LOMEN-SSTT
VP Festa Major 2013
Dipòsit quota préstec Sport Assistance 2000 SL
Decret aprovar la relació P/2013/79
Decret aprovar la relació P/2013/75
VP Taules i cadires 2013
Sol·licitud d'accés per vehicles M.B.M.
Sol·licitud d'accés per vehicles A.R.C.
Sol·licitud d'accés per vehicles D.C.D.
Decret LOMEN
Autorització cercavila imatgeria festiva infantil
385/2013-LOMEN-SSTT
Sol·licitud d'accés per vehicles J.L.G.
Nòmina. Deducció retribucions MRV
384/2013-LOMEN-SSTT
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2013/1691

25/07/2013

2013/1692
2013/1693
2013/1694
2013/1695
2013/1696
2013/1697
2013/1699
2013/1700
2013/1701
2013/1702
2013/1703
2013/1704
2013/1705
2013/1706
2013/1707
2013/1708
2013/1709
2013/1710
2013/1711
2013/1712
2013/1713
2013/1714
2013/1715

25/07/2013
25/07/2013
25/07/2013
25/07/2013
25/07/2013
25/07/2013
26/07/2013
26/07/2013
26/07/2013
26/07/2013
26/07/2013
26/07/2013
26/07/2013
26/07/2013
26/07/2013
26/07/2013
26/07/2013
29/07/2013
29/07/2013
29/07/2013
29/07/2013
29/07/2013
29/07/2013

2013/1716

29/07/2013

2013/1717
2013/1718
2013/1719
2013/1720
2013/1721
2013/1722
2013/1723
2013/1724
2013/1725
2013/1726
2013/1727
2013/1728
2013/1729
2013/1730
2013/1731
2013/1732
2013/1733
2013/1734
2013/1735
2013/1736
2013/1737
2013/1738
2013/1739
2013/1740

29/07/2013
29/07/2013
29/07/2013
29/07/2013
29/07/2013
29/07/2013
29/07/2013
29/07/2013
29/07/2013
29/07/2013
30/07/2013
30/07/2013
30/07/2013
30/07/2013
30/07/2013
31/07/2013
31/07/2013
31/07/2013
31/07/2013
31/07/2013
31/07/2013
31/07/2013
31/07/2013
31/07/2013

Nòmina. Assignació complement de productivitat MMM i JVA
nòmina juliol 2013
Amortitzar anticipadament una part del préstec núm.
0182.6035.964.00003513275
Reversió nínxol núm. 636 5a. Oest
Ordre d'execució finca Av. Pompeu Fabra, 41 amb C. Olot
Autorització ús teatre Cirvianum 2013 - Cinema de Muntanya
VP Sopar a la fresca amb barbacoa i música
Autorització ús Teatre Cirvianum 2013 - Escola Vall del Ges
Sol.licitud Targeta d'Aparcament individual - exp. 2010/120
Renovació Targeta d'Aparcament individual-exp. 1996/116
Baixa Servei Teleassistència- exp. 2010/53
Baixa Servei Teleassistència- exp. 2010/53
Sol·licitud d'accés per vehicles J.V.S.
Sol·licitud d'accés per motocicletes i ciclomotors J.V.S.
Decret aprovar un AD a favor de Cesva Instruments SL
Ordre d'execució finca C. Collsacabra, 4
Canvi titularitat nínxol núm. 285 3a. Est
Decret aprovar un AD a favor d'Envelats Valls SL
Autorització correfoc Festa Major 2013
Sol.licitud servei de Teleassistència- exp. 1996/214
Sol.licitud SERVEI de Teleassistència- exp. 2009/30
Decret aprovar un AD a favor de SECE
Sol.licitud Servei de Teleassistència- exp. 2007/183
Decret aprovar un AD a favor de Xavier Gadea i Josep Pou
Decret aprovar un AD a favor de Judith Vidal
Puntualització al decret de l'alcaldia de data 10 d’abril de 2013,
pel que fa a la denominació de la companyia d'assegurances
Senyalització prohibit estacionar a la vorera del davant de la
bàscula del C. Ter, 129
Acord incoació 30.1/13
Decret aprovar un AD a favor de Joan Codina Ordeig
Decret aprovar un AD a favor d'Esteve Roura Francàs
Decret aprovar un AD a favor d'Obres i paviments Bou SL
Decret aprovar la relació P/2013/82
Decret aprovar la 2a. justificació de la bestreta de teatre 1/2013
Aprovar la 2a. justificació de la bestreta num. 8/2013 ajuntament
Decret Aprovar la relació P/2013/80
Dipòsit quota préstec Sport Assistance 2000, SL 2on trimestre
Trasllat de domicili JGF
Contractació treballadora social
Decret aprovar la relació de factures F/2013/350 i altres
Decret aprovar un ADOP a favor de la Sra. Cepero
Trasllat de domicili MSS
Decret aprovar la relació P/2013/83
Decret aprovar la relació P/2013/84
Nomenament arquitecte interí
Decret aprovar un AD a favor de SECE
Decret aprovar un AD a favor de Ramon Sitjà Font
Decret aprovar un AD a favor de Joan Fajeda
Decret aprovar un AD a favor de Pere Llach Barris
Decret aprovar un AD a favor de Dagra elèctrics SL
Autorització ball popular a la pista del parc de la Cabanya
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2013/1741
2013/1742
2013/1743

31/07/2013
31/07/2013
31/07/2013

2013/1744
2013/1745
2013/1746

31/07/2013
31/07/2013
02/08/2013

2013/1747
2013/1748
2013/1749
2013/1750
2013/1751
2013/1752

02/08/2013
02/08/2013
02/08/2013
02/08/2013
02/08/2013
02/08/2013

2013/1753
2013/1754
2013/1755
2013/1756
2013/1757
2013/1758
2013/1759
2013/1760
2013/1761

02/08/2013
05/08/2013
05/08/2013
05/08/2013
06/08/2013
06/08/2013
06/08/2013
07/08/2013
07/08/2013

2013/1763
2013/1764
2013/1765

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

2013/1766
2013/1767

07/08/2013
08/08/2013

2013/1768

08/08/2013

2013/1769
2013/1770
2013/1771

08/08/2013
08/08/2013
08/08/2013

2013/1772
2013/1773
2013/1774
2013/1775
2013/1776
2013/1777
2013/1778
2013/1779
2013/1780
2013/1781

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

2013/1782

09/08/2013

Decret aprovar un pagament a justificar a favor de la Sra.
Rubinat
Decret aprovar la relació P/2013/85
Decret aprovar la relació P/2013/86
Iniciar l'expedient de modificació de pressupost núm. 15/2013,
per generació de crèdits per ingressos no tributaris
Decret compareixença recurs c.a. 224/2013 D
Decret aprovar un AD a favor de Rafael Villena
Rectificar l'import del dipòsit de la quota del 2on. trimestre de
2013 del préstec de Sport Assistance 2000, S.L., de la resolució
de l'alcaldia del 29 de juliol de 2013
324/13 VP taules i cadires
367/13 Vp taules i cadires
376/13 VP Taules i cadires
380/13 VP taules i cadires
Decret rectificació errors resolució núm. 1641
Sol.licitud assistència davant la Inspecció de Treball i Seguretat
Social
33/95-E incoar exp. baixa actv.
16/2013-i legitimació innòcua
58/13 Devolució part taxa VP Festa Major
2/2013-i baixa activitat titular anterior ofici
Decret aprovar la relació F/2013/351 i altres
2/2013-i Legitimació comunicació innòcua
394/13 VP Taules i cadires 2013 Roser Jaumira Sala
400/13 VP Mercaderies Mon animal
Decret adjudicació concessió administrativa parades 10 i 11
mercat municipal
03/08-i incoar exp. baixa ofici activitat nou titular
20/2013-i legitimació innòcua
Delegació en la regidora, Sra. Concepció Villena, per a la
celebració d'un casament civil.
Decret aprovació acta preus contradictoris
Iniciar l'expedient de modificació de pressupost núm. 16/2013,
per ampliació de crèdits
Incloure una nova proposta de modificació de pressupost a
l'expedient de generació de crèdits per ingressos no tributaris
núm. 15/2013, iniciat per la resolució de l'alcaldia 1744/2013 de
31 de juliol de 2013
Decret aprovar la relació P/2013/88
Decret aprovar la certificació núm. 2 obra Rocaprevera
Desestimar la petició d'anul·lació de la taxa per a l'emissió de
certificacions d'empadronament del cens de població
Servei transport adaptat exp. 2013/121
Decret resolució baixa d'ofici exp. 42/12
Servei transport adaptat exp. 2004/170
Decret resolució baixa d'ofici exp. 3/13
Decret resolució baixa d'ofici exp. 4/13
Decret resolució baixa d'ofici exp. 1/13
Decret aprovar la relació F/2013/363 i altres
31/04-II.2 incoar exp. baixa ofici per no activitat
20/04-i incoar exp. baixa per no actv
01/2010-CPR legitimació comunicació recreativa i arxiu exp.
baixa
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2013/1783
2013/1784
2013/1785
2013/1786
2013/1787
2013/1788
2013/1789
2013/1790
2013/1791
2013/1792
2013/1793

09/08/2013
09/08/2013
09/08/2013
09/08/2013
09/08/2013
12/08/2013
12/08/2013
12/08/2013
12/08/2013
12/08/2013
12/08/2013

2013/1794
2013/1795
2013/1796
2013/1797

12/08/2013
13/08/2013
13/08/2013
13/08/2013

2013/1798
2013/1799
2013/1800

13/08/2013
13/08/2013
13/08/2013

2013/1801
2013/1802
2013/1803

13/08/2013
13/08/2013
13/08/2013

2013/1804
2013/1805
2013/1806
2013/1807
2013/1808
2013/1809
2013/1810
2013/1811
2013/1812
2013/1813
2013/1814
2013/1815
2013/1816

13/08/2013
13/08/2013
14/08/2013
14/08/2013
14/08/2013
14/08/2013
14/08/2013
14/08/2013
14/08/2013
14/08/2013
14/08/2013
16/08/2013
16/08/2013

2013/1817

16/08/2013

2013/1818
2013/1819
2013/1820
2013/1821
2013/1822
2013/1823

16/08/2013
16/08/2013
16/08/2013
19/08/2013
19/08/2013
19/08/2013

2013/1825
2013/1826
2013/1827
2013/1828

19/08/2013
19/08/2013
20/08/2013
20/08/2013

Prop Baixa ofici no actv
I incoar exp. baixa no actv
24/98-A incoar exp. baixa ofici no actv
66/04-III incoar exp. baixa per no actv
16/97-A incoar exp. baixa per informe sanitat
402/2013-LOMEN-SSTT
403/2013-LOMEN-SSTT
398/2013-LOMEN-SSTT
397/2013-LOMEN-SSTT
399/2013-LOMEN-SSTT
347/2013-LOMEN-SSTT
Aprovar la liquidació de la gestió del servei de subministrament
d'aigua potable del 2on. trimestre de 2013
Decret incoació contracte obres
236/2013-LOMEN-SSTT-RENUNCIA
607/2010-LOMEN-SSTT-RENUNCIA
mació per responsabilitat patrimonial. Lesions al peu en caure a
la via pública - E.C.G-N.
Servei transport adaptat exp. 2013/101
Nòmina. Sol·licitud ajut social per naixement d'un fill ASP
Decret Retenció de l’últim pagament als Amics de la Música de
Torelló
Alta gos amb codi 956000001048661
Decret aprovar la relació F/2013/379 i altres
Autorització per a la celebració dels actes del 5è aniversari de
l'Associació musical l'eclèctic, als jardins de Can Parrella.
Decret Aprovar la relació P/2013/89
Targeta d'aparcament def. exp.. 2013/39
Decret aprovar la relació P/2013/90
391/13 VP Concerts 2013
Decret aprovar la relació P/2013/90
396/2013-ACTIVITATS-VP Canya Pl. Nova
405/2013-ACTIVITATS-VP Sopar a la fresca
395/2013-activitats-vp taules i cadires
392/2013-activitats-vp taules i cadires
393/2013-activitats-vp taules i cadires
Decret aprovar la relació P/2013/92
Decret resolució baixa d'ofici exp. 46/2012
Aprovar l'expedient de modificació de pressupost núm. 16/2013,
per ampliació de crèdits
Incloure una nova proposta de modificació de pressupost a
l'expedient de generació de crèdits per ingressos no tributaris
núm. 15/2013, iniciat per la resolució de l'alcaldia 1744/2013 de
31 de juliol de 2013
Decret aprovar la relació P/2013/93
Decret aprovar la relació F/2013/367 i altres
Concessió nínxol núm. 2287 3a. Part Nova
409/2013-LOMEN-SSTT
408/2013-LOMEN-SSTT
Delegació de tasques durant del període de vacances de la
regidoria d'Economia i Hisenda i Règim Intern.
Alta del gos amb codi 900032001839870
Nòmina. Reconeixement serveis previs (triennis) GPB
Nòmina. Deducció per indisposició CRR
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2013/1829
2013/1830

20/08/2013
20/08/2013

2013/1831
2013/1832
2013/1833
2013/1834
2013/1835
2013/1836
2013/1837
2013/1838
2013/1839
2013/1840

20/08/2013
20/08/2013
21/08/2013
21/08/2013
21/08/2013
21/08/2013
21/08/2013
22/08/2013
22/08/2013
22/08/2013

2013/1841

22/08/2013

2013/1842
2013/1843
2013/1844
2013/1845
2013/1846
2013/1847
2013/1848
2013/1849
2013/1850
2013/1851
2013/1852
2013/1853
2013/1854
2013/1855
2013/1856
2013/1857
2013/1858
2013/1859
2013/1860
2013/1861
2013/1862
2013/1863
2013/1864
2013/1865
2013/1866
2013/1867
2013/1868
2013/1869
2013/1870
2013/1871
2013/1872
2013/1873

22/08/2013
22/08/2013
22/08/2013
22/08/2013
22/08/2013
23/08/2013
23/08/2013
23/08/2013
23/08/2013
23/08/2013
23/08/2013
26/08/2013
26/08/2013
26/08/2013
26/08/2013
26/08/2013
26/08/2013
26/08/2013
26/08/2013
26/08/2013
26/08/2013
26/08/2013
26/08/2013
26/08/2013
27/08/2013
27/08/2013
27/08/2013
27/08/2013
27/08/2013
27/08/2013
27/08/2013
27/08/2013

2013/1874
2013/1875
2013/1876

27/08/2013
27/08/2013
28/08/2013

Error en cotització complement prestació atur SCP
Renovació targeta d'aparcament MR exp. 2005/11
Aprovar la baixa d'una part de l'obligació de despesa de la
comissió
per
l'amortització
anticipada
del
préstec
0182.6035.964.00003513275, formalitzat amb el Banco Bilbao
Vizcaya Argentaria, S.A.
Decret aprovar la relació F/2013/365 i altres
Incoació expedient sancionador MVS
Incoació expedient sancionador ATA
Decret aprovar la relació P/2013/94
Aprovar la justificació núm. 3 de la bestreta 2/2013 B. Social
Canvi titularitat nínxol núm. 701 5a. Oest
Nòmina. Productivitat absentisme Policia Local agost 2013
Alta del gos amb codi 982000196975776
Targeta d'aparcament MR def. exp.. 2009/246
Nòmina. Aprovació de gratificacions i hores extres nòmina agost
2013
Nòmina. Assignació complement de productivitat MMM i JVA
nòmina agost 2013
Decret aprovar la relació P/2013/96
Decret aprovar la relació P/2013/97
Renovació targeta d'aparcament MR def. exp.. 2010/66
Nòmina. Aprovació factors de l’específic nòmina agost 2013
Decret incoar baixa d'ofici exp. 15/2013
Decret incoar baixa d'ofici exp. 16/2013
Terrenys sense edificar plens de vegetació urbanitz.La Caçada
Decret incoar baixa d'ofici exp. 17/2013
Targeta d'aparcament MR exp. 2002/74
Decret incoar baixa d'ofici exp. 18/2013
Acord incoació 31.1/13
Acord incoació 32.1/13
Sanció 32/13
Acord incoació 33.1/13
Sanció 33/13
Nòmina. Aprovació de gratificació MCE nòmina agost 2013
Denegar al·legacions 15/13
Decret aprovar la relació P/2013/98
Sanció 34/13
Acord incoació 34.1/13
Ordre d'execució mal estat immoble C. Collsacabraa, 4
Incoació 35.2/13
Canvi titularitat nínxol núm. 34 1a. Est
Sol·licitud d'accés per vehicles I.R.C.
Sol·licitud d'accés per motocicletes i ciclomotors M.P.P.
Sol·licitud d'accés per vehicles P.V.F.
Sol·licitud d'accés per motocicletes i ciclomotors I.R.C.
Sol·licitud d'accés per vehicles M.M.C.
Sol·licitud d'accés per motocicletes i ciclomotors J.V.S.
Sol·licitud d'accés per vehicles J.V.S.
Sol·licitud d'accés per vehicles I.G.C.
Ordre d'execució reparar frontal façana Camí Nou de Can
Parrella, 2-4
Decret aprovar la relació F-2013-398 i altres
Cessió habitatge social. Exp. 2006/157
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2013/1877
2013/1878

28/08/2013
28/08/2013

2013/1879
2013/1880
2013/1881
2013/1882
2013/1883
2013/1884
2013/1885
2013/1886
2013/1887
2013/1888
2013/1889
2013/1890
2013/1891
2013/1892
2013/1893
2013/1894
2013/1895
2013/1896
2013/1897
2013/1898
2013/1899
2013/1900
2013/1901
2013/1902
2013/1903

28/08/2013
28/08/2013
28/08/2013
28/08/2013
28/08/2013
28/08/2013
28/08/2013
29/08/2013
29/08/2013
29/08/2013
30/08/2013
30/08/2013
30/08/2013
30/08/2013
02/09/2013
03/09/2013
03/09/2013
03/09/2013
03/09/2013
03/09/2013
03/09/2013
03/09/2013
03/09/2013
04/09/2013
04/09/2013

2013/1904
2013/1906
2013/1907
2013/1908
2013/1909
2013/1910
2013/1911
2013/1912
2013/1913
2013/1914
2013/1915

04/09/2013
05/09/2013
05/09/2013
05/09/2013
05/09/2013
05/09/2013
05/09/2013
05/09/2013
05/09/2013
05/09/2013
05/09/2013

2013/1916
2013/1917
2013/1918
2013/1919
2013/1920
2013/1921
2013/1922
2013/1923
2013/1924
2013/1925
2013/1926
2013/1927
2013/1928

05/09/2013
05/09/2013
05/09/2013
06/09/2013
06/09/2013
06/09/2013
06/09/2013
06/09/2013
06/09/2013
06/09/2013
06/09/2013
09/09/2013
09/09/2013

Decret incoar baixa d'ofici exp. 19/2013
Decret aprovar un ADOP a favor de la Sra.. Cepero
Decret aprovar la baixa d'un AD a favor de 9 Habitat Intel.ligent
SL
Decret aprovar la relació P/2013/99
Sol·licitud d'accés per vehicles M.G.G.
Sol·licitud d'accés per vehicles M.M.H.B.
Sol·licitud d'accés per vehicles M.C.B.X.
Sol·licitud d'accés per vehicles J.S.M.
Decret aprovar la relació P/2013/100
Canvi titularitat nínxol núm. 2204 4a. Part Nova
Decret aprovar una devolució d'ingrés a favor de la Sra.. Riu
Decret aprovar una D a favor de SOREA
Decret baixa per no RN 05-06/13
Arxivar ordre d'execució exp. 2013/69 C.R.Sensat,32-34
Decret aprovar la relació P/2013/101
Decret aprovar la relació P/2013/102
Decret aprovar la relació de factures F/2013/408 i altres
Sol.licitud Targeta d'aparcament individual- exp. 1996/145
Sol.licitud Servei Teleassistència- exp. 2010/227
Sol.licitud del Servei de Teleassistència- exp. 2003/59
Sol.licitud Servei de Teleassistència- exp. 2013/126
Baixa Servei de Teleassistència- exp. 2010/227
Baixa del Servei de Teleassistència- exp. 2011/126
2013/414-SSTT-LOMEN-MSS
Cessió habitatge social. Exp. 2013/20
Sol·licitud d'accés per vehicles R.R.O, SL
Sol·licitud d'accés per vehicles F.S.L.
Modificació cadastre terrenys tanatori municipal. Serveis
Funeraris Xicoy
Anul·lar recursos
Decret aprovar la relació P/2013/103
Decret Aprovar la relació P/2013/104
Sol.licitud Targeta d'aparcament individual - exp. 2009/209
Decret Aprovar la relació P/2013/105
Anul·lar expedient per sentència judicial condemnatòria I.H.G.
Anul·lar expedient per sentència judicial condemnatòria A.F.B.N.
Anul·lar expedient per sentència judicial condemnatòria M.R.V.
Servei en benefici de la comunitat M.M.M.
Estimar al·legacions E.G.M.
Decret AD indemnitzacions vocals tribunals Esc. Música i Esc.
Arts
Decret aprovar un AD a favor de Fundació MAP
Decret Àrea SERVEI A LES PERSONES
Autorització ús del teatre Cirvianum/2013-CFT
Servei de col·laboració de protecció civil
Contribucions especials 4ra. quota C. Rocaprevera
Sol·licitud d'accés per motocicletes i ciclomotors C. I T.
Sol·licitud d'accés per vehicles C. I T.
Sol·licitud d'accés per vehicles A.G.M.
Decret aprovar la relació F/2013/424 i altres
Autorització Festes de Rocaprevera 2013
Sol·licitud d'accés per vehicles J.M.C.M.
Sol·licitud d'accés per vehicles S.I.F.
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2013/1929
2013/1930
2013/1931

09/09/2013
09/09/2013
09/09/2013

2013/1932
2013/1933
2013/1934
2013/1935
2013/1936

09/09/2013
10/09/2013
10/09/2013
10/09/2013
12/09/2013

2013/1937
2013/1938

12/09/2013
13/09/2013

2013/1939
2013/1940

13/09/2013
13/09/2013

Sol·licitud d'accés per vehicles A 32, SCP
416/2013-LOMEN-SSTT
Sol·licitud d'accés per vehicles M.M.H.B.
Autorització per al rodatge d'un curtmetratge al parc Vicenç Pujol
i carrers del casc antic
Decret aprovar un AD a favor de Serralleria Rubio SAL
Renovació Targeta aparcament individual- exp. 2008/142
Decret aprovar la relació P/2013/106
Decret adjudicació contracte menor obres carrer Calverons
Rectificació d'una resolució de l'alcaldia de data 9 de maig,
referent a indemnització per danys a la via pública - T.E.
Decret aprovar la relació F/2013/434 i altres
Sol·licitud disponibilitat de la sala d'actes de la cooperativa pel
dia 3 d'octubre de 2013.
Decret devolució fiança Associació Cultural Artística Gea

El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat
3.2. DONAR COMPTE EXPRESSA DE DECRETS DE L'ALCALDIA
3.2.1. Donar compte de decret de l'alcaldia de data 7 d'agost de 2013, de delegació
per a la celebració d'un casament civil.
En data 7 d’agost de 2013, es va dictar el decret de l’alcaldia que es transcriu en la seva
part resolutiva, per al general coneixement:
Primer.- DELEGAR en La Sra. CONCEPCIÓ VILLENA ACEITUNO, regidora d’aquesta
Corporació, l’autorització per a la celebració del matrimoni civil entre el Sr. ROGER
GUITART ANDREU i la Sra. LAURA VIVET CAMPS, el dia 18 d’agost 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
3.2.2. Donar compte del decret de l'alcaldia de data 19 d'agost de 2013, d'avocació
de la delegació de tasques en el tinent, Sr. Albert Portús, durant el seu període de
vacances.
Primer.- Avocar la delegació d’atribucions de gestió i resolució d’assumptes en matéria
d'Economia i Hisenda i de Règim Intern, durant el període de vacances des del dia 16
d'agost fins el 30 d'agost de 2013, ambdós inclosos, feta a favor del Sr. Albert Portús
Noguera.
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Segon.- Donar compte de la present Resolució en la propera sessió que celebri el
plenari municipal.
Tercer.- Notificar-la a les persones interessades i publicar-la al Butlletí Oficial de la
Província.
Quart.- Donar a conèixer la present resolució als Departaments municipals pel seu
coneixement i efectes oportuns.
El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat
3.3. DONAR COMPTE DE LES ACTES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
3.3.1. 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:
Sessió ordinària del dia 22 de juliol de 2013.
Sessió extraordinària urgent del dia 31 de juliol de 2013.
Sessió ordinària del dia 2 de setembre de 2013.
Sessió ordinària del dia 9 de setembre de 2013
Sessió ordinària del dia 17 de setembre de 2013
El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat
4. PROPOSTES URGENTS
Atesos els esdeveniments recents aquesta mateixa setmana, i de conformitat amb el que
es disposa a l’article 82.3 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats locals, a
proposta de l’alcaldia, la junta de govern local, per unanimitat dels membres assistents,
acorda la inclusió per urgència de l’assumpte següent:

VOTACIÓ DE LA URGÈNCIA:
La urgència s’aprova per unanimitat dels membres de la Corporació.

4.1. HISENDA
4.1.1. Marcs pressupostaris 2014/2016
ACORD:
RELACIÓ DE FETS:
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La Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera,
estableix en el seu article 6 el principi de transparència i determina en el paràgraf segon i
tercer que “...correspon al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques proveir la
disponibilitat pública de la informació econòmica financera relativa als subjectes integrats
en l’àmbit d’aplicació d’aquesta Llei, amb l’abast i periodicitat que derivi de l’aplicació de
les normes i acords nacionals i de les disposicions comunitàries. Les administracions
públiques han de subministrar tota la informació necessària per al compliment de les
disposicions d’aquesta Llei o de les normes i acords que s’adoptin en desplegament seu, i
han de garantir la coherència de les normes i procediments comptables, així com la
integritat dels sistemes de recopilació i tractament de dades. Igualment estan sotmeses a
disponibilitat pública les previsions utilitzades per a la planificació pressupostària, així
com la metodologia, supòsits i paràmetres en els quals es basin”.
Amb ànim de proveir aquest mandat s’ha publicat l’Ordre HAP/2105/2012, de 1 d’octubre
que determina com remetre la informació sobre els marcs pressupostaris a mig termini en
els que s’emmarcaran l’elaboració dels pressupostos dels ens locals.
Aquesta informació a remetre, tal i com diu l’exposició de motius de l’esmentada Ordre,
perquè l’estat central tingui més informació, de millor qualitat i homogènia sobre el món
local.
L'incompliment de l’obligació de remetre aquesta informació, a més de la possible
responsabilitat personal, podria portar a aplicar les mesures de correcció de l’article 20
de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera,
Cada exercici caldrà remetre els marcs pressupostaris, pel que serà possible el seu
ajustament a la realitat del moment, i a les directrius polítiques que s’estableixin, dins
l’entorn legal existent.
És per tot això que, a proposta de la regidoria Economia i Hisenda, el Ple de l’Ajuntament,
per majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, acorda:

Primer.- APROVAR els marcs pressupostaris recollits en la Llei orgànica 2/2012, de 27
d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i desenvolupats en l’Ordre
HAP/2105/2012, de 1 d’octubre, segons el detall annex.
Segon.- TRAMETRE de forma telemàtica els esmentats
d’Administracions Públiques fins el dia 1 d’octubre de 2013

Marcs,

al

Ministeri

INTERVENCIONS:
Sr. ALBERT PORTÚS:
Tal i com acaba de dir la secretària en la lectura de la proposta, portem a l’aprovació els
marcs pressupostaris per als propers tres anys. Aquesta tasca és una novetat derivada
de la llei d’estabilitat pressupostària 2/2012 del 27 d’abril, que entre altres mesures vol
donar més transparència a les finances públiques, entre les quals hi ha les locals.
En aquesta línia, el govern va aprovar l’ordre AP2105/2012 del 21 d’octubre, que
explicava com calia remetre aquesta informació i per aquest any 2013, en lloc d’haver-lo
d’enviar el mes de març, dóna de termini fins el mes d’octubre. Com que aquesta tasca
d’enviar la informació és d’obligat compliment, però no hem discutit, encara, ni el
pressupost del 2014, que tindrem en breu, ni molt menys hem decidit les inversions i el
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conseqüent finançament i endeutament que se’n deriva, presentem uns marcs
continuistes. S’han elaborat, per una banda, amb un IPC del 2% de despesa corrent i un
3,2% per subministraments elèctrics.
Les despeses de personal, com que estem lligats en no poder crear places, es mantenen;
només s’inclou la possibilitat d’absorbir algun consorci. Pel que fa a les transferències
corrents, es mantenen i pugen linealment amb l’IPC esmentat del 2% i es fa una baixa de
la transferència cap al consorci i es dóna d’alta, com hem dit, al capítol 2.
Les despeses financeres segueixen el pla annex d’inversió al pressupost 2013 i s’inclou
la pròrroga que s’ha de sol·licitar al pla de barris. També, el resultat de les subvencions
que ha donat la Diputació.
Pel que fa als ingressos, es preveu sempre reestructuracions, o de tipus o de serveis, que
donin un saldo igual o superior a l’increment de les despeses. No es preveu cap variació
important. El que podem dir, és que hi ha una incertesa respecte de la Llei de reforma del
món local, anomenada ARSAL i no sabem si en un marc pressupostari imminent, el que
ara pressupostem haurà de canviar radicalment; són uns marcs que sabem avui que
seran objecte d’infinitat de canvis, tant polítics, com legals, però és un tràmit que cal
seguir, no vinculant en el seu contingut i l’hem de complir.
Sr. JAUME VIVET:
Té l’avantatge que no és vinculant, o sigui que fas una previsió i no et vincula.
Sr. JOSEP M. SOLDEVILA:
No entenc gaire com ens poden demanar aquestes coses si ells no ens poden assegurar
com vindran les subvencions... no servei per a res, això! ens ho poden tirar per terra com
els doni la gana. És estúpid això que ens estan demanant, però no és cosa nostra.

Sr. MARC FONTSERÈ:
Nosaltres ens abstindrem. Entenem que si és imposat, és imposat, que si ens ho
demanen ho hem de fer, però analitzant molt poc, perquè tampoc hi ha gaires números i
el regidor d’hisenda ens ha explicat molt bé els criteris que s’han utilitzat i els compatim
pràcticament tots, si que hem vist que en l’apartat d’impostos hi ha uns increments que
nosaltres en aquests moments creiem que no hi haurien de ser –com ja hem comentat
altres vegades- i, per tant, tot i que no és vinculant i esperem que es pugui arreglar en els
propers pressupostos, ens abstindríem.

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: 0
Abstencions: 4, dels regidors i la regidora del grup municipal del PSC-PM.

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

VOTACIÓ DE LA URGÈNCIA:
La urgència 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: 0
Abstencions: 1, de la regidora del grup municipal d’ICV-EUiA-E
4.1.2. Aprovar la modificació de les tarifes de la piscina coberta municipal del
col·lectiu "agrupaments familiars", amb efectes a 1 d'octubre de 2013
ACORD:

RELACIÓ DE FETS
L’empresa Sport Assistance 2000, S.L., és l’adjudicatària de la concessió de la gestió de
la piscina coberta municipal de Torelló per acord del Ple de l’Ajuntament de data 23 de
juliol de 2007.
De conformitat amb l’apartat 5.3.2 del contracte signat entre l’Ajuntament de Torelló i
Sport Assistance 2000, S.L. el 31 d’octubre de 2007, el concessionari va presentar les
tarifes que va estimar oportunes aplicar en el primer exercici d’activitat, en concordança
amb el que s’establia en la clàusula 2.5 del plec de clàusules tècniques i econòmic –
administratives que van regir l’adjudicació de la concessió administrativa del servei
municipal de piscina coberta de Torelló, aprovat pel Ple de l’Ajuntament de data 26 de
febrer de 2007.
En els diferents Plens de l’Ajuntament de dates: 23 de febrer, 25 de maig i 28 de
desembre de 2009, 25 de gener, 22 de febrer, 31 de maig, 26 d'abril i 27 de desembre
2011 i 29 d'octubre de 2012, es varen aprovar les diferents propostes presentades per
Sport Assistance 2000, S.L., respecte a les tarifes inicialment aprovades.
En data de 27 de setembre de 2013, la direcció de la instal·lació de la piscina de Torelló
de l’empresa Sport Assistance 2000, S.L., ha presentat una proposta per modificar, a la
baixa, les tarifes de la piscina coberta municipal de l'apartat d'agrupaments familiars, i
introduir-hi nous conceptes, per tal de poder incrementar el volum de socis d'aquest
col·lectiu, que es mostra sensible als preus i més encara en situacions de crisi com la que
estem vivint actualment.
És per tot això que, a proposta de la regidoria Economia i Hisenda, el Ple de l’Ajuntament,
per unanimitat dels membres de la Corporació, acorda:
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Primer.- APROVAR la modificació de les tarifes de la piscina coberta municipal de
Torelló del col·lectiu "Agrupaments familiars", incloses en l'ordenança fiscal núm. 35, amb
efectes a 1 d'octubre de 2013, que es relacionen a continuació:
Quotes agrupaments familiars
QUOTA FAMILIAR 1 (2 adults + 1 menor de 18 anys)

85,00 €

QUOTA FAMILIAR 2 (2 adults + 2 menors de 18 anys)

90,00 €

QUOTA FAMILIAR 3 (2 adults + 3 menors de 18 anys o més)

95,00 €

QUOTA FAMÍLIA MONOPARENTAL 1 (1 adult + 1 menor de 18 anys)
QUOTA FAMÍLIA MONOPARENTAL 2 (1 adult + 2 menors de 18
anys)
QUOTA FAMÍLIA MONOPARENTAL 3 (1 adult + 3 menors de 18
anys o més)

45,00 €
50,00 €
55,00 €

Segon.- NOTIFICAR el present acord a l’empresa Sport Assistance 2000, S.L. i al
departament d’esports de l’Ajuntament.

INTERVENCIONS:
Sr. JAUME VIVET:
Aquesta proposta és a petició de l’empresa que ens l’ha fet arribar, degut a què ara
comencen la temporada i esperar per aplicar-ho fins al mes de gener, quan s’aprovin les
taxes de les piscines, ens va semblar oportú fer-ho ara per poder engegar el curs amb les
noves tarifes per agrupaments familiars.
Va ser una proposta que ens va semblar que hi havia un estalvi important i, per tant, hi
vam donar el nostre vistiplau i vam decidir portar-ho al ple per a la seva aprovació.

Sra. ROSER MAS:
Jo només volia comentar –ja hi estic d’acord en què es rebaixin les quotes a les famíliesperò és que a cada ple, cada ple, cada ple, hi ha situacions d’urgència; entenem que, per
exemple el tema dels marcs pressupostaris difícilment es podia fer d’una altra manera,
perquè hi ha un tempos determinat i que possiblement s’ha de fer d’aquesta manera, però
presentar una sol·licitud per modificar unes quotes, probablement es podria haver fet dins
dels terminis...

Sr. JAUME VIVET:
Modificar no, aquestes quotes a dia d’avui no hi són, són noves.
Sra. ROSER MAS:
Doncs és igual: posar unes quotes noves, entenem que com a mínim s’hauria de fer dins
del termini legalment establert.
Sr. JAUME VIVET:
Si te les porten dimarts!
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Sra. ROSER MAS:
Espero, aleshores, que s’informi al que ha de presentar un escrit al ple, així com altres
grups o entitats, se’ns accepti en igualtat de condicions que a aquesta empresa!

Sr. JOSEP M. SOLDEVILA:
Nosaltres hi donarem suport. Tot el que siguin propostes a la baixa, ja sabeu que
nosaltres hi estem d’acord.
El que si que m’agradaria matisar és demanar si es pogués recuperar la gratuïtat que hi
havia abans per a les persones amb minusvalideses.

Sra. CONCEPCIÓ VILLENA:
Ara ho dic de memòria, però depèn del grau hi ha una bonificació o una altra.
Sr. DAVID OLIVARES:
Si, però abans era totalment gratuït i es va canviar en l’època dels socialistes.
Sra. CONCEPCIÓ VILLENA:
Depenent del grau, hi ha una bonificació i això ho tenim en compte.

Sr. PERE GALOBARDES:
És que és clar! Les opinions són lliure! El que passa que hi ha una cosa que és fàcil, i ho
tens molt fàcil (s’adreça al Sr. Olivares), que està tot documentat. Precisament van ser els
socialistes els que van posar això. Vam ser els socialistes els que vam establir un grau de
minusvalidesa, com deia la regidora i no va pas ser obra nostra, si no que és una cosa
que vam creure tots els grups que en aquell moment estàvem a l’Ajuntament.

Sr. DAVID OLIVARES:
Per al·lusions: els minusvàlids havien entrat gratuïtament a la piscina i no em diguis que
no, perquè jo personalment, vaig tenir una reunió amb el Sr. Alcalde, Miquel i Franch
quan van posar aquesta quota. Però antigament era gratuït total i no em digui una cosa
que jo sé de cert, perquè jo vaig anar personalment a tenir una reunió amb en Miquel i
Franch per temes personals. O sigui que no em digui una cosa que jo sé que és veritat.

Sr. ALBERT PORTÚS:
Aquest punt que es porta a aprovació, es fa amb urgència, també, perquè ara s’estan fent
les inscripcions; l’hauríem pogut posposar i aprovar-ho conjuntament amb les ordenances
fiscals generals, però hagués creat una divergència entre la gent que s’apunta ara i la
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gent que s’apuntaria d’aquí a un mes o dos mesos, i per això hem cregut oportú passar-la
per urgència a petició de l’empresa.
Sra. ROSER MAS:
Jo no discuteixo pas la urgència en aquest moment concret, d’aquesta cosa concreta!
Discuteixo que ho han presentat ells fora de termini; ho haurien d’haver fet abans i
preveure-ho!
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels membres de la Corporació.
5.- PRECS I PREGUNTES:
Sra. ROSER MAS:
5.1.
Volia demanar a l’equip de govern, tot i que ja ens ho van comentar un xic a les
comissions informatives, la valoració que es fa en aquest moment, de les pilones,
sobretot la del carrer de Ges d’Avall, perquè és una cosa curiosa, perquè els vehicles o
camions, o... per dir-ho d’alguna manera, hem vestit un Sant, però n’hem despullat un
altre! Perquè, és clar! No pugen pel carrer de Ges d’Avall, quan està tancat; per tant, no
hi ha trànsit allà davant, però els camions i molts cotxes venen per la banda de la placeta
de Jacint Verdaguer i aparquen directament al mig de la plaça. Voldria demanar-vos si
això ho heu vist, si en sou conscients i si creieu que també s’haurà de posar una pilona
en aquell lloc del davant de la perruqueria Roura, perquè si no, entren per allà i tornem a
estar amb el mateix.

Respon el Sr. Jordi Casals:
El tema de les pilones, concretament, al carrer Ges d’Avall i el fet que hi hagi cotxes que
aparquen a la plaça Jacint Verdaguer i entren a la plaça Vella: això no es pot fer; és a dir,
que s’ha d’actuar contra els cotxes que fan això, que és incorrecte, perquè la plaça no és
lloc d’estacionament i ni tant sols és lloc de pas i no s’hi pot entrar. A l’hora de posar
noves pilones –ara no crec que sigui el moment- de moment estem fent la valoració de
les que hem anat situant i si s’ha de reformular alguna cosa ho faríem, però en principi, el
que s’ha de fer és respectar els llocs de pas i no de pas.
Sra. Roser Mas:
Només un segon: no són cotxes que hi aparquin. Bàsicament són camions que fan
càrrega i descàrrega.

5.2.
Pregunta que té a veure amb el problema d’inundabilitat que tenim a la zona de La
Cabanya. Tinc entès que quan plou molt, hi ha moltes inundacions en molts baixos,
almenys en alguns baixos –no tinc quantificat exactament quants són-. És un tema que
fa molt de temps que dura, fa molt de temps que dura, i sembla ser que fins al moment no
s’han pres mesures tècniques adequades per evitar-ho. Ens preguntem si aquest
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Ajuntament té propostes tècniques per poder-ho resoldre i, en tot cas, en quins terminis
ho podríem fer.

Respon el Sr. Jordi Casals:
En aquesta zona, cal recordar que hi ha hagut tres inundacions aquest any; dues es van
concentrar al mes d’agost. Ho responc jo, perquè com ha dit en Marc, estava d’alcalde
accidental.
A mitjans del mes d’agost, que van caure aquelles tempestes, el primer dia, crec que un
dimecres o un dijous, va ploure molt fort; es va desbordar l’aigua d’un pas que passa per
sota de la via del tren al capdamunt del carrer Puigsacalm; baixava una riuada de to
marronós; va inundar un garatge fent desperfectes a dos automòbils i un altre garatge
també es va inundar, però no tant important, tot i que també hi va haver alguns
desperfectes.
Amb en Lluís (Sabatés) vam anar a veure d’on sortia tanta aigua; vam anar seguint per
darrere la via del tren i vam veure que el torrent que hi havia, per molt que s’hagi
construït, continuava el seu camí quan queia tanta aigua. Vam fer netejar el pas soterrani
de la via del tren. Al cap de tres dies va caure –estem parlant d’aiguats important,
d’acord, excepcionals?- són aiguats excepcionals, però malgrat haver-ho netejat, es va
allargar la pluja, va durar molt temps i amb molta intensitat i quan faltava poc perquè
parés de ploure, va quedar altra vegada tapat, ple de porqueria, el pas soterrani de la via
del tren i va tornar a desbordar. Aquesta vegada es va inundar un garatge –l’altre no- i
també es va veure afectada una altra zona de Torelló, l’avinguda dels Pirineus, en què es
van inundar uns baixos i també la zona de l’estació, el pas soterrani i la baixada de
l’estació, a les escales.
Nosaltres vam estar amb els veïns i vam parlar; ens van mostrar i vam entendre el seu
malestar pel fet que hagi passat en reiterades vegades. Ens vam posar amb els tècnics a
parlar per trobar unes solucions. Veient el problema que hi havia, són solucions que
primer hem de trobar-ne una, perquè l’aigua, si es desborda, no vagi a parar als baixos.
Després, el que hem de fer és que l’aigua no desbordi i vagi a parar al carrer i per últim,
el que hem de fer, és que tota aquella aigua que baixa per darrere de la via del tren no
arribi.
Aquí hem plantejat fer tres actuacions: una a curt termini, una a mitjà termini i una a llarg
termini. A llarg termini, que és la més complicada, perquè a més, ha de ser a iniciativa
privada, és el col·lector de Mas Les Vinyes II, si no vaig errat, hauria de solucionar aquest
problema, però ha de ser d’iniciativa privada.
Pel que fa al que depèn de l’Ajuntament, tenim una actuació a curt termini que és fer una
actuació davant d’aquells garatges, en aquella zona: pel que s’ha vist, aquell carrer, el
Puigsacalm, que fa baixada i, a més, tots els carrers que desemboquen al carrer, fan
baixada, o sigui que para aigua de tot arreu; quan es desborda, la de sota de l’estació, i al
final del carrer, que fa baixada, quan arriba a la Joanot Martorell, fa una mica de pujada,
fa un embassament i després torna enrere i va directament cap aquell aparcament. El
que hem de fer allà, és que l’aigua, controladament continuï el seu pas i hem de veure
que no vagi a parar a un altre lloc i hi provoqui problemes. Això ho tenim sobre la taula,
amb possibles solucions i aquesta és la que hem d’actuar a curt termini.
A mitjà termini, perquè l’aigua no arribi al carrer Puigsacalm, tenim diferents opcions: una
seria la instal·lació d’un dipòsit, i l’altra seria fer una zona d’inundació controlada; allà hi
ha una zona verda que és municipal, que no té cap servei i podríem fer que l’aigua es
quedés allà, no anés a parar als carrers i allà no molestaria i faria que no arribés l’aigua
als immobles i no hi hagués aquests problemes.
Vam fer una reunió amb els veïns, amb representants de cada escala; amb el gestor de la
comunitat, un hi va ser i amb l’altre hi vaig parlar jo personalment i els vam exposar
aquestes solucions i òbviament també ens van exposar el seu malestar davant d’aquest
problema i esperem que amb aquestes actuacions es pugui solucionar d’una vegada.
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I també, el que farem, que no hi és, no està aprovat i fins ara no s’havia tirat endavant, és
un pla INUNCAT per tenir un protocol d’actuació per part de l’Ajuntament davant
d’aquests casos. Sense tenir aquest pla, vam improvisar. A algú d’aquest consistori li va
fer gràcia i en va fer mofa, però davant de l’amenaça d’unes pluges molt importants, que
al final van passar de llarg de Torelló, però van afectar la resta de la comarca –aquí vam
tenir la sort que no va afectar- vam deixar sacs de sal per si s’havia de fer contenció en
aquests baixos. Per sort no es va haver de fer servir, però ho dic, perquè si algú ha vist
sacs per allà, eren per aquest motiu.
Esperarem poder fer aquestes actuacions, que no es repeteixin aquests fets i lamentem
que vagi passant això.
Parlant amb els veïns, és normal la seva indignació per les reiterades ocasions en què ha
passat i pels danys que comporta. D’això en som conscients i esperem que amb
aquestes solucions no es repeteixi el problema.

Sra. Roser Mas:
El termini, més o menys previst per a les actuacions, les teniu una mica clares? I, sacs de
sal, o sacs de sorra? Perquè sacs de sal per aturar l’aigua, és complicat, no?

Sr. Lluís Sabatés:
El que para l’aigua són els sacs. Era qüestió de fer una petita muralla, per dir-ho d’alguna
manera, perquè no traspassés l’aigua, i en aquells moments teníem al magatzem de la
brigada sacs de sal i vam utilitzar aquests. El millor hagués estat que no hagués calgut
portar-hi sacs de sal, perquè en el seu moment, quan es va projectar tota aquella
urbanització s’hagués tingut en compte totes aquestes dificultats i s’haguessin pogut
preveure.
A part d’això, una cosa que en Jordi s’ha oblidat, en el garatge del carrer Puigsacalm, que
és el que s’inunda més vegades, a principis d’any es va fer una actuació de fer una reixa,
perquè ens pensàvem que fent una reixa més ampla allà davant podríem solucionar el
problema; no va donar resultat. El tema és molt més greu. Jo personalment no ho havia
vist cap vegada, perquè només fa un any i mig que estic de regidor d’obres i serveis i, per
tant, en el moment que va succeir, en el moment de les pluges vaig estar allà i vam poder
observar realment els problemes que hi havia i, per tant, intentar marcar un pla d’acció,
com ha dit molt bé en Jordi, amb dos o tres terminis i solucionar-ho.
A nosaltres ens interessa tot el poble quan hi ha inundacions; no només el carrer
Puigsacalm! Per tant, també un altre lloc on hem tingut problemes és a l’avinguda dels
Pirineus. A l’avinguda dels Pirineus també hem projectat un seguit d’actuacions; una, per
sort, l’hem pogut fer bastant de pressa, perquè va donar la casualitat que els de SOREA
estaven actuant a l’avinguda dels Pirineus i ja vam poder fer una reixa de banda a banda
del carrer, perquè tota la banda que baixa del Castell I, a través del carrer Molina, també
es pugui baixar, perquè allà hi tenim el col·lector que no fa massa es va connectar a la
plaça Sant Fortià, que és el que va a parar al riu Ges directament.
També està previst acabar de fer una altra reixa a la part de la plaça dels Països
Catalans i aquí estem acabant d’estudiar la millor manera, perquè pugui engolir l’aigua, i
una altra de les zones que és molt problemàtica, és la banda de les escaletes: els que
sou de Torelló sabeu que en aquella zona, quan plou, les escaletes semblen les
cataractes del Niàgara, perquè hi ha un sistema allà de conducció d’aigües que no van a
cap claveguera, o cap desguàs i ara també estem estudiant un pla per connectar totes les
aigües que vinguin per allà en aquest col·lector que passa pel costat del cementiri i, per
tant, intentar resoldre que aquesta aigua que també se’ns acumula moltes vegades en el
pas soterrani, tinguem la solució.
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Termini de les obres: intentem fer-ho tan aviat com sigui possible; el que passa que es
necessita uns projectes i estudis i pressupostos; ja he dit que en el que vam poder, vam
actuar immediatament i jo espero que abans d’acabar l’any algun d’aquests estigui fet i
possiblement en algun altre necessitarem dotació pressupostària, que en aquests
moments no tenim i, per tant, s’hauria de començar a fer el 2014.

Sra. Roser Mas:
T’ho agraeixo molt, però, concretament en aquesta zona de La Cabanya, teniu alguna
previsió concreta? O no? O va en el paquet global?

Sr. Lluís Sabatés:
Això es podrà incloure en els pressupostos d’aquest any i només estem acabant
d’estudiar les dues o tres propostes que ens han portat per poder tirar endavant la que
creiem més oportuna.
Sr. Marc Fontserè:
Me’n alegro que us preocupeu per tot el poble. Suposo que és una obvietat, però anava
encarat cap aquí, perquè segurament és on hi ha hagut més desperfectes. I que hagueu
pogut actuar ràpidament, per casualitat, perquè per casualitat hi havia els de SOREA per
allà a prop, no és una solució molt reeixida! Això és el que he entès.
Celebro les últimes paraules que has dit, que es tindrà en compte en el pressupost de
l’any vinent, això, els problemes al carrer de Puigsacalm, ja n’hi havia hagut l’any passat.
El regidor no té per què conèixer exactament la problemàtica de tots els carrers, però els
tècnics si, i que amb una reixa no n’hi havia prou, crec que els tècnics ho haurien de
saber. Per tant,. Espero que en els pressupostos de l’any vinent, la solució que es dugui a
terme pugui solucionar el problema; és un problema complicat, ja ho sabem!
I pels petits estudis i projectes, crec –i aquí parlo de memòria i em puc equivocar- que
l’Ajuntament disposa d’un pla de clavegueram on ha detectat tots els problemes que hi
podrien haver a Torelló i si es disposa d’això, no cal que fem estudis, si no que ja estan
fets, i l’únic que ens cal, són pressupostos.

Sr. Lluís Sabatés:
El carrer Puigsacalm entrarà al pressupost d’aquest any; per tant, em sembla que ja ho
he dit i, en tot cas, el que possiblement no podrem fer és la zona de l’estació i les
escaletes que, per tant, intentarem tenir-ho previst en el pressupost del 2014. Em sembla
que en això he estat molt clar: no és qüestió d’improvisar, en això que dius de SOREA!
No hem actuat d’improvisació; volíem fer això i va donar la casualitat que hi eren els de
SOREA i, per tant, vam poder actuar molt més de pressa. Si això tampoc t’està bé, em
sembla que és buscar tres peus al gat!

Sr. Jaume Vivet:
Comentar que el pla de clavegueram no està aprovat. Es va presentar en una reunió
d’àrea de les que fèiem; crec que tu David (Forcada) hi eres. S’hi va veure unes certes...
penso que és bastant el que hi ha, però en aquell moment es va fer retirar i no es va
presentar al ple. D’això fa uns tres anys ben bons. I, per tant, el tenim allà, està fet; en tot
cas el que cal és revisar-lo, però si que, en aquells moments, per una ordre de l’alcaldia
es va haver de retirar.
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5.3.
I la tercera pregunta que us volíem fer, em sembla que ja no la faré, perquè, de fet, venia
relacionada amb el grup de “perquè no ens fotin el tren” i, aleshores, si el senyor alcalde
respon al grup de ciutadans que tenim aquí mateix, la pregunta ja quedarà obviada.
La pregunta la fa el grup amb aquests papers.

Respon el Sr. Jaume Vivet:
Això no constarà en acta, llavors!
Sra. Roser Mas:
Doncs aleshores faré la pregunta; cap problema!

Respon el Sr. Jaume Vivet:
Si la fan els cartells, jo penso que si vols que consti en acta, fer-la tu.
Sra. Roser Mas:
Perfecte! faré la pregunta donant veu al grup “perquè no ens fotin el tren” que és un grup
de ciutadans com la majoria de vosaltres sabeu, que estan portant a terme una lluita,
podríem dir, extremadament desigual, entre unes macro forces... no sé com dir-ho... que
no tenen gent d’interès en la sostenibilitat, en la repartició, en la igualtat de condicions, en
la igualtat d’oportunitats. Al consell comarcal, jo ja vaig demanar quin compromís prenia
el Consell comarcal, perquè entenem que s’han omès alguns dels acords que es van fer
en el seu moment; en el seu moment, jo era present a Torelló en una reunió en què es va
dir que l’ajuntament no faria cap acció sense comunicar-ho, o ADIF no faria cap acció
sense comunicar-ho i ha estat fent accions sense comunicar-ho absolutament a ningú, la
qual cosa vol dir que, utilitzant un llenguatge molt contemporani, “passa absolutament de
Torelló i d’aquesta línia”.
A nosaltres ens preocupa molt; en primer lloc, perquè passen de nosaltres! I a mi, això
em sap greu; i en segon lloc, perquè aquesta línia de Vic cap amunt, té a veure amb la
defensa del territori i amb la supervivència d’aquest territori. Si no tenim un tren de
qualitat, això se’n va a Can Pistraus! No hi haurà ningú de Vidrà que pugi i baixi –per dirho d’alguna manera- de Barcelona, per quedar-se a Vidrà; marxarà! I llavors ens planyem
que les nostres zones rurals queden buides, queden desertitzades, no es conreen, no hi
ha gent,... per tant, una de les preguntes bàsicament que volíem fer, serien dues en
aquest sentit: una: què s’ha estat fent fins ara? Dues: ADIF fa el que li dóna la gana, però,
l’Ajuntament hi posa entrebancs? L’Ajuntament fa tot el que pot per intentar evitar-ho i per
veure si hi ha cap manera d’aturar aquest procés?
Per cert! El rètol que porten els companys, posa: ADIF incompleix, l’Ajuntament acata?
Es pregunta, ningú ho afirma, això!.

Sr. Jaume Vivet:
Passem al tema estrella del ple. M’agradaria que en Jordi ens faci una mica de cronologia
de tot, per tenir tots ben fresc els passos que s’han fet i com ha anat tot plegat.

Respon el Sr. Jordi Casals:
A finals del 2012, ens arriba la informació d’un rumor de mecanització de l’estació, i dic
rumor, perquè des de cap òrgan oficial no ens havien comunicat res; després, nosaltres
parlem, ens posem en contacte amb ADIF, demanant si és certa la informació que es vol
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mecanitzar i deixar l’estació sense personal; ens hi reunim; és així i nosaltres posem en
dubte que sigui una bona opció i exposem diferents raons damunt la taula, des de la
seguretat, el bon servei de cara als usuaris i després d’haver fet unes inversions com
s’havien fet a l’estació de tren i que teníem un bon equipament. També posem damunt de
la taula unes mancances que hi ha i que farien que s’acumulessin en treure el personal,
que temíem que fos el pas previ al tancament d’aquesta estació.
El gener de 2013, hi ha una roda de premsa conjunta amb el Sr. Ricard Font, que
aleshores era el director general de mobilitat; això ve donat per una conversa prèvia en
què es constata que la Generalitat tampoc tenia cap tipus d’informació, malgrat que
rodalies és competència de la Generalitat i es va posar a disposició fer una roda de
premsa conjunt amb els grups municipals de Torelló per mostrar el nostre rebuig a
aquesta mesura. També es convoca aquest mes de gener de 2013, una reunió amb els
partits de Torelló que tenen representació parlamentària, per sospesar fer algun tipus
d’actuació al Parlament; d’aquí en surt la proposta de fer una resolució on es parla de
l’estació, d’incloure, a més, i aquí és quan apareix el tema d’incloure Torelló en el sistema
de tarifes integrades, com funciona fins a Vic, i també l’ampliació de combois i millora de
la via. Es comença a parlar de mobilització.
A partir d’aquí, quan surt la primera mobilització, just el mateix dia hi ha una reunió amb el
Sr. Armando Brigos, que és el responsable d’ADIF de les estacions, a l’Ajuntament de
Torelló i amb veïns d’aquí. Se li tornen a mostrar les mateixes raons que se li van
transmetre a la reunió que es va fer a Barcelona i que no va sortir bé; se li van transmetre
i ell va continuar tancat en banda.
El mes de febrer, hi ha una reunió de l’Ajuntament amb el sotsdirector general del
departament de mobilitat, el Sr. Benjamín Cubillo, en què se li posa damunt de la taula,
que des de la Generalitat e defensi –malgrat que la competència de l’estació és d’ADIFque es defensi la continuïtat de l’estació oberta i amb personal i també, per primera
vegada se li posa damunt de la taula la tarifa integrada més enllà de Vic, cos que ell ens
parla d’un pla de transport en què s’està plantejant la modificació de l’organització de les
tarifes, de com es valida, però ens posa un horitzó 2017-2018. Nosaltres creiem que
s’hauria de trobar una solució abans que es canviés de paradigma.
El mes de març, després de diferents actuacions a Torelló, ja hi ha el col·lectiu “perquè
no ens fotin el tren” i es fan accions contundents i ADIF rectifica: es comunica que les
demandes que afectava ADIF per mantenir el personal, ells diuen que la màquina es
posarà si o si i des d’aquí es demanava, i així es va transmetre, que encara que es
mecanitzés calia mantenir personal a l’estació; l’alcalde feia servir el símil amb els
pàrquings públics, en què si que hi ha les màquines, però sempre hi ha una persona que
et pot atendre per qualsevulla incidència. Aquest acord –que el que es demana és que no
sigui una cosa temporal, és a dir, que no prenguin la mesura de mecanitzar i mantenir
personal per acabar traient el personal- es ratifica en una reunió el mateix mes de març, a
Barcelona, amb ADIF i on hi ha representants de l’Ajuntament, el Sr. Brigos i també gent
del col·lectiu “perquè no ens fotin el tren”. Aquí es ratifica i es diu quin serà el
procediment, que serà la mecanització de l’estació; durant uns mesos es mantindrà tot el
personal que hi ha ara, perquè no hi hagi problemes amb les màquines, i una vegada es
vegi que so hi ha problemes –si és que no n’hi ha-, en aquest moment es mantindria
personal en horari comercial, que això ja s’ha començat a fer en alguna cosa, però
conviurien, com a mesura definitiva –i això se li va demanar explícitament, perquè
respongués explícitament- si seria una mesura definitiva, que no fos temporal, que
conviuria la màquina amb personal a l’estació. Però en aquella reunió, també es van
posar damunt de la taula, per part dels representants del col·lectiu de defensa del tren,
alguns dubtes molt raonables i compartits; per exemple: que la màquina, si era només de
pagament amb targeta de crèdit; com es faria per a les diferents tarifes espacials que hi
pugui haver amb el carnet jove, per jubilats... aquí, si que va agafar un compromís el Sr.
Armando Brigos i que no ha respost, i és que ho demanaria, miraria si hi ha alguna
alternativa, com serien les màquines, perquè ben bé no sabia com serien, però sabia que
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més o menys anirien cap aquí, ni si hi havia alguna alternativa. I en això no ha complert,
perquè no ha respost els dubtes que se li van plantejar allà. També es va posar damunt
de la taula les necessitats de més inversió...
A l’abril hi ha una reunió de l’Ajuntament amb el nou director general de transport, el Sr.
Padrosa, més ADIF. ADIF aquí es torna a ratificar en els seus acords de mantenir
màquina i personal; se li posen altra vegada damunt la taula els dubtes que hi ha sobre
quin tipus de màquina hi haurà i quines prestacions tindrà i al nou director general de
transport, Sr. Padrosa, se li posa damunt de la taula el tema rodalies, és a dir, que a partir
de Vic cap amunt –i nosaltres parlem sempre de Ripoll-, estigui dins les tarifes integrades.
Ell ens convida a reunir-nos a Barcelona i que també hi participin membres de la
plataforma “perquè no ens fotin el tren”.
El mes de maig s’aprova la resolució que es va iniciar –abans n’he fet esment- impulsada
pels partits parlamentaris amb representació a Torelló, que s’aprova; es parla tant de
l’estació, com d’incloure’ns en la tarifa integrada més enllà de Vic.
El juny hi ha una reunió amb dos representants del col·lectiu del tren, més l’Ajuntament,
més la Generalitat. Aquí ens havíem de reunir amb el director general, Sr. Padrosa, però
no ens va rebre i ens va rebre altra vegada el subdirector general, el Sr. Cubillo, que el
que fa és repetir el que ja ens havia explicat en la reunió que havíem tingut uns mesos
abans entre l’Ajuntament i ell en solitari; és a dir que d’aquesta reunió no en vam treure
aigua clara. Va explicar com s’havia fet al Bages l’extensió de les zones de tarifa
integrada, en què hi havia un 15% del pressupost que l’assumia des del territori.
Després es va agafar el compromís de fer alguna actuació; s’havia parlat des de
l’Ajuntament amb gent del col·lectiu, de fer un estudi per veure els usuaris de Torelló que
fan servir el transport públic fins a Barcelona, però no des de Torelló, si no des de Vic; es
va desestimar des de Torelló pel cost que podia tenir i també per la repercussió, després
de parlar amb alguns experts que van dir que no es tractaria d’uns volums suficientment
grans per a defensar les nostres raons, malgrat que ens ho pugui semblar, però que
teníem les raons morals i polítiques per tirar-ho endavant. Malgrat tot, això ho vam
traslladar amb un altre dels compromisos que va agafar, que era una reunió amb
ajuntaments del territori per encarar una visita amb el conseller. Vam convocar a Torelló
ajuntaments de la línia de Vic cap amunt, on també hi era present l’Ajuntament de Vic, i
en aquest cas també l’Ajuntament de Centelles, que tenia recorregut amb un treball de
l’Ajuntament, però hi havia municipis d’Osona nord, del Ripollès i també de la Garrotxa. I
diem de la Garrotxa, perquè nosaltres creiem que des de Torelló es pot crear un punt fort
en la línia ferroviària d’influència cap a la Garrotxa i sumant tots aquests territoris es veu
la força que pot tenir aquesta línia. En aquesta reunió s’acorda demanar hora al conseller
Vila, on es posarà damunt de la taula l’especificitat que tenim en la línia BarcelonaPuigcerdà, però amb l’especificitat dels municipis que tenim de Vic cap amunt; després,
totes les demandes històriques, que nosaltres no és que no les vulguem, però el que
volem és que donin respostes a les nostres especificitats que abasten el tema de les
estacions, l’ampliació dels combois, on si que hi ha dificultats tècniques com la de
l’entrada a Barcelona, però també hi ha alternatives; tenim un problema a plaça
Catalunya i es podria esmenar a través de la Sagrera, i el tema, sobretot, de la integració
tarifària, que podria arribar fins a Ripoll.
Abans de cedir-li la paraula a l’alcalde, la meva valoració és que tot va començar amb
l’amenaça real, tot va començar en un rumor, però es va convertir en una amenaça real
que treien tot el personal de l’estació i posaven unes màquines que no donaven resposta
als usuaris de Torelló i això, treballant conjuntament ciutadania i les seves institucions,
perquè les institucions són de la ciutadania, ho vam poder aturar i revertir i es va arribar a
aquest compromís de conviure la màquina amb el personal. Ara bé: damunt de la taula hi
ha els dubtes sobre quines màquines; és a dir, quins serveis donaran i si donaran
resposta a les necessitats de la gent.
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I ara, a més de vetllar, perquè –amb l’alcalde ho diem sovint: tenim al cap el que va
passar amb les urgències mèdiques a Torelló, que hi va haver una mobilització, es va
acordar una solució pal·liativa que ja era insuficient per si mateixa, com era l’ambulància
medicalitzada i al final, una nit d’estiu va desaparèixer-. Ho hem de vetllar i estar en
guàrdia i després, que clarifiquin sobretot quin tipus de mecanització hi haurà i que donin
resposta a l’Ajuntament.
I a la Generalitat, tenim clar i tots els ajuntaments i consells comarcals que van ser
presents aquí i que van demanar sumar-hi gent de la Cerdanya, demanar i centrar-nos en
aquests temes que tenen solució, tot i que s’ha de veure quins costos té, a curt i mitjà
termini, com és el de les estacions, el dels combois i el de les tarifes i això estem
pendents que ens diguin, i l’alcalde ha demanat i ha reiterat que es digui ja una data per
fer aquesta reunió, per poder arribar a acords amb la Generalitat.

Sr. Jaume Vivet:
Després de tot l’històric de com ha anat tot plegat, dir que l’Ajuntament estem amb el tren,
estem pel tren; ADIF llegeixo que diu “incompleix”. Són apreciacions i interpretacions,
però jo entenc que no incompleix i ho dic així de clar, perquè així ho entenc, perquè ell va
dir un seguit de passos: va dir que posaria càmeres, va dir que posaria la megafonia
automàtica, va dir que l’obertura i tancament de l’estació seria automàtica –va ser el
primer pas que va fer-, va dir que deixaria gent a l’estació un temps mentre es
comprovava que tot això funcionava i que hi deixaria tot el personal, i va dir que una
vegada transcorregut aquest temps, deixaria personal durant les hores de major afluència
de viatgers. Tot això ho ha dit i tot això és el que està fent. Una altra cosa, és que cada
vegada que posa un cargol ens hagin de dir: ara collem una càmera; ara obrim una porta;
ara posem no sé què... això, jo entenc que no és l’acord que vam arribar; l’acord que vam
arribar és el que està portant a terme ADIF.
L’Ajuntament acata? No acata l’Ajuntament. L’Ajuntament estem lluitant per tirar endavant
el que ha dit en Jordi: tarifa integrada; per mi el més important de tots és aquest, i algun
comboi més i llavors, a petició d’algun altre ajuntament, va sortir el tema de manteniment
d’estacions, perquè recordarem la de Vic amb molts més viatgers que la de Torelló, fa un
any que es va cremar i està igual! Mirem-nos el que tenim. Jo penso que tenim una de les
estacions –no diré la millor, però si més coqueta- al mig del poble. També els hem
transmès que ens l’estimem i no anirem a l’estació a tirar-hi pedres, això també els ho
hem dit, perquè no es pensin que anirem a queixar-nos que tenim un mal servei i tirar-hi
pedres! No, no, això no ho farem pas, Sr. Brigos! De pedres no en tirarem pas, perquè
l’estació ens agrada molt i la veritat és que tenim una de les estacions que potser fa més
goig de la comarca, inclús de la línia.
Jo reitero tot el que hem dit: estem pel tren i segurament hi ha hagut un seguit de
malentesos en què no vull entrar i nosaltres ens va semblar obrir aquesta segona línia
conjuntament amb altres alcaldes per fer una mica més de pressió. Nosaltres a dir d’avui
tenim pendent la reunió amb el conseller; de moment ho fem tal com ens diuen, a través
de correu, que ja està enviat i avui hem tornat a insistir; això que jo expresso, aquesta
tarda m’ha trucat el Sr. Armando Brigos i m’ha dit el mateix: no entenc què passa, perquè
estem fent exactament el que vam dir que faríem! No fem res de més ni de menys! No
entenc el que diuen que ADIF incompleix. Li he dit que intentaria explicar-ho, perquè jo
també ho veig així i sóc molt clar; una altra cosa és que algú entengués que cada vegada
que es fes un pas calia avisar abans de fer-lo! Jo no vaig entendre pas així; vaig entendre
que hi havia un pla i aquest pla és el que es porta a terme. També entenc que quedarà
gent a l’estació, perquè és una altra de les reivindicacions i el que li he manifestat és el
tema de la màquina, que no estem d’acord amb què la màquina només permeti comprar
un bitllet a través de targeta bancària; serà un problema i ja no parlem de la gent gran, si
no que parlem de mainada, parlem de persones que no tenen targeta per treure diners.
Ha reiterat que de moment hi ha aquesta i hem d’insistir per veure si aquest problema se

31

soluciona amb personal, o canviant la màquina. Però que quedi clar que estem pel tren i
que volem el tren i nosaltres estem pel que toca.
Sra. Roser Mas:
Dues cosetes: nosaltres entenem que ADIF si que ha incomplert, perquè no ha informat;
no tenim la mateixa percepció que tens tu d’aquest tema; enteníem que cada pas nou el
comunicaria... en fi, és això.

Sr. Jaume Vivet:
Aquí pot haver-hi un malentès, doncs.
Sra. Roser Mas:
No ho sé... no és un malentès, és anar a favor d’una part...

Sr. Jaume Vivet:
Roser: va dir que faria tot el que fa, o no? Pregunto, ara ho pregunto jo.

Sra. Roser Mas:
Si, si, si.

Sr. Jaume Vivet:
I ho està fent? Pregunto jo. I està complint el que va dir que faria?

Sra. Roser Mas:
Si, si, si. Però també va dir que ho comunicaria cada vegada.

Sr. Jaume Vivet:
Això no. Jo no ho vaig pas entendre així, perdona!
Sra. Roser Mas:
Jo si.

Sr. Jaume Vivet:
Una altra cosa és que ho vulguem intoxicar.

Sra. Roser Mas:
No, no, no, no. Jo ho vaig entendre així.

Sr. Jaume Vivet:
Una altra cosa és que es vulgui intoxicar. Jo no entenc que cada vegada que vulguin
collar un rètol a l’estació ens hagin de demanar permís, és casa seva! I ell va dir, va
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establir un pla d’accions i és el pla d’accions que està fent! No se’n ha deixat ni n’hi
afegeix cap!
Sra. Roser Mas:
Aleshores és un problema de malentesos en tot cas, però... vaja!

Sr. Jaume Vivet:
Per això ho dic amb aquesta fermesa, perquè jo ho vaig entendre així des del primer dia,
des del primer dia, per això no hem informat de res, perquè enteníem que estaven fent tot
el que van dir que farien i, per tant, no cal. S’està fent tot el que van dir que farien des del
primer dia. No hi han afegit ni tret res.

Sra. Roser Mas:
Permet-me fer un altre apunt: a més de centrar-nos estrictament en el que seria Torelló,
Ripoll i La Garrotxa, el plantejament de fa ics anys, de quan l’Álvarez Cascos va
inaugurar l’estació de Vic, que parlaven d’un enllaç amb Tolosa de Llenguadoc, us ho heu
plantejat? De Vic cap amunt? Perquè és molt curiós: sembla que els únics recursos,
pocs, que hi ha, van destinats bàsicament de Vic cap a la metròpolis, però de Vic cap
amunt, no cal que el territori sigui correcte, estigui bé, estigui en condicions i que la gent
estigui amb igualtat de condicions

Sr. Jaume Vivet:
A mi em van venir a veure també els de la Transpirinenca, que també estan ena quest
tema i no s’acaba només aquí, però aquest és un tema, entenc jo, de més calat i cal una
inversió important per fer, perquè les vies també tenen unes pendents i un seguit de
coses que segons quins trens, sobretot els de càrrega, tindrien problemes.

Sr. Jordi Casals:
Aquí encavallem dos ritmes de treball: nosaltres el que volem és deixar de ser un tren
regional, per ser un tren de rodalies i creiem –i així han anat les reunions- el tema que ha
sortit damunt de la taula és que hem d’anar de cara a barraca per a la integració, la tarifa
integrada –valgui la redundància-. La resta, jo crec que si que els municipis, en aquest
cas jo crec que els de tota la línia, inclosa Barcelona, que és principi de trajecte i final de
trajecte, Tolosa, però això ja és una proposta jo crec que de país i si ho volen plantejar,
nosaltres ens hi trobaran. El que si que podem és demanar al conseller, quan hi anem,
com ho tenen plantejat des del govern de la Generalitat; això es pot trametre.
Sra. Roser Mas:
Seria interessant, però tal com va dir el conseller Arisa al consell comarcal, hi ha uns
quants ajuntaments molt a la vora de Barcelona, que no veuen clar que les inversions han
de ser aquí dalt, si no que les volen als seus municipi. Per tant, tota la línia en aquest
moment i en aquest context és molt difícil que es posi d’acord.

Sr. Jaume Vivet:
També tenen molt clar que és una línia que, dins que és deficitària, és molt important per
al territori. Això és el que ens han transmès: la línia és important per al territori. Tu has fet
un esment a Vidrà... encara no hi arriba el tren a Vidrà!
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Sra. Roser Mas:
No, però és clar! Si tu vius a Vidrà i baixes un moment i tens un tren en condicions a Sant
Quirze...

Sr. Jaume Vivet:
De Vidrà a Sant Quirze hi ha un tros, un bon tros!
Sra. Roser Mas:
Bé, però arribés en condicions a Sant Quirze, és una cosa! L’altra és que hagis d’agafar
el cotxe, anar a Vic, com a mínim... és molt diferent tot aquest tema!

Sr. Jaume Vivet:
Roser: nosaltres estem per la tasca. Jo penso que potser hi ha hagut aquests malentesos
i, per tant, si no ens hem sabut explicar, o no ens hem entès... repeteixo que s’està fent
tot el que es va dir que es faria i si hi ha algun canvi, que no hi deixen personal, o el
treuen abans d’hora, llavors si que és un motiu de veure què passa i de moure’ns, però
penso que estan fent tot el que van dir que farien.

Sra. Roser Mas:
No coincideixo. No ho comparteixo del tot, però... bé! És interessant que hi estigueu
realment treballant, perquè si que és molt interessant aquesta línia i a veure si hi ha
resultats.

Sr. JOSEP M. SOLDEVILA:
5.4.
Nosaltres voldríem saber quines accions ha fet l’Ajuntament amb la casa del carrer
Collsacabra, en la qual es va aterrar aquell balcó.

Respon el Sr. Lluís Sabatés:
En aquesta finca nosaltres ja, des del maig d’aquest any, l’inspector ja va fer un informe
dient que estava en mal estat i, per tant, vam incoar l’expedient d’ordre d’execució als
veïns, per demanar-los que havien d’actuar en aquesta zona. A més, posteriorment,
també vam fer una altra ordre d’execució per fer arreglar el jardí, perquè hi ha un arbre
que surt ben bé sobre la vorera i que és un perill per als vianants.
Per tant, estem en els terminis administratius, dins que vam tenir la mala sort, o la sort –
no sé com dir-ho- que caigués un tros i que no fes mal a ningú. Quan hi van passar els
bombers per acabar de treure el perill que hi havia, van acabar de fer caure el balcó, però
si algú ho va veure al final, no és el que va caure, si no que és el que van treure els
bombers per evitar el perill. En aquests moments la zona està acordonada, però en
principi tots els tècnics diuen que no hi ha un perill imminent que pugui desprendre’s cap
més tros de la barbacana o d’aquell balcó i ara estan amb els tràmits legals per poder
actuar i ja hem tingut reunions amb els veïns.
Allà tenim una problemàtica: són cinc propietaris i aquests cinc propietaris a vegades és
complicat posar-los d’acord, i més si hi ha algun tema familiar pel mig i, per tant, estem a
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sobre per poder actuar i s’actuarà en els dos sentits: tant el que és pròpiament l’edifici,
com també en el jardí i resoldre aquest arbre.
Pel que fa aquests temes, ja que heu preguntat, des del mes de febrer del 2012, portem
42 ordres d’execució presentades per diferents raons en edificis o en immobles o en
terrenys que des de l’Ajuntament s’ha vist que hi ha alguna cosa que pot ser perillosa, o
que no està ben cuidada, i tots han anat seguint el seu termini i, per tant, els veïns hauran
anat actuant a mesura que se’ls ha anat demanant.
5.5.
També voldríem saber, tal com us vaig parlar a la Junta de portaveus, com està el tema
d’aquella bassa que hi ha al davant de l’auto rentat i del terreny de l’Ajuntament, que em
vau dir que faríeu alguna gestió.

Respon el Sr. Jaume Vivet:
L’altre dia em vau fer arribar unes fotos. Això ve d’unes excavacions que s’han fet aquest
estiu i que han deixat un forat i els hem de requerir per tal que ho tapin o ho endrecin.
5.6.
I la tercera, la de sempre: voldria demanar per les obres del carrer Rocaprevera, perquè
s’han retardat molt; he parlat amb els veïns i ja ho saben i també voldria saber si
l’empresa que s’ha cuidat d’això la sancionareu, no la sancionareu, es farà responsable
de la tardança...

Respon el Sr. Jaume Vivet:
És cert que van lents; van a poc a poc. A nosaltres se’ns va demanar poder treballar el
dilluns de Rocaprevera, que ens hi volien posar dues colles i els vam dir que el dilluns no
ens posessin dues colles per allà al mig; ens van demanar que només tres paletes per
poder fer les connexions del clavegueram, perquè allà han tingut algun problema que han
hagut de picar pedra –han trobat la pedra molt enlaire-. Em reafirmo que van a poc a poc;
a més, el mes d’agost van fer vacances. Si el termini d’execució d’obres eren quatre
mesos, entenem que l’agost havien de treballar i això vol dir que, com a mínim, es
retardaran quatre setmanes i creiem que alguna més. A dia d’avui hi ha dues colles; a
nivell d’Ajuntament, cada dia, i alguns dies dues vegades –això també porta feina als
tècnics municipals- hi són i nosaltres evidentment que si l’obra es retarda una setmana o
quinze dies, potser no cal actuar, però si es retarda més, hi ha una penalització, tot i que
és molt petita –no ens pensem que les obres ens sortiran gratuïtes- i si es dóna el cas,
l’aplicarem.
Sr. Josep M. Soldevila:
I en quant a aquell terreny de l’Ajuntament?

Sr. Jaume Vivet:
Aquell terreny aquest estiu es va omplir de coses i hi farem anar la brigada a netejar. És
un desmanec de qui va deixar tot allò per allà. Com que hi tenien gallines o no sé què hi
tenien, ara han d’anar a treure tot el que hi han deixat. Estan avisats la brigada, perquè hi
vagin.
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Sr. DAVID OLIVARES:
5.7.
Voldria demanar per la possibilitat de posar policia local a les entrades i sortides de les
escoles, sobretot al Marta Mata i la Vall del Ges, que és on no n’hi ha, fins que tornem a
tenir agents cívics altra vegada.

Respon el Sr. Jordi Casals:
Aquesta demanda ja se’ns ha fet arribar. Nosaltres tenim els recursos que tenim i hem de
destinar els policies locals que tenim en aquest moment. El que és cert, és que en aquest
moment estem estudiant diferents possibilitats i alternatives per quan no hi ha els agents
cívics.

5.8.
Voldríem demanar per les contractacions que està portant a terme el mercadona. En
principi, pel que es va dir, eren uns 40 llocs de treball i no ho podem afirmar, però tenim
entès que ni de bon tros s’està llogant aquesta gent! Estan fent portar molta gent d’altres
supermercats –estem parlant d’unes 20 persones més o menys- i si s’ha parlat amb
Mercadona per saber si realment agafaran entre 40 i 50 persones com es va dir i es van
comprometre o no és així.

Respon el Sr. Manel Romans:
Si que ens van dir que quan inauguressin el Mercadona hi hauria uns 30 empleats allà
dins. No van dir mai que tots trenta empleats els agafessin de cop, perquè hem
d’entendre que quan hi ha una activitat nova no poden posar totes les persones que
siguin novells, perquè si no, allò no funcionaria.
Avui dia ja han contractat dotze persones de Torelló per quan obrin i una setmana abans
ja aniran a fer formació. Esperem que quan aquestes persones ja estiguin ben formades,
que aquesta gent que ha vingut de fora torni al seu lloc d’origen i llavors, Mercadona
pugui agafar més gent de Torelló. Avui, però, ja hi ha 12 persones, amb noms i cognoms,
que tenen feina al Mercadona.
Sr. JOAN MANEL CASTILLO:
5.9.
Ens preocupa bastant l’estat de la Vitri. Quins controls s’estan portant a terme per poder
evitar mals majors?

Respon el Sr. Jordi Casals:
Vitri és una propietat privada. No hi ha hagut denúncies per part dels propietaris, pel fet
que els reben el material, ferralla... nosaltres ens hem posat en contacte amb ells, per tal
que facin alguna actuació; no s’havia fet res, però òbviament per als veïns també els de
Sant Vicenç, creava certa alarma veure com es va desmuntant i va desapareixent i van
venint furgonetes. S’han fet actuacions quan algun veí ha avisat que hi havia aquests
moviments i s’ha actuat policíacament, però al final, fa poc, quan tot ja està desmuntat,
sembla que el propietari hi ha posat, encara que sigui a hores, vigilància, seguretat.
Fins aquí, és el que pot fer l’Ajuntament. Si a algú el roben, s’ha de queixar ell mateix. El
que no podem fer nosaltres és posar mesures de seguretat si el propietari no hi vol fer res
i se l’ha invitat a fer-ho.
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Sr. Jaume Vivet:
Jo, per afegir una mica al que diu en Jordi, m’he posat en contacte amb l’empresa que ho
té en venda, tot i que ja no queda gaire res per vendre. Ells cada vegada que obren la
porta, la tanquen amb cadena i cadenat, però al vespre el tornen a trencar; és una finca
que a més està tancada, perquè no hi tens lliure accés. El que ha dit en Jordi: si no hi ha
denúncies i ens consta que la propietat és de força bancs –no només d’un o dos, si no de
força bancs- i aquí nosaltres també estem intentant parlar amb l’antiga propietat, perquè
ens posi en contacte a veure si podem fer alguna cosa, perquè jo penso que el millor tal
com està ara, seria netejar-ho tot i deixar-ho net, perquè tampoc s’hi pot fer res ara ja!
Però el fet que no hi hagi denúncies i, a més, Mossos també han intervingut. S’han fet
passos.

5.10.
Sobre les inundacions del carrer Puigsacalm, teníem entès que hi havia algun veí afectat
que estava portant unes factures per unes despeses que hi va haver en un cotxe, perquè
es va inundar... ens agradaria saber si d’això se’n farà càrrec l’Ajuntament o s’hauran
d’espavilar i fer una assegurança a part.

Respon el Sr. Jaume Vivet:
Això, jo penso que en tot cas és un tema en particular que l’hem de parlar amb ell i no és
el ple el lloc de parlar-ne.
Sr. Joan Manel Castillo:
Bé, jo no estic dient que si a aquest veí se li pagarà o no se li pagarà!

Sr. Jaume Vivet:
És el que estàs demanat!
Sr. Joan Manel Castillo:
Si presenta factures de despeses, perquè això continuarà...

Sr. Jaume Vivet:
Jo et dic que és un tema particular, que el tractarem amb el particular. Aquesta és la
resposta.

Sr. MARC FONTSERÈ:
5.11.
Tinc dues preguntes repetides. La primera, suposo que és la mateixa que ha fet la Roser:
les inundacions que hi ha hagut en garatges del carrer Puigsacalm, arribant a la Joanot
Martorell. Suposo que és el mateix que demanava la Roser. Si que vam parlar amb tu
Jordi, perquè crec que estaves d’alcalde accidental i em vas comentar algunes feines que
s’havien de realitzar, per evitar que tornés a passar, però ens agradaria saber si això es
portarà a terme, si es farà algun estudi, si es farà algun projecte de com solucionar el
tema; és complicat, ja ho sabem: per allà hi passava una riera, però... aquest any s’ha
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inundat tres o quatre vegades... dues? Doncs dues vegades, però estaria bé donar-hi
alguna resposta, perquè l’any vinent no torni a passar, doncs si no m’equivoco l’any
passat ja va succeir.
5.12.
La segona pregunta reiterada és la de l’estació de tren i per saber una mica quina és la
versió de l’Ajuntament sobre els fets. El tema va començar molt bé. De fet, crec que el
grup que està aquí present el vam ajudar a formar, hi vam tenir certa rellevància tots els
grups o molts dels grups que tenen representació parlamentària al Parlament de
Catalunya, mitjançant una resolució... la majoria dels que aquí estem presents, també hi
tenim a veure i, per tant, estem igual de preocupats que els companys d’Iniciativa, entenc,
pel futur de l’estació, pel futur del territori i del país. Per tant, saber realment si és cert que
ADIF incompleix, que no ho dubto, i suposo que l’Ajuntament no acata o, si més no, té
algun pla. Espero que ens pugueu informar.

5.13.
Mirant dades d’atur del mes d’agost, hem vist que Torelló és el segon de la província de
Barcelona que més ha crescut, si parlem dels municipis grans, en percentatge.
Una mica, tenim una component industrial important, però són dades que ens preocupen i
suposo que us preocupen a vosaltres també i veure com està el tema de les accions
extraordinàries del 2013 a promoció econòmica, com estan, si estan donant resultats o
hem d’esperar una mica.

Respon el Sr. Manel Romans:
Si que és possible que hi hagi hagut unes dades percentuals dolentes per Torelló.
Pensem que els mesos d’estiu, gran part de la contractació que hi ha és per al sector
turístic i nosaltres, a casa nostra, diguem que el sector turístic és molt petit o pràcticament
inexistent a nivell de temporada i com que nosaltres ens basem més en un model
industrial que no pas turístic, és possible que hagin sortit unes dades dolentes aquest
mes d’agost. Ens sap molt greu. Pensem que nosaltres intentem fer tot el que podem per
recolzar les empreses; sempre hem dit que pensem que els que han de crear llocs de
treball són les empreses i, per tant, nosaltres des que vam arribar vam tenir molt clar que
el que hem de fer en primer lloc és anar a visitar les empreses; encara anem cada
setmana a visitar noves empreses i ja en portem més de 40 i també he de dir que si que
hi ha sectors que veiem que pateixen i que ho estan passant una mica malament, però
les bones notícies són que també hi ha sectors i empreses a Torelló que funcionen molt
bé. La veritat és que jo penso, no vull dir que ja haguem arribat al capdavall, perquè seria
una mica agosarat dir-ho, però diguem que les empreses que anem a visitar i dels sectors
que visitem –divendres encara en vam visitar dues- són empreses amb un potencial molt
important, sobretot, no només per vendre aquí, si no per vendre a fora i a vegades
quedes molt parat, perquè des de fora no imagines el que hi ha dins i el potencial que
tenen.
Què estem fent? El que estàvem fent: les visites setmanals a les empreses; estem fent
accions formatives. Ja vam passar l’altre dia al ple que per a la gent que està aturada fem
unes formacions a la carta, per tal que si es detectaven necessitats poguéssim formar el
personal. També algunes coses que fem i que vam veure que no es coneixia massa, és
el servei local d’ocupació, que sempre ha funcionat molt bé en tema de rebre dades i
d’atendre els aturats, però el que hem detectat nosaltres és que hi havia moltes empreses
que no estaven assabentades de l’existència d’aquest servei local d’ocupació; per tant, si
nosaltres tenim un bon servei, per atendre persones i rebre dades, però llavors l’emissió
de xoc, que és inserir aquestes persones al mercat de treball, les empreses no estan
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assabentades, pensem que aquí anàvem una mica coixos. Per tant, una de les coses que
també estem fent és donar a conèixer el servei local d’ocupació.
I en quant a la internacionalització, que era el programa que havíem engegat, juntament
amb altres accions que engegarem properament, però que encara no tenim ben
estructurades i, per tant, no ho volem dir, el tema d’internacionalització aquest mes de
setembre hi ha quatre empreses que ja han començat a fer-los un estudi per veure si
estaven preparades per sortir a vendre fora; sembla que el resultat dels estudis denota
que si que estan preparades, i aquesta setmana vinent, les persones que aniran allà a
assessorar-los durant sis mesos, començaran. Això durarà fins el mes de febrer i el que
fem ara en aquestes visites setmanals, és detectar empreses que tinguin potencial
exportador, o que ens sembli a nosaltres que poden vendre els seus productes a
l’estranger, per tal d’explicar-los aquest programa i mirar que quan acabin aquestes
quatre empreses el mes de febrer, en comencin quatre més. És el programa que havíem
dissenyat nosaltres.

Sr. Marc Fontserè:
Però si no m’equivoco, en les reunions que vam fer, que no sé si podem dir acordar, però
si que vam arribar a unes accions per realitzar aquest any, hi havia unes altres accions: hi
havia la creació...

Sr. Jaume Vivet:
N’hi ha una que la Carme la té anotada per donar-la com a informació; en tot cas, explicala, Carme!

Sra. Carme Francolí:
Jo ho tenia anotat per a les informacions. Comunicar que aquest proper dia 9 d’octubre,
és quan es posa en marxa el projecte d’inserció laboral. És una experiència nova que
s’ha treballat des d’alcaldia, des de les regidories de promoció econòmica, obres i serveis
i benestar social. Es tracta de la contractació de sis persones, més un monitor, perquè
aquest projecte es va adjudicar amb un plec de condicions i serà TAC Osona, que és una
de les empreses de Sant Tomàs, que l’executarà. Seran sis persones més un monitor,
que el posa TAC Osona. Aquestes persones faran treballs de manteniment. Aquestes
persones són de Torelló i es contracten durant quatre mesos i treballaran cinc hores al
dia. S’ha fet una selecció des de benestar social i promoció econòmica s’han fet les
propostes i la selecció s’ha fet conjuntament amb Sant Tomàs, amb el seu departament
de recursos humans, però tot són persones en situació econòmica precària.
La bona notícia és aquesta: que el dia 9 d’octubre ja es posen a treballar aquestes
persones.
5.14.
I per últim, una altra pregunta: el Consell de Joventut de Torelló, que el regidor ens va
presentar a tots els grups i hi havia uns tainings i crec que anem fora de taining. Estaria
bé si ens poguessis actualitzar una mica, i si no, quedar un altre dia per parlar-ne.

Respon el Sr. Xavier Lozano:
És cert! Anem bastant fora de taining. Em sembla que en un ple ja m’havíeu preguntat i
vaig contestat que havia costat format el grup motor. Una vegada va estar format, vam
intentar l’estratègia que havíem explicat d’un bon inici, de motivar els joves, perquè sortís
des dels mateixos joves l’organització d’aquest consell, perquè creiem que havia de ser

39

una cosa independent. A mesura que ens hem anat reunint amb el grup motor, ha costat
també poder trobar la continuïtat o la freqüència que ens hagués agradat per fer-ho anar
més ràpid i sortien dubtes, sortien problemes, i a mesura que anàvem fent passos, no
s’acabava de veure clara l’estratègia.
A finals de primavera, principis d’estiu, vam veure que l’estratègia que intentàvem seguir
no acabava de quallar, perquè la realitat és que les diverses entitats que són les que en
definitiva han d’impulsar això, i després sumar-hi joves a títol individual, si convé, ja tenen
molt bona relació amb les seves regidories de referència i no acabaven de veure el sentit
i tot això genera que l’estratègia no acabés de quallar i no acabés de tirar endavant i no
acabés d’arrancar. Creiem que haurem de canviar d’estratègia; de fet, teníem una reunió
la setmana passada que es va haver de tornar a anul·lar i suposo que en aquests primers
inicis haurem d’optar, perquè l’Ajuntament agafi més el lideratge com té en altres consells
municipals i creï una mica la necessitat dels joves de poder interlocutar amb l’Ajuntament
i aportar propostes sobre les coses que afecten el poble.
Hem preferit endarrerir-ho, però fer passos ferms, fer passos segurs, i quan no ho veiem
clar no tirar endavant, per no crear cartutxos en va, perquè en temes de participació, si
comences a fer passos en fals, cremes a la gent i llavors acaben per no seguir. Quan el
grup motor que havia de tirar endavant generava dubtes, no ho veia clar, ens ho preníem
molt seriosament i no hem volgut forçar la màquina. Creiem que hem de redefinir
l’estratègia i esperem poder-ne convocar un en breu, que sigui més liderat des de
l’Ajuntament aportant temes, més que no pas sortir dels joves.
5.15.
I un prec: ja el vaig fer a la junta de portaveus, i he vist que ja està solucionat. És més
que tot –esperem que no torni a passar- el fet que les obres del carrer Rocaprevera
s’estiguin executant encara, si ho ajuntem amb què el carrer del Pont es va tallar,
complicava bastant la mobilitat de la gent de Torelló que anava d’un sector de Torelló cap
a l’altre.
Només intentar que si s’han de fer petites obres no urgents, es pugui tenir en compte.

6.- INFORMACIONS:
Sra. CARME FRANCOLÍ:
6.1.
Aquest dissabte, dia 28, hi va haver la capta extraordinària de sang. Tinc els resultats: hi
va haver 207 donacions i d’aquestes 207, és molt destacable la xifra que hi va haver 40
donants nous.
Des de l’associació de donants de sang de Torelló ens ho han remarcat molt. 207 diuen
que està bé; també hauria estat bé arribar als 300, però remarquen molt el fet que n’hi
hagi hagut 40 de nous.

6.2.
Aquest diumenge vinent, el dia 6 d’octubre, l’Associació d’Osona contra el càncer
organitza la cinquena festa del pachwork als jardins Vicenç Pujol, durant tot el dia. Hi
esteu tots convidats.
6.3.
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Dimarts, dia 8 d’octubre tenim l’inici del cicle de xerrades al casal de la gent gran.
Segurament ja heu vist aquests cartells; es tracta de tres dimarts del mes d’octubre: el dia
8, que és l’inici, el dia 15 i el dia 22.
Les xerrades seran totes al casal de la gent gran i es tracta d’unes xerrades que
s’organitzen des del casal de la gent gran; des de l’Ajuntament de Torelló, les regidories
d’ensenyament, benestar social i pla de barris.
6.4.
Demà, dia 1 d’octubre, s’inicia la nova empresa de transport adaptat que va guanyar el
concurs; es tracta de TAC Osona, que és una les empreses de Sant Tomàs i estem molt
contents, perquè –era un dels requisits- que tant el conductor com l’acompanyant –que
aquesta és una de les parts més importants- són persones de Torelló i demà comença
aquesta nova trajectòria que esperem que vagi tot bé i que funcioni.

Sr. ALBERT PORTÚS:
6.5.
Des de l’equip de govern ja estem treballant les ordenances fiscals de cara a l’any vinent i
la nostra idea és poder-les portar a l’aprovació del ple el mes vinent, al ple d’octubre i, per
tant, agrairíem als grups municipals que si tenen interès en participar i comentar temes,
que us poseu en contacte i així ja quedem un dia i ho comentem.
Sr. JORDI CASALS:
6.6.
El dia 5 d’octubre, aquest dissabte, hi ha l’edició de la botiga al carrer al barri de
Montserrat, en què esteu tots convidats, matí i tarda, i el dimecres farem la presentació
de les activitats que s’hi faran.
6.7.
La policia local, informar que el procés per cobrir les places que s’han tret a concurs, de
moment tenim una setantena d’aspirants i les proves es faran a mitjan i finals del mes
d’octubre.

Sr. LLUÍS SABATÉS:
6.8.
Expressar el suport, des de la regidoria d’educació i des de l’Ajuntament –suposo que ho
podem fer extensiu a tot el plenari- la nostra solidaritat amb la lluita de la comunitat
educativa a les illes, contra el decret TIL i que per això farem difusió del compte corrent
de la caixa de resistència dels mestres en lluita i que properament el penjarem al web.
6.9.
Aprofitant que ens ho han fet arribar aquesta setmana, ja sabeu que l’escola Rocaprevera
aquest any està fent actes per celebrar el seu 125è aniversari i aquest cap de setmana
n’han programat tres i ens hi han convidat i per això faig la invitació extensiva a tot el
plenari i a tots els ciutadans de Torelló. Un és el dia 4 d’octubre, a les 9 del vespre, al
Casal de la plaça Nova, on es farà una xerrada –penso que molt interessant- que és
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l’evolució del poble i l’educació els darrers 125 anys, a càrrec d’en Gerard Verdaguer.
Repeteixo: divendres, dia 4, a les 9 del vespre, al casal.
Dissabte, 5 d’octubre, a les 6 de la tarda, fan una mostra d’art d’exalumnes de l’escola
Rocaprevera i aprofitaran també per fer una mostra fotogràfica comparativa des de l’any
88 al 2013 i això es farà a l’aula polivalent de l’escola, que està a l’edifici de la INVISA.
I finalment, el mateix dissabte dia 5, a les 9 del vespre, a l’aula d’idiomes de primària de
l’escola Rocaprevera, també es faran uns fragments d’escola, que són unes lectures que
es faran a l’aula.
Ens ho han fet arribar a l’equip de govern i amb l’expressa voluntat de convidar-vos a tots
i per això aprofitem el mitjà per fer-hi.

Sr. XAVIER LOZANO:
6.10.
Dissabte es van presentar els tallers “aprenem”. Va servir, perquè la persona que he
engegat aquesta iniciativa de treball voluntari i d’intercanvi lingüístic a nivell de tot
Catalunya ens expliqués la metodologia i l’organització, i també per concretar ja com es
durà a terme. Es tracta d’uns tallers en què es fan unes sessions de dues hores
setmanals, en què tu una hora està d’alumne d’una llengua i l’hora següent –o l’hora
abans, depèn de l’ordre- fas de monitor d’una altra llengua en un grup reduït de fins a
quatre persones. Són uns tallers que ja venen amb suports metodològics i en què només
es treballa la lectura i la conversa, no es treballa la gramàtica, però la filosofia és que
tenen un cost de zero euros i que tothom aprèn i tothom ensenya allò que sap.
Es va dir que es deixaven quinze dies per acabar d’organitzar els grups i buscar més gent
interessada, però la idea seria fer-los els dimarts, des de quarts de 7 de la tarda, fins a
tres quarts de nou del vespre i tothom que s’hi vulgui apuntar, falta concretar el lloc on es
faran, però ja en farem difusió. La primera trobada, en què també es farà una mica
d’acollida a la gent que no va assistir en aquesta primera presentació, serà el dia 15
d’octubre.
Sr. JAUME VIVET:
6.11.
Aquesta setmana, dimecres, es va posar la primera pedra a la potabilitzadora i ja han
començat les obres, que duraran aproximadament uns vuit mesos, fins el mes de maig.
Són unes obres, pensem, llargament esperades i esperem que per sort aquest estiu ha
plogut molt i l’hem pogut passar bé, però els estius patíem i esperem que tinguem una
bona font d’aigua potable que no ens faci patir ni a nosaltres ni als consistoris que vinguin
al darrere.
Ens alegrem que hagin pogut començar les obres.

6.12.
Aquest mes d’octubre farem ja el pagament a l’Agència Tributària, dels impostos d’IVA i
d’IRPF i, per tant, amb això fem una mica extensiva la voluntat de l’Ajuntament i també
donem les gràcies als grups que ho han proposat, que són l’ANC, la CUP, Solidaritat i
Vall del Ges 2014. Per tant, aquest mes d’octubre, si tot va bé, ja tirarem endavant el
pagament, tot i que les condicions no han canviat, estem allà on estàvem; passos per
millorar el sistema de pagament no n’hi ha hagut, però com que vam agafar el compromís
de fer-ho, tirarem endavant i ja us explicarem com ha anat tot plegat, si hi ha hagut
errades o no, esperem que no. Veig que no n’hi ha, però com que és la primera vegada,
no saps què passarà, però ho tirarem endavant.
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El president dóna les gràcies als assistents i aixeca la sessió.

Torelló, 23 d'octubre de 2013
Vist i plau,
L’ALCALDE,

LA SECRETÀRIA,

Jaume Vivet Soler

Montserrat Freixa Costa
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