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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:

1. ACTES PENDENTS D'APROVAR
1.1. PLE2013/8 Ordinària 30/09/2013

A petició de la Sra. Roser Mas es rectifica al primer paràgraf de la pàgina 23, on diu
“s’inciti”, hi ha de dir “s’informi”.

2

L’acta s’aprova per unanimitat dels membres de la Corporació, amb la incorporació
d’aquesta rectificació.
2. PROPOSTES
COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS A LES PERSONES
2.1. JOVENTUT I INFÀNCIA
2.1.1. Manifest institucional. 25 de novembre 2013. Dia Internacional per l'Eliminació
de la violència enver les dones
ACORD:
RELACIÓ DE FETS:
Amb motiu de la diada internacional contra la violència envers les dones del pròxim 25 de
novembre, un any més, volem solidaritzar-nos amb totes aquelles dones que pateixen
algun tipus de violència. És per això, que cada any les entitats locals manifestem el
nostre rebuig a la violència envers les dones amb l’objectiu d’eliminar aquets problema
de la nostra societat.
FONAMENTS DE DRET:
Per tot això,
Adherir-nos al Manifest Institucional, 25 de novembre de 2013, amb motiu de la
commemoració del Dia Internacional per l’eliminació de la violència envers les dones, la
Generalitat de Catalunya, juntament amb les Diputacions de Barcelona, Girona,
Tarragona i Lleida, la Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació catalana de
Municipis i Comarques, hem consensuat un manifest que, a continuació, us adjuntem
amb l’objectiu que en pugueu fer la difusió corresponent
“Avui, 25 de novembre, Dia internacional contra la violència envers les dones, les
administracions i la societat civil volem expressar el nostre rebuig més rotund a aquesta
violència malauradament encara present a les nostres societats; una violència que ens
obliga a esmerçar tots els esforços, tots els recursos, totes les voluntats per prevenir-la i
eradicar-la.
La violència masclista és un fenomen estructural que adopta múltiples formes: violència
física, violència psicològica, violència sexual i abusos sexuals i violència econòmica. Es
pot manifestar en l’àmbit de la parella, en l’àmbit familiar, en l’àmbit laboral, en
l’assetjament sexual i per raó de sexe, o en l`àmbit social amb el tràfic de dones i nenes,
amb la mutilació genital femenina, els matrimonis forçats, la violència derivada dels
conflictes armats o amb la violència contra els drets sexuals i reproductius i qualsevol de
les formes anàlogues que lesionin la dignitat, la integritat o la llibertat de les dones.
Totes elles requereixen respostes específiques i diverses, però tenen un denominador
comú: la violència contra les dones està profundament arrelada a les estructures socials.
Per això, les intervencions adreçades a abordar la violència masclista no poden obviar el
sistema que la sosté i la legitima, un sistema basat en relacions de desigualtat entre
dones i homes que, en molts aspectes, es resisteix a desaparèixer.
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Les actuacions davant la violència exercida contra les dones han de tenir en compte que
les causes que les generen són multifactorials i, per tant, requereixen d’un treball
coordinat i transversal entre els diferents àmbits implicats i entre les institucions i
instàncies competents. Fa anys que treballem conjuntament des de la voluntat política del
Govern de la Generalitat, dels ajuntaments i les diputacions, però també des de la
tenacitat i la fermesa de la societat civil organitzada, de les entitats i associacions de
dones, i de totes aquelles persones que individualment treballen de forma incansable per
assolir aquesta fita.

És imprescindible millorar la sensibilització social i la prevenció de la violència masclista
amb actuacions adreçades a totes les dones i a tota la població, incidint molt
especialment en la població jove, concretament en les relacions de parella, per tal d’evitar
relacions desiguals.
És necessari promoure un canvi de mentalitats que faci que el maltractament contra les
dones sigui impensable, i situï el discurs en la dignitat, el respecte i la llibertat.
D’aquí la importància d’intervenir en els grups de població més jove. La prevenció de la
violència passa per la construcció de nous models de relació entre els sexes, basats en
l’equitat, el reconeixement i el respecte a la diferència, i potenciant la paraula, el diàleg i
l’escolta. Aquest treball s’ha de situar en espais de confiança i en contextos que
afavoreixin l’autonomia personal i l’ètica de la cura. Actualment, es una realitat
constatable que en l’àmbit educatiu, tant en el de l’educació formal com en el de
l’educació no formal, existeix una bona oferta de recursos, materials i experiències per
abordar la prevenció de la violència masclista.
L’objectiu és, doncs, acompanyar, recolzar i capacitar les persones joves i donar-los els
elements de reflexió i les pautes necessàries perquè actuïn amb el convenciment que la
violència masclista és rebutjable i inadmissible i que els afectes entre dones i homes
s’han de comunicar i compartir amb dignitat, respecte i llibertat.
Aquest és el repte que tenim al davant i aquest és el nostre compromís. I per això,
seguirem treballant de manera conjunta i coordinada perquè les dones i els homes d’avui,
i també les generacions futures, puguin viure en un món lliure de violència.”
INTERVENCIONS:
Sra. CARME FRANCOLÍ:
Des de l’equip de govern ens adherim un any més al manifest institucional pel dia
internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones. Aquest any, com ja ha
llegit la secretària, és un manifest unitari que signa la Generalitat de Catalunya, les quatre
Diputacions –de Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona- així com la Federació de
Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de municipis.
No cal dir que és un tipus de manifest que, tant de bo que arribi el dia que no ens hi
haguem d’adherir, perquè ja no s’hagi de fer aquest manifest.
Sra. ROSER MAS:
Jo volia fer una petita intervenció, perquè, com que no ho vam poder parlar a la Junta de
portaveus, perquè això ha arribat una mica després, però hi ha uns quants matisos que
m’agradaria que es poguessin contemplar, si més no, a l’acta, perquè penso que valdria
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la pena tenir-los en compte; per exemple, en el punt tres, quan fa la descripció de la
violència masclista, que és un fenomen estructural que adopta múltiples formes, per
exemple jo penso que s’han deixat dos tipus de violència que jo penso que són molt
habituals i que potser no són tan espectaculars, però són molt habituals, que és la
violència ambiental i la violència social.
En el punt cinc, quan parla del tema de totes les administracions, o tots els governs que
participen d’aquest treball conjunt, jo el trobo extremadament “governamental” per dir-ho
d’alguna manera; jo penso que seria molt millor, en tot cas, en lloc de posar la voluntat
política del govern de la Generalitat, dels ajuntaments, posar de les administracions, des
del meu punt de vista.
I en el punt vuit hi ha un paràgraf que es refereix al tema de l’educació; jo penso que en
general està molt bé, perquè és molt pedagògica i és molt adequada, però en l’últim punt,
per exemple, posa que actualment és una realitat constatable que en l’àmbit educatiu,
tant en l’educació formal com en l’educació no formal, existeix una bona oferta de
recursos, materials i experiències per avortar la prevenció de la violència masclista. Tot i
que jo personalment dubto que realment n’hi hagi suficient, jo aquí trobo molt, molt a
faltar, un punt que digui: com és que no hi ha, o que potser es preveu, o que potser hi
serà, una xarxa real d’ajut de suport i d’ajudes, potser econòmiques, fins i tot, concretes,
a les dones que realment han patit violència, o que han pres consciència que la situació
on viuen és una situació de violència, que han d’abandonar moltes vegades el lloc on
viuen, depèn del risc, han de marxar amb els vailets; han de marxar amb una mà al
davant i l’altra al darrere i no hi ha una xarxa estructurada per donar un suport a aquestes
dones, que puguin realment començar un nou projecte de vida i li trobo a faltar en aquest
sentit, penso que no és prou reivindicativa en aquest sentit. La gent que coneixem
situació d’aquest tipus sabem que les dones, la majoria de les vegades estan
condemnades, condemnades, a continuar quedant-se amb el seu maltractador, o amb el
seu cercle íntim, perquè no disposa de possibilitats com per poder fer una nova vida. I
això és el que jo voldria que s’hi pogués afegir; sé que és molt just i molt tard, però penso
que hi falta.

Sr. Jaume Vivet:
Jo aquí entenc que és un manifest que ni tant sols l’hem escrit nosaltres; ens ve, com ha
dit la Carme, de les quatre Diputacions , en tot cas que consti en acta que tu fas aquests
esments, però això és un manifest que arreu és el mateix; s’aprova aquest i no un altre;
no l’hem pas redactat nosaltres.
Sra. Roser Mas:
Si però, pregunto: l’Ajuntament no el pot adaptar? Dic jo que els ajuntaments són lliures
d’aprovar aquest o de fer-ne un altre, no?
Sr. Jaume Vivet:
Però el que hem presentat és aquest i el que jo entenc és que el que has dit tu, quedarà
recollit en l’acta, però aprovem aquest. Ve de les quatre Diputacions!

Sra. IRENE HERNÀNDEZ:
Des del grup municipal del PSC evidentment donem suport a aquest manifest i a
qualsevol que rebutgi frontalment i de manera enèrgica els actes de violència masclista
contra les dones, i des del nostre grup municipal, també donem suport, com hem fet
sempre, any rere any, a totes aquelles accions polítiques encaminades a difondre la
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problemàtica i a trobar-hi solucions, no només teòriques, si no també pràctiques, com ara
comentava també la Roser.
Aprofitem la presentació que es fa de nou d’aquest manifest, per demanar a la regidora,
quines accions s’han dut a terme en aquest àmbit durant aquest any i quines estan
previst de fer.

Sra. Carme Francolí:
Això ja és una pregunta?. Com que ha dit manifestem, ara no sabia si era un manifest o
una pregunta.

Sra. Irene Hernàndez:
Ho he demanat.

Sra. Carme Francolí:
Les accions així en concret, t’he de dir a Torelló, com a tots els pobles n’hi ha de casos
d’aquests. Jo, tots els casos que sé, estan degudament atesos; potser no tenim casos tan
exagerats o tan radicals o extrems com els que explicava la Roser, però tots els casos
estan atesos i l’únic que et puc dir és això; nosaltres estem al cas dels serveis socials, de
tots els casos i se’ls canalitza a través de tots els mitjans de què es disposa.

Sra. Irene Hernàndez:
Perquè, quin és el procés? Quan una persona està així...
Sr. JAUME VIVET:
Em sembla que això ho hauríem de deixar, en tot cas, per l’apartat de precs i preguntes,
perquè aquí estem per aprovar un manifest i no per fer preguntes en aquest moment.
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels 17 membres de la Corporació.
COMISSIÓ INFORMATIVA D’ECONOMIA I HISENDA, RECURSOS HUMANS, RÈGIM
INTERN I SEGURETAT
2.2. ALCALDIA
2.2.1. Sol·licitud de pròrroga de 2 anys i modificació del Projecte d’Intervenció
Integral del Nucli Antic de Torelló
ACORD:

RELACIÓ DE FETS:
L’Ajuntament de Torelló, en data 5 de maig de 2009, va sol·licitar una subvenció al
Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya per a
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l’atorgament dels ajuts que estableix la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris,
àrees urbanes i viles que requereixen especial atenció.
L’Ajuntament de Torelló rep en data 28 de juliol de 2009 la notificació de la Subdirectora
general d’Arquitectura la qual acompanya còpia de la Resolució del conseller de Política
Territorial i Obres Públiques de data 23 de juliol de 2009; l’annex d’aquesta resolució
determina el pressupost aprovat de 8.261.500,00 euros per a les actuacions a realitzar al
Nucli Antic de Torelló durant els anys 2009, 2010, 2011, 2012 i 2013.
En data 22 de febrer de 2010 se signa el conveni de col·laboració entre el Departament
de Política Territorial i Obres Públiques i l’Ajuntament de Torelló per al desenvolupament
del Projecte d’intervenció Integral al Nucli Antic de Torelló.
El Projecte d’intervenció integral al Nucli Antic de Torelló, aprovat per un import de
8.261.500,00 euros, contempla un programa d’actuacions temporalitzades amb quatre
anualitats a partir de l’any 2009. Per cada una de les anualitats hi ha un pla econòmic
financer, d’acord amb el cronograma inicial d’execució de les diferents actuacions.
Les característiques sociodemogràfiques, econòmiques, urbanístiques i mediambientals
van determinar l’estratègia i la visió del Projecte d’Intervenció Integral del Nucli Antic de
Torelló d’aconseguir que el centre de Torelló sigui el motor de Torelló. Per fer-ho el
projecte estableix 3 eixos estratègics:
A) Estructura urbana de centre
B) Seu patrimonial i cultural, motor de promoció econòmica de la ciutat
C) Centre viu, ha de ser un privilegi viure-hi
Per cada un d’aquests eixos, hi ha definides diferents actuacions que permetran assolir
els resultats plantejats en el projecte.
El percentatge d’execució real per cada anualitat ha estat:
ANUALITAT 2009:
ANUALITAT 2010:
ANUALITAT 2011:
ANUALITAT 2012:
ANUALITAT 2013:

0%
4,09% (337.915,41euros)
1,19% (98.120,42 euros)
2,70% (223.173,60 euros)
6,46% (533.443,80 euros)

Així doncs, el percentatge global d’execució del Projecte integral d’intervenció al Nucli
Antic de Torelló és de 14,44%.
La situació econòmica actual, la manca de finançament i el retard en el pagament de la
subvenció són els principals motius que han dificultat la implementació del projecte
d’acord amb el cronograma inicial previst.
A més, actualment les noves necessitats sorgides en el barri plantegen noves actuacions
que totes elles s’emmarquen en la visió del projecte. Problemes com la contaminació de
percloroetilè de l’aigua i elevats valors de nitrats, carrers del barri amb mal estat que
requereixen el seu condicionament, el context de crisi econòmica que fa necessari una
aposta ferma per la dinamització comercial per incentivar un sector econòmic característic
del barri... fan necessari plantejar noves actuacions i modificacions del projecte. Aquests
canvis continuen tenint com a objectiu principal recuperar el Nucli Antic per tal que
novament assumeixi un paper referent i protagonista.
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FONAMENTS DE DRET:
És per aquest motiu, que d’acord amb el què preveu l’article 15.2 del Decret 369/2004, de
7 de setembre, és necessari sol·licitar una pròrroga de totes les actuacions incloses en el
projecte d’intervenció integral al Nucli Antic de Torelló per dues anualitats més (any 2014 i
any 2015).
Per tot això, se sotmet a dictamen de la C. I. d'administració, economia i hisenda,
recursos humans, règim intern i seguretat, l’adopció dels acords que segueixen:
Per tot això, vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa d'administració,
economia i hisenda, recursos humans, règim intern i seguretat, el ple de l’Ajuntament, per
majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, acorda:

Primer.- Sol·licitar al departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya una pròrroga de 2 anys i la modificació del Projecte d’Intervenció Integral del
Nucli Antic de Torelló que haurà de regir pels exercicis 2014 i 2015.
El que es modifica d’acord amb el model aprovat pel Departament de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya és la temporalització de totes les accions
incloses en el Projecte d’Intervenció Integral del Nucli Antic de Torelló i la modificació
d’alguna de les accions d’acord amb l’annex 1
Segon.- Facultar l’alcalde-president, Sr. Jaume Vivet i Soler, per representar l’Ajuntament
i per signar la documentació necessària per a l’execució d’aquest acord.
INTERVENCIONS:
Sr. JAUME VIVET:
Arribats en aquest punt, se sol·licita una pròrroga ordinària de dos anys; ja n’hem parlat
més d’una vegada i ja se sabia que s’havia de demanar i també sabem de paraula que
se’ns en donaran quatre més al final d’aquests dos anys; de moment és de paraula, no ho
tenim per escrit.
I en aquest punt, i degut a la situació en què ens trobem, creiem oportú des de l’equip de
govern fer uns canvis que ja es van manifestar tant a la comissió informativa com a la
junta de portaveus, que són una mica, perquè en quedi constància aquí al ple, són:
 Bàsicament uns condicionaments de carrers: traíem el pas de la Sagrera i posem
el corredor de Can Reig. En aquest cas, es deixa el mateix cost.
 Es fa una disminució en la inversió de soterrament de contenidors, per uns
316.000 euros
 També es treu una part de la il·luminació de carrers, per uns 39.000 euros
 Aquestes baixes, passen a la millora de la xarxa d’aigua potable al tram “E”, que
és el tram que anirà des de la potabilitzadora i que passa pel nucli antic i aquí
només fa referència a l’apartat del nucli antic, en què s’aportaria aquesta xifra de
355.000 euros que, meitat seria pla de barris i la meitat Ajuntament de Torelló.
 I l’altre canvi que hi ha, és que al programa de millora de gent gran, que era de
240.000 euros, es deixa a 230.000 i els 10.000 passen a comerç. En aquest cas,
passen a comerç, perquè com que serà una pròrroga de dos anys més, aquests
10.000 euros seran per poder allargar una mica més el tema i que no haguem de
deixar mort aquest punt. Nosaltres creiem que al comerç de Torelló hi hem de
dedicar algun esforç i, per tant, vam decidir fer aquest canvi.
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Sra. ROSER MAS:
Jo volia fer una intervenció una mica seriosa, per dir-ho d’alguna manera, perquè
nosaltres, ja des del principi d’aquest projecte de la intervenció integral al nucli antic –Pla
de barris-, des de l’anterior legislatura ja vam expressar uns dubtes en alguns dels
projectes que planteja aquest pla de barris i la manera com es va fer i per això hi vam
votar en contra en el seu moment i no pas, perquè no pensem que sigui important invertir
aquí. Entenem per altra banda, les dificultats financeres que hi ha, o sigui que a priori
podríem estar d’acord amb aquest tema de la pròrroga, de fet hi estem d’acord.
De totes maneres, no hi podem donar suport, perquè no podem acceptar de cap de les
maneres –perquè pensem que s’ha de fer d’una altra manera- que es destinin diners del
pla de barris a la millora de la xarxa d’aigua potable. Per què? Bàsicament per tres raons:
una, perquè ja hem manifestat moltes vegades el nostre desacord amb el fet que la gent
de Torelló han de pagar la contaminació dels aqüífers, en lloc de buscar activament
aquests culpables, perquè se’n facin càrrec; tampoc ho ha de pagar el conjunt de
Catalunya com seria amb aquest finançament de pla de barris. Per altra banda pensem
que aquests diners són molts diners –són 355.000 euros, que és una quantitat importanti em sembla que hi ha moltes accions per fer per aconseguir que el centre de Torelló sigui
el motor del nostre poble, que de fet era l’objectiu del pla de barris. I malgrat que hi hagi
el vistiplau de la Generalitat –que no en dubtem gens- no ens sembla gens correcte
aquest canvi, que entenem com una mica oportunista i una mica irregular en el sentit que
estava previst per fer una intervenció concreta aquí, precisament perquè fos el motor del
poble i que hi ha uns diners que es dedicaran a una altra cosa, que no diem pas que no
sigui necessari, evidentment, però que potser s’han de buscar en un altre lloc, que
precisament són els culpables que van propiciar que aquesta situació estigués així en
relació amb l’aigua.
I per tot això, nosaltres, des d’Iniciativa, hi votarem en contra.
Sr. JOSEP M. SOLDEVILA:
Nosaltres, tractant-se d’una pròrroga, en pla de barris hi ha coses que veiem clares i
altres que no, però deixant clar que tal com estan les coses el més important no són les
grans obres com pretenen vostès, si no el manteniment del poble i ajudes als sectors com
el comerç i les empreses. Però de totes maneres els donarem el vot a favor.
Sr. MARC FONTSERÈ:
A nosaltres ens sap greu, però tampoc hi podrem donar el vot favorable, no pas per la
pròrroga –que és evident que s’ha de demanar i que és una bona notícia que es pugui
dilatar en el temps, siguin dos anys més, quatre anys més o sis anys més- en això ens
entendríem sense cap problema, però no per diversos motius: el primer, no és menor,
però és de forma: al principi de la legislatura, l’alcalde ens convocava regularment a tots
els grups polítics per veure què es feia en pla de barris, quines accions es podien portar a
terme, què opinàvem; llavors es podia tirar endavant o no i acabava decidint l’equip de
govern, però hi havia un cali. Això es va acabar; no sé els motius, si perquè el grup que
va entrar, el grup d’Esquerra, no li va agradar, o perquè com que ja teníeu... es va
acabar, pels motius que sigui. I això és un canvi significatiu; el que avui es porta a
aprovació aquí, no és només la pròrroga, si no que és un canvi significatiu al pla de
barris. He entrat al web de l’Ajuntament i es parla que el projecte de pla de barris de
Torelló pretén recuperar el centre com a motor de Torelló, tenint en compte l’estructura
urbana del centre, el seu patrimoni i cultura que representa i el motor de promoció
econòmica que se suposa. El canvi de la xarxa d’aigua, no s’escau en la filosofia, ni amb
els camps dels quals vam suar i suar molt dos anys seguits per aconseguir el pla de
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barris. Creiem que per sortir d’un problema de finançament en què ens hem ficat amb
l’aigua, ens estem carregant el pla de barris. Hi havia 24, 25 o 28 actuacions, espai
públic, la xarxa d’aigua potable no és espai públic, sostenibilitat i medi ambient no ho és,
habitatge encara menys, equipaments comunitaris i dinamització social. Digueu-m’ho on
es pot encabir això. És una perversió del projecte i evidentment no hi podem votar a
favor. Podríem discutir, com es va comentar a la Junta de portaveus, si soterrar o
soterrament de contenidors és viable o no és viables, ha anat més bé en aquest primer
any d’utilització, podríem discutir-ho, però de ben segur que en el nostre barri antic hi ha
necessitats per invertir.
Pel que fa a l’altra modificació, evidentment que entenem la necessitat de destinar més
recursos a la dinamització comercial, no hi tenim cap problema; no veiem tan clar que
s’hagi de treure de l’acció d’atenció a la gent gran, tot i que segons se’ns va informar hi
ha molts diners; ens hagués agradat debatre-ho i buscar-hi un acord entre tots.
Per això hi votarem en contra.

Sr. JAUME VIVET:
No sé com ho has fet anar, que és una perversió el que estem fent; entenc que no. Per
mi, soterrar uns contenidors o la xarxa d’aigua, estem parlant del mateix: són
instal·lacions que passen pel nucli antic. També tenim una canonada que els primers tres
mesos de ser alcalde va rebentar quatre vegades pel camí nou i s’ha anat rebentant
sovint; és d’uralita i entenem que nosaltres, des del moment que se’ns aprova des de
Generalitat que són els que si ens haguessin dit que no, ni ho haguéssim intentat, de la
mateixa manera que ens han dit que no en altres temes. Nosaltres pensem que el pla de
barris és un element viu i viu vol dir que es pot canviar sempre mantenint els camps i
entenc que soterrar contenidors o parlar de xarxa d’aigües, es tracta de serveis
imprescindibles per al ciutadà de Torelló, més l’aigua que altres coses! Això ho tinc
claríssim, i dir que s’ha matat el caliu... aquí jo m’he enfadat! El caliu – i aquí jo defensaré
Esquerra- estant Esquerra al govern es van fer aquestes reunions, es van continuar fent.
Això no ho admeto de cap manera! Dir que se’n hauria pogut parlar, això t’ho puc
admetre; en podíem haver parlat, i trucar-te i quedar un dia tots els grups i aquí potser em
toca demanar disculpes, perquè no ho he fet, però dir que s’ha matat el caliu i que des
que Esquerra és a l’equip de govern no s’ha fet, això, Marc, no ho admeto de cap
manera, perquè s’han continuat les reunions estant Esquerra al Govern.
Sr. MARC FONTSERÈ:
Ja he dit que no sabia si era això o hi havia altres motius... tinc dret a dir-ho. A mi, el que
em sap greu és que no se’ns hagi convocat.
Sr. JAUME VIVET:
Aquí et demano disculpes jo. No ha estat un tema d’Esquerra.
Sr. MARC FONTSERÈ:
I jo les accepto.
I l’altre tema que has comentat, per nosaltres si que hi ha molta diferència i crec que per
als ciutadans que habiten al casc antic hi ha molta diferència entre soterrar un contenidor
o accions destinades a millorar l’entorn urbà, que és al que està destinat aquest camp,
entenem, amb la xarxa d’aigua potable. És la nostra opinió.
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VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per majoria absoluta del nombre legal de membres de la
Corporació, d’acord amb el resultat que es detalla a continuació:




Vots favorables: 12, dels regidors i les regidores dels grups municipals de CiU, de
JpT-ERC-AM i de PXC.
Vots desfavorables: 5, dels regidors i les regidores dels grups municipals del PSCPM i d’ICV-EUiA-E.
Abstencions: 0

2.3. HISENDA
2.3.1. Aprovar l'expedient de modificació de pressupost núm. 19/2013, per
transferències del crèdit de partides que s'estimen reductibles
ACORD:

ANTECEDENTS
1. Pel Decret de l’Alcaldia de data 18 de setembre de 2013 s’inicia l’expedient per a
l’aprovació de la modificació de crèdits, per transferències del crèdit de partides d'inversió
que s'estimen reductibles.
2. Pel decret de l'Alcaldia de data 14 d'octubre de 2013 s'inclouen a l'expedient dues
propostes de modificació de pressupost de diferent àrea i capítol, de les regidories de règim
intern i cultura.
3. Pel decret de l'Alcaldia de data 17 d'octubre de 2013 s'inclou a l'expedient una proposta
de modificació de pressupost per transferències del crèdit de partides d'inversió, de la
regidoria d'ensenyament.
4. Per poder atendre les despeses que es detallen a continuació, per a les quals la
consignació en el pressupost ordinari actual és insuficient, cal tramitar l’expedient de
transferències del crèdit de partides que s'estimen reductibles, amb subjecció a les
disposicions vigents.
5. S’han examinat els crèdits de l’esmentat pressupost que es poden reduir sense
pertorbació del servei, i s’ha proposat la modificació de crèdit mitjançant:
Consignació de despeses amb crèdits en baixa:
Partida

Nom

101-334-4890000 Transferències
corrents.
El
Cosidor Digital
101-338-4890000 Transferències
corrents.
Associació
Puntaires

Consignació
inicial

Crèdits en baixa

Consignació
definitiva

665,00 €

665,00 €

0,00 €

1.076,64 €

815,19 €

261,45 €

11

102-342-6320000 Millores
(Projecte:2013-2- instal·lacions
102-4-1)
esportives

11.950,00 €

1.030,00 €

10.920,00 €

108-320-6320000 Millora
edificis
(Projecte:2013-2- ensenyament
108-2-1)

15.000,00 €

7.000,00 €

8.000,00 €

208-920-4800000 Indemnitzacions
no franquiciades

10.000,00 €

2.378,53 €

7.621,47 €

11.888,72 €

Total baixes de crèdits :
Consignació de despeses amb alta de crèdits:
Partida

Nom

Consignació
inicial

Crèdits en alta

Consignació
definitiva

101-338-2279900 Treballs realitzats
per
altres
empreses. Festes
populars

4.750,00 €

1.480,19 €

6.230,19 €

102-341-6230000 Maquinària,
(Projecte:2013-2- instal·lacions
i
102-1-1)
utillatge d'esports

7.100,00 €

1.030,00 €

8.130,00 €

108-320-6250000 Mobiliari i estris
(Projecte:2013ensenyament
108-1-1)

10.000,00 €

7.000,00 €

17.000,00 €

5.000,00 €

222,73 €

5.222,73 €

208-431-2240001 Assegurances
edifici
Mercat
Municipal

700,00 €

1,96 €

701,96 €

208-920-2240003 Assegurances
responsabilitat civil

20.600,00 €

2.153,84 €

22.753,84 €

208-342-2240001 Assegurances
d'edificis. Esports

Totals altes de crèdits:

11.888,72 €

FONAMENTS DE DRET
1. No hi ha cap compromís de despesa que impedeixi la modificació de les partides que es
proposa minorar.
2. Es compleixen l’article 180 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i l’article 41 del Reial
decret 500/1990, de 20 d'abril, pel que es desenvolupa el Capítol primer del Títol sisè de la
Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, en matèria de
pressupostos.
3. Es compleix l'article 12.2 de les Bases d’Execució del pressupost de l’exercici 2013,
aprovades definitivament en el Ple de l’Ajuntament del 28 de gener de 2013.
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4. La secretaria i la intervenció municipal han emès els seus informes, que consten en
l'expedient.
Per tot això, vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa d'administració,
economia i hisenda, recursos humans, règim intern i seguretat, el ple de l’Ajuntament, per
unanimitat dels disset membres de la Corporació, acorda:
Primer.- APROVAR l’expedient de modificació de crèdit
núm. 19/2013, per
transferències del crèdit de partides d'inversió que s'estimen reductibles del pressupost
de l’Ajuntament i exposar-lo al públic durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils,
mitjançant un edicte al tauler d'anuncis de la corporació i al Butlletí Oficial de la Província.
Segon.- En cas que no es presentin reclamacions, l'acord serà ferm i es transferiran els
crèdits de les partides que s'han indicat.

INTERVENCIONS:
Sr. ALBERT PORTÚS:
En quant a aquesta modificació, senzillament aclarir una mica el dubte que va sorgir a la
Junta de Portaveus, que entenc que va ser degut a què normalment, en aquest tipus de
modificació, es fa la consignació d’ingressos en baixa i aquí estem parlant de consignació
de despesa en baixa. En quant a aquestes dues transferències corrents, la del Cosidor
Digital i la de l’Associació de puntaires, passen com a altes de despesa en el primer
apartat, sumades: són aquest 1.480,19 €. Està dins de la mateixa orgànica, que és
cultura i passa pel ple, ja que canviem d’orgànica i passem de capítol IV a capítol II.
Penso que la confusió va ser el fet que és una consignació de despesa en baixa i no pas
d’ingrés. Només fer aquesta matisació.
Sra. ROSER MAS:
Un aclariment, si us plau: el fet que no hi hagi aquestes assignacions a aquestes dues
entitats, és, perquè no van justificar i per això es donen de baixa?
Sr. ALBERT PORTÚS:
No, no, no és qüestió de justificar; senzillament, perquè no es va portar a terme l’activitat i
des de cultura es va passar a un altre apartat, com el de les festes populars.
Sra. ROSER MAS:
Un altre dels dubtes era saber si es tractava que no havien justificat i, per tant, per això
no se’ls donava la partida sencera. Ara ja està aclarit.
Gràcies.

VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels disset membres assistents.
2.3.2. Aprovar la retribució definitiva a l'empresa Sorea, S.A., adjudicatària del
servei de subministrament d'aigua potable al Municipi de Torelló, de l'any 2013
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ACORD:

En data 10 d'abril de 2013 l'empresa Sorea, S.A., adjudicatària de l'arrendament del
servei municipal de subministrament d'aigua potable al Municipi de Torelló, va presentar
la proposta d’actualització de la retribució definitiva per l'any 2013.
Vist l’informe de l’enginyer municipal que consta a l’expedient.
Per tot això, vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa d'administració,
economia i hisenda, recursos humans, règim intern i seguretat, el ple de l’Ajuntament, per
majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, acorda:
Primer.- APROVAR com a retribució definitiva a l’empresa Sorea, S.A., per a la gestió
del servei municipal de subministrament d’aigua potable al Municipi de Torelló, amb
efectes de l’1 de gener de 2013, la següent:
Retribució de la gestió:
. Mínim.............................
. Excés del mínim............

0,3584 €/m³. facturat
0,4864 €/m³. facturat

- Ús industrial.................................................

0,3873 €/m³. facturat

- Ús domèstic:

Segon.- NOTIFICAR el present acord a l’empresa Sorea, S.A. i al departament d’obres i
serveis de l’ajuntament.
INTERVENCIONS:
Sr. JAUME VIVET:
Abans de donar la paraula a l’Albert, m’agradaria que quedi molt clar que es tracta de les
retribucions de l’Ajuntament envers l’empresa SOREA. És l’aplicació de la fórmula
polinòmica que ara l’Albert us explicarà com va.
Sr. ALBERT PORTÚS:
Com sempre, l’empresa d’aigua ens ha presentat aquesta revisió de la fórmula
polinòmica que marca la seva retribució. Recordem que l’empresa insisteix en revisar
aquesta fórmula que en el seu dia es va poder aconseguir, és una bona fórmula, i que
des de l’Ajuntament ens neguem a revisar-la fins a la finalització de la concessió, que
serà l’any 2018. Bàsicament, segons l’informe tècnic, s’ha tingut en compte l’increment
d’IPC, que és d’on surt aquest import, l’IPC a Catalunya del mes de gener de 2012 al mes
de gener de 2013, que correspon a un 3,3%.
Sra. ROSER MAS:
Nosaltres, des d’Iniciativa no entenem com és que els sous i les condicions laborals estan
empitjorant arreu i, en canvi, les empreses de serveis continuen pujant els preus i per un
tema, a més, de gestió de la pròpia empresa. A més, SOREA no ha complert els
compromisos que havia contret amb aquest Ajuntament, d’ajudar a tirar endavant
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determinats projectes, com el cas de la potabilitzadora, que s’ha hagut de fer per una
altra banda i, per tant, nosaltres en aquest cas concret ens abstindrem.
Sr. JOSEP M. SOLDEVILA:
Nosaltres el mateix: ens abstindrem per això; primer, perquè la pujada de l’IPC,
normalment és sobre les taxes i no pas sobre l’aigua en si i això ve donat, segons tinc
entès, perquè la companyia elèctrica apugen el nivell i suposo que ells fan servir molt la
companyia elèctrica per les bombes, però, és clar! La companyia elèctrica puja 4 o 5
vegades cada any i estarem tot el dia valorant l’aigua.
Per tant, nosaltres ens abstenim.
Sr. JAUME VIVET:
Jo no tinc res més per explicar; en la fórmula polinòmica hi ha un apartat que pesa molt i
que és l’increment –com deia en Josep M.- de cost del corrent elèctric i, per tant, fa que
pugi més que temes laborals de personal; bàsicament, el que ho fa pujar fort, és
l’electricitat.
Sra. ROSER MAS:
Aquesta abstenció no és en contra de l’equip de govern, si no de la conjuntura que
permet que passin aquestes... això si que és una perversió i la resta són contes!
Perdoneu, però si!
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per majoria absoluta del nombre legal de membres de la
Corporació, d’acord amb el resultat que es detalla a continuació:




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

2.3.3. Aprovació provisional de les ordenances fiscals 2014
ACORD:

EL text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per
a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.
En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovar-se
simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text legal
esmentat estableix que les Ordenances fiscals contindran com a mínim la determinació
dels elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i
d’inici de la seva aplicació.
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Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de
contenir la nova redacció dels preceptes afectats.
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta
necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei 58/2003, de
17 de desembre, General Tributària, ja que aquestes han de complir la doble funció de
servir com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora comunicació
informativa amb els ciutadans.
Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General Tributària, i
l’article 12 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals possibiliten que les
Entitats locals adaptin l’aplicació de la normativa tributària general al règim d’organització
i funcionament propi de cada Entitat, previsió aquesta que justifica la proposta d’aprovar i
mantenir actualitzada, amb les modificacions que s’escaiguin, una Ordenança General,
redactada a l’empara de l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
Bases del Règim Local.
En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals
municipals obeeixen, al compliment de les previsions normatives esmentades
anteriorment.
Vistos els informes tècnics econòmics a què es refereix l’article 25 del text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals, en els quals es posa de manifest el valor de mercat de
la utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local
en cadascú dels supòsits que originen la imposició de taxes o la modificació de les seves
tarifes.
Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització
d’activitats administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen, l’import
de la recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del servei o
activitat que es prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2 del text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals.
Per tot això, vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa d'administració,
economia i hisenda, recursos humans, règim intern i seguretat, el ple de l’Ajuntament, per
majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, acorda:
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança General de Gestió,
Inspecció i Recaptació dels ingressos municipals de dret públic que haurà de regir per a
l’exercici 2014 i següents:
El que es modifica d’acord amb el model aprovat per la Diputació de Barcelona i publicat
al Butlletí Oficial de la Província de 30 de setembre de 2013 d’acord a l’annex 1
El que es modifica per especificitat de l’Ajuntament de Torelló d’acord a l’annex 2
Segon.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2014 i següents la modificació de les
Ordenances fiscals recollides en l'annex 3 que s'adjunta.
Tercer.- Indicar que el text de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació
dels ingressos municipals de dret públic a què es refereix l’acord primer, així com el text
de les Ordenances que s’especifiquen seguidament, és coincident en tot allò que
constitueix prescripció legal d’obligatòria i general aplicació amb el model aprovat per la
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Diputació de Barcelona i publicat al Butlletí Oficial de la Província de 30 de setembre de
2013:
NÚM. 1 Impost sobre Béns Immobles
NÚM. 3 Impost sobre Vehicles de Tracció mecànica
NÚM. 4 Impost sobre l'Increment dels Valors dels Terrenys de Naturalesa
Urbana
NÚM. 5 Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
Quart.S’anul.la l'ordenança fiscal núm. 30, Taxa per la utilització privativa o
aprofitament especial d’equipaments i béns municipals.
Cinquè.- Aprovar el Reglament General de Preus Públics, així com les tarifes següents
(recollit a l’annex 4):
Sisè.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords
provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals aprovades de nou o
modificades durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la
publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès directe
o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora
de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran
examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut
el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords
adoptats restaran definitivament aprovats.
Setè.– Delegar a la Junta de Govern Local, les bonificacions incloses en l’ordenança
fiscal reguladora de l’impost sobre construccions, instal.lacions i obres.
Vuitè.- Delegar a la Junta de Govern Local, l’aprovació de preus públics.

ANNEX 1

ORDENANÇA FISCAL GENERAL DE GESTIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ DELS
INGRESSOS MUNICIPALS DE DRET PÚBLIC.


Es modifica l’art 14.5, Taxes, quedant redactat:

5.- Es podrà sol·licitar la divisió de la quota tributària, sent indispensable aportar les
dades personals i els domicilis de la resta dels obligats al pagament, així com els
documents públics acreditatius de la proporció sempre i quan l’import de la quota sigui
superior a 10 euros.


Es modifica l’art 17.5, pràctica de liquidacions, quedant redactat:

5.- Per raons de cost i eficàcia, no es practicaran liquidacions quan resultin quotes
inferiors a 10 euros, excepte en el cas de l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica,
Taxes i preus públics.
.
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Es modifica l’art 27, garanties, quedant redactat:

La garantia a dipositar per obtenir la suspensió del procediment serà la següent quantia:






Si el deute es troba en període voluntari de pagaments, a suma del
principal (quota tributària inicialment liquidada), els interessos de demora
que generi la suspensió i els recàrrecs que procedirien en cas d’execució
de la garantia.
Si el deute es troba en període executiu de pagament, la suma del deute
total existent en el moment de sol·licitar la suspensió i els interessos de
demora que generi la suspensió.

Es modifica l’art 41.3, Successors en els deutes tributaris, quedant
redactat:

3.-Les obligacions tributàries pendents de les societats mercantils, i entitats amb
personalitat jurídica, en supòsits d’extinció o dissolució sense liquidació, es transmetran a
les persones o entitats que succeeixin, o siguin beneficiàries de l’operació. Aquesta
previsió també serà aplicable a qualsevol supòsit de cessió global de l’actiu i passiu d’una
societat mercantil o d’una entitat amb personalitat jurídica.


Es modifica l’art 42, darrer paràgraf,
quedant redactat:

Ajornaments i fraccionaments

No podran ser objecte d’ajornament o fraccionament els deutes tributaris;
-Que es realitzin mitjançant efectes timbrats.
-En el cas de concurs de l’obligat tributari, no es podran ajornar o fraccionar els deutes
que, d’acord a la legislació concursal, tinguin la consideració de crèdits contra la massa.


Es modifica l’art 46, situació d’insolvència, quedant redactat:

5.-En particular, pel que respecte a la recaptació de multes de trànsit, quan s’hagi delegat
la competència per aprovar la declaració de crèdits incobrables, s’adoptarà el
corresponent acord quan:
a) L’import del deute sigui igual o inferior a 100,00 euros i hagi estat infructuós
l’embarg de fons.
b) L’import del deute sigui superior a 100,00 euros inferior a 500,00 euros i hagi estat
infructuós l’embarg de fons i de salaris.
c) Essent l’import del deute superior a 500,00 euros, no han tingut resultat positiu
les actuacions d’embarg de vehicles o béns immobles.


Es modifica l’art 47.1, execució forçosa, quedant redactat:

1. Amb caràcter general i a l’efecte de respectar el principi de proporcionalitat entre
l’import del deute i els mitjans utilitzats per al seu cobrament, quan calgui procedir a
l’execució forçosa dels béns i drets del deutor, per deutes inferiors a 300 euros, per
l’òrgan responsable de la recaptació només s’ordenaran les actuacions d’embarg,
següents:
a) Deutes de quantia inferior a 100 euros.
- Embarg de diner efectiu o en comptes oberts en entitats de crèdit.
b) Deutes de quantia compreses entre 100 euros i 500 euros.
- Embarg de diner efectiu o en comptes oberts en entitats de crèdit.
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- Crèdits, valors i drets realitzables a l’acte, o a curt termini.
- Sous, salaris i pensions.
2. Als efectes de determinar la quantia a què es refereix el punt anterior, es computaran
tots els deutes d’un/a contribuent que resten pendents de pagament.
3. Amb caràcter general, quan el resultat de les actuacions d’embarg referides al punt 1
sigui negatiu, es formularà proposta de declaració de crèdit incobrable. Pel que fa a
les multes de trànsit, s’aplicarà el previst a l’apartat 4 de l’article anterior.
4. Quan la quantia total del deute d’un contribuent sigui superior a 500 euros, es podrà
ordenar l’embarg de béns i drets previstos a l’article 169 de la Llei General Tributària,
preservant l’ordre establert a l’esmentat precepte.


Es modifica l’art 48.4, inspecció, quedant redactat:
4.- Les funcions d'inspecció, referides a l’apartat 2, circumscrites a uns tributs
concrets i podran ser delegades en la Diputació de Barcelona, quan aquesta
Administració hagi assumit la possibilitat de dur-les a terme.

ANNEX 2
ORDENANÇA FISCAL GENERAL DE GESTIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ DELS
INGRESSOS MUNICIPALS DE DRET PÚBLIC.


Es modifica l’art 14.6, Taxes, quedant redactat:

7.- Quan no s’hagi delegat a la Diputació de Barcelona la gestió de les taxes i preus
públics correspon a l’Alcalde/essa l’aprovació dels padrons i liquidacions.


Es modifica l’art 15.4 i 5, calendari fiscal, quedant redactat:

4.- L’impost de béns immobles de naturalesa urbana, en el cas que estigui domiciliat, es
posarà al cobrament amb 4 fraccions iguals (o la darrera acabarà d’arrodonir l’import
total de la quota resultant). El dia de càrrec de les fraccions domiciliades serien:
1 d’abril de 2014
2 de juny de 2014
1 de setembre de 2014
3 de novembre de 2014
El padró general tindrà data d’inici en voluntària el 04/04/2014 di finalitzarà el
06/04/2014.
5.- La Taxa per la prestació del servei de gestió de residus municipals, tant domiciliària
com comercial i industrial, en el cas que estigui domiciliat, es posarà al cobrament amb 2
fraccions iguals (o la darrera acabarà d’arrodonir l’import total de la quota resultant El dia
de càrrec de les fraccions domiciliades serien:
2 de juny de 2014
1 d’octubre de 2014
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El padró general tindrà data d’inici en voluntària el 04/04/2014 di finalitzarà el
06/04/2014.


Es modifica, l’art 42. Ajornament i fraccionaments:

1. Quan s’hagi delegat la recaptació dels ingressos en la Diputació de Barcelona, la
concessió i denegació dels ajornaments i fraccionaments correspondrà a l’ORGT qui
actuarà, segons allò previst a la seva Ordenança General
Si s’hagués de resoldre amb altres criteris, respecte a terminis dels ajornaments i
fraccionaments, o exigibilitat de garanties, caldrà l’expressa autorització de
l’Ajuntament.
2. Per a supòsits diferents dels referits al punt anterior, correspondrà la resolució de la
sol·licitud a l’Alcalde:
i.

Per deutes superiors a 3.000,00 €, la persona interessada haurà de
constituir garantia en la forma legalment establerta per Reglament General de
Recaptació (art. 46 i concordants) i article 82 de la Llei General Tributària,
consistent en:
a) Aval solidari d'entitat de crèdit o societat de garantia recíproca o certificat
d'assegurança de caució.
b) Hipoteca, penyora, fiança personal i solidària o un altre que s'estimi suficient.
c) Mesures cautelars.

ii.

Per deutes iguals o inferiors a 3.000,00 €, s'eximeix, per regla
general, de la presentació de garantia.

iii.

En casos excepcionals, podrà adoptar-se acord motivat
d'ajornament o
fraccionament de deutes d'import superior a 3.000,00 €, sense
presentació de garantia, quan la persona interessada al·legui i justifiqui la
impossibilitat de presentar-la.

iv.

L'acceptació de la garantia serà competència de l'alcalde, qui
resoldrà l'ajornament o fraccionament sol·licitat. La resolució de concessió
especificarà la garantia que la persona interessada haurà d'aportar o, si escau, la
dispensa d'aquesta obligació.
La garantia s'haurà d'aportar en el termini de 10 dies, comptadors a partir del dia
següent al de la notificació de l'acord de concessió, l'eficàcia del qual quedarà
condicionada a dita aportació.

ANNEX 3

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1
REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
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Es modifica l’art 4.2.a), beneficis fiscals de concessió obligatòria i
quantia fixa, quedant redactat:

a) Els habitatges de protecció oficial gaudiran d’una bonificació del 50 per cent durant el
termini de tres anys, comptats des de l’exercici següent al d’atorgament de la qualificació
definitiva.
En el supòsit d’immobles que tinguin la qualificació definitiva per part de l’Agencia
Tributària de Catalunya, però que no tinguin l’immoble en divisió horitzontal, caldrà aplicar
de forma proporcional la bonificació en funció de la superfície de la part de la finca que té
concedida la qualificació de VPO, excloent del còmput la resta de l’immoble, com per
exemple els trasters, pàrquings, locals o altres habitatges sense qualificació.


1.

Es modifica l’art 5.1., bonificacions fiscals de concessió potestativa o
de quantia variable, quedant redactat:
Gaudiran d’exempció els següents immobles:
a) Els urbans, la quota líquida dels quals sigui inferior a 10 euros.
b) Els rústics, en el cas que, per a cada subjecte passiu, la quota líquida corresponent
a la totalitat de béns rústics posseïts en el municipi sigui inferior a 10 euros.



Es modifica l’art 5.2., bonificacions fiscals de concessió potestativa o
de quantia variable, reduint el valor cadastral exempt:

97.655,55euros


Es modifica l’art 7.2 determinació de la quota, quedant redactat:

1. Tipus de gravamen:
1.1. El tipus de gravamen serà el 0.5401 per cent quan es tracti de béns urbans, en
general, exceptuant els tipus diferenciats que s’assenyalen en la taula annexa.
1.2. El tipus de gravamen serà el 0.8818 per cent quan es tracti de béns rústics.


Es modifica l’art 7.2.3 Determinació de la quota, els tipus impositius i el
recàrrec, quedant redactat:

2.3 - El tipus de gravamen serà de l’1,3 per cent quan es tracti de béns de
característiques especials.
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2
REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES


Es modifica l’art 3 successors i responsables, quedant redactat:

Article 3.- Successors i responsables
Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a
la Llei General Tributària i a l’Ordenança General.

21

La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte
administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.
Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les persones físiques,
jurídiques i entitats sense personalitat


Es modifica l’art 5.5 bonificacions fiscals de concessió potestativa,
quedant redactat:

5.- A l’empara del que disposa l’article 88.2 del text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, gaudiran d’una
bonificació del 25 per cent de la quota tributària corresponent els subjectes passius per
quota municipal que produeixin o facin servir, per al desenvolupament de les activitats
que duguin a terme en el municipi, energia obtinguda en instal·lacions per a l’aprofitament
d’energia: eòlica, solar, a partir de biomassa,... o a partir de sistemes de cogeneració,
sempre que la producció es realitzi en instal·lacions ubicades al terme municipal i el
consum de l’energia així obtinguda es dugui a terme en activitats realitzades en ell; si el
subjecte passiu es limita a fer servir d’aquest tipus d’energia, sense produir-ne, el seu
consum ha de representar, al menys, un 80% del total de l’energia que utilitzi per les
activitats realitzades en el municipi. En el segon supòsit es bonificaran les quotes
tributàries de les activitats del titular que compleixin el requisit establert.
La bonificació té caràcter pregat i d’una durada de dos períodes impositius, a comptar des
del començament de la producció o de la utilització de l’energia i s’aplicarà a les
liquidacions que no hagin adquirit fermesa en el moment de la presentació de la sol·licitud
Aquesta bonificació és incompatible amb la regulada en els apartats anteriors i s’aplicarà
sobre la quota tributària resultant d’aplicar les bonificacions a què es refereixen els
apartats 5 i 6 de l’article 4 d’aquesta ordenança, quan sigui procedent.

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 3
REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA


Es modifica l’art 3 successors i responsables, quedant redactat:

Article 3.- Successors i responsables



Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals
a la Llei General Tributària i a l’Ordenança Fiscal General.
La derivació de responsabilitat requerirà, que prèvia audiència de l’interessat, es dicti
acte administratiu en els termes de la Llei General Tributària..

Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les persones físiques,
jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei General Tributària.
3.- S’estableix una bonificació del 60%per cent de la quota de l’impost a favor dels titulars
dels vehicles que, per les característiques dels seus motors, es considera que produeixen
menor impacte ambiental, segons la guia de vehicles turisme de venda a Espanya,
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publicada per l’Institut per a la diversificació i estalvi d’energia 9 de gener de 2013 i que
consten relacionats en l’annex I d’aquesta mateixa ordenança.
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 4
REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE L'INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS
DE NATURALESA URBANA


Es modifica l’art 2.8.9.10.11.12.13 , actes no subjectes,
redactat:

quedant

1. Les transmissions de terrenys de naturalesa urbana realitza-les per una entitat de
crèdit a favor d’una societat per a la gestió d’actius, sempre i quan els esmentats
immobles hagin estat adquirits per l’entitat de crèdit en pagament de deutes
relacionats amb el sòl per a promoció immobiliària i amb les construccions i
promocions immobiliàries, a l’empara de la Llei 8/2012, de 30 d’octubre, de
sanejament i venda dels actius immobiliaris del sector financer.
2. Les aportacions o transmissions de béns immobles efectuades a la societat de
Gestió d’actius procedents de la reestructuració bancària (SAREB) regulada a la
disposició addicional setena de la Llei 9/2012 de 14 de novembre, de
reestructuració i resolució d’entitats de crèdit.
3. Les aportacions o transmissions de béns immobles efectuades per la Societat de
Gestió d’Actius Procedents de la Reestructuració Bancària (SAREB) a entitats
participades directa o indirectament per a dia Societat almenys amb el 50% de
capital, fons propis. Resultats o drets de vot de l’entitat participada en el moment
immediatament anterior ala transmissió, o com a conseqüència de la mateixa.
4. Les aportacions o transmissions de béns immobles realitzades per la Societat de
Gestió d’Actius Procedents de la Reestructuració Bancària (SAREB), o per les
entitats constituïdes per aquesta per a complir amb el seu objecte social, als fons
d’actius bancaris (FAB), a què es refereix la disposició addicional desena de la
Llei 9/2012 de 14 de novembre, de reestructuració i resolució d’entitats de crèdit.
5. Les aportacions o transmissions de béns immobles realitzades entre els citats fons
d’actius bancaris (FAB) durant el període de temps de manteniment de l’exposició
del Fons de Reestructuració ordenada Bancària (FROB) al Fons, previst en
l’apartat 10 de la disposició addicional desena de la Llei 9/2012 de 14 de
novembre, de reestructuració i resolució d’entitats de crèdit.
6. Les transmissions de terrenys de naturalesa urbana que es realitzin com a
conseqüència de les operacions relatives als processos d’adscripció a una
societat anònima esportiva de nova creació, sempre que s’ajustin a les normes de
la Llei 10/1990, de 15 d’octubre, de l’Esport i el Reial Decret 1251/1999, de 16 de
juliol, sobre societats anònimes esportives.
En la posterior transmissió dels esmentats terrenys s’entendrà que el nombre
d’anys a través dels quals s’ha posat de manifest l’increment de valor no s’ha
interromput per causa de la transmissió de les operacions esmentades en els
apartats anteriors.
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Es modifica l’art 3.3 subjectes passius, quedant redactat:
3.- En les transmissions realitzades pels deutors hipotecaris i els fiadors i avaladors
hipotecaris del deutor compresos a l'àmbit d'aplicació de l'article 2 del Reial Decret
Llei 6/2012, de 9 de març, de mesures urgents de protecció de deutors hipotecaris
sense recursos, amb ocasió de la dació en pagament del seu habitatge previst a
l'apartat 3 de l'Annex d’aquesta norma, tindrà la consideració de subjecte passiu
substitut de la persona contribuent l'entitat que adquireixi l'immoble, sense que la
persona substituta pugui exigir de la persona contribuent l'import de les obligacions
tributàries satisfetes.



Es modifica l’art 4 successors i responsables, quedant redactat:

Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a
la Llei General Tributària i a l’Ordenança Fiscal General.
La derivació de responsabilitat requerirà, que prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte
administratiu en els termes de la Llei General Tributària..
Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les persones físiques,
jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei General Tributària.


Es modifica l’art 6.2, Beneficis fiscals de concessió potestativa o
quantia variable, quedant redactat:

2.- Es concedirà una bonificació del 95 per cent de la quota de l’impost, en les
transmissions de terrenys, i en la transmissió o constitució de drets reals de gaudiment
limitatiu del domini que afectin l’habitatge habitual del/de la causant realitzades a títol
lucratiu per causa de mort a favor dels descendents de 1r grau i adoptats, els cònjuges i
els seus ascendents de 1r grau i adoptants.
A aquests efectes, es considera habitatge habitual la residència on figuri empadronat el/la
causant. No obstant això, s’entendrà que l’habitatge no perd el caràcter d’habitual a
efectes d’aquesta bonificació quan la baixa en el padró hagi estat motivada per causes de
salut del/de la causant suficientment acreditades.
L’habitatge, un traster i fins a dues places d’aparcament es poden considerar
conjuntament com a l’habitatge habitual, sempre i quan es trobin situats al mateix edifici o
complex urbanístic.
En cas d’immobles en propietat vertical, el benefici es calcularà en funció de la part
proporcional que representi l’habitatge habitual del/de la causant, sobre el total de
l’immoble.


Es modifica l’art 11.9 règim de gestió, quedant redactat:

9.- El Registre de la Propietat no practicarà la inscripció corresponent de cap document
que contingui acte o contracte determinant de les obligacions tributàries per aquest
impost, sense que s’acrediti prèviament haver presentat l’autoliquidació o, en el seu cas,
la declaració de l’impost o la comunicació a què es refereix la lletra b) de l’apartat
anterior.

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 5
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REGULADORA
OBRES


DE

L'IMPOST

SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I

Es modifica l’art 4 successors i responsables, quedant redactat:

Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a
la Llei General Tributària i a l’Ordenança Fiscal General.
La derivació de responsabilitat requerirà, que prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte
administratiu en els termes de la Llei General Tributària..
Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les persones físiques,
jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei General Tributària.


Es modifica l’art 6
redactat:

beneficis de concessió potestativa,

quedant

1. Es concedirà una bonificació del 95 per cent de la quota de l’impost a favor de les
construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades d’especial interès o utilitat
municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, històriques artístiques o de
foment de l’ocupació que ho justifiquin.:
1.a- Es concedirà una bonificació del 90 per cent de la quota de l’impost a favor de les
construccions, instal·lacions o obres de remodelació i eliminació de barreres
arquitectòniques, arranjament d’elements comuns i arranjament de façanes, incloses
dins alguna de les actuacions incloses en el Pla de Barris, atès el seu especial interès.
1.b.- Es concedirà una bonificació a favor de les construccions, instal·lacions o obres que,
sense estar obligades per normatives d’eco eficiència, incorporin sistemes per a
l’aprofitament tèrmic, d’energies alternatives (energia solar, geotèrmica.... etc) per
l’autoconsum en funció dels següents barems:
S’aplicarà una bonificació del 5% en la quota de l’impost, quan el cost de la instal·lació
sigui inferior al 10% del cost total del projecte.
S’aplicarà una bonificació del 10% en la quota de l’impost, quan el cost de la instal·lació
sigui superior al 10% del cost total del projecte, però inferior al 100% del cost del
projecte.
S’aplicarà una bonificació del 95% en la quota de l’impost, quan el cost de la instal·lació
representi el 100% del cost total del projecte.
Aquesta bonificació no serà d’aplicació si la instal·lació genera energia que es pugui
vendre, o sigui que es converteixi amb una activitat econòmica pròpia.
1.d.-Es concedirà una bonificació del 90 per cent a favor de les construccions,
instal·lacions o obres d’arranjament d’elements comuns i arranjament de façanes, en la
resta de municipi no inclòs a l’àrea de Pla de Barris.
2.- Es concedirà una bonificació del 90 per cent a favor de les construccions,
instal·lacions o obres que afavoreixin les condicions d’accés i habitabilitat dels
discapacitats en la resta de municipi no inclòs a l’àrea de Pla de Barris.
3.- Es concedirà una bonificació del 50 per cent a favor de les construccions,
instal·lacions o obres referents als habitatges de protecció oficial.
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Correspondrà a la Junta de Govern Local l’existència d’especial interès municipal, i
s’acordarà, prèvia sol·licitud del subjecte a i 1b. La declaració estarà informada per
l’Arquitecte Municipal.
Totes aquestes bonificacions són acumulatives però en el seu conjunt no poden superar
una bonificació del 90% del cost total. Cada bonificació s’aplicarà en cada cas concret, a
la quantia que representa l’obra bonificada sobre el total de l’obra. A tal efecte, quan la
bonificació s’apliqui sobre una part de la quota, caldrà aportar pressupost parcial
desglossat de les construccions, instal·lacions o obres per a les quals s’insta el benefici
fiscal.
Les sol·licituds per al reconeixement dels beneficis fiscals regulats als apartats anteriors
s’han de presentar juntament amb l’autoliquidació regulada a l’apartat 1 de l’article 9
d’aquesta ordenança I hauran d’anar acompanyades de la documentació acreditativa.
El termini de resolució dels expedients corresponents serà de sis mesos des de la data
de presentació de la sol·licitud. Cas de no haver-se resolt en aquest termini, la sol·licitud
ha d’entendre’s desestimada.


Es modifica l’annex que se cita a l’ordenança en el seu article 9,
modificant l’any pel 2013.

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 6
TAXA PER L'EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS


Es modifica part de l’article 6; epígraf 2. Documents relatius a serveis
territorials

1. Per cada informe sobre consulta urbanística o sobre possibilitat 60
d’edificació sol·licitada per particulars


5
6


8


1
2

Es modifica
Secretaria i Hisenda

part de l’article 6;

Epígraf 3. Documents relatius a

Per la participació en concurs, oposició i concurs - oposició per 25€
optar a una plaça en aquesta Corporació sense psicotècnic
Per la participació en concurs, oposició i concurs - oposició per 32€
optar a una plaça en aquesta Corporació amb psicotècnic
Es modifica
Policia Local

part de l’article 6;

Epígraf 4. Documents relatius a la
10€/dia/se
nyal

Subministrament puntual de senyals viàries
Es crea part de l’article 6; Epígraf 7. Arxiu Municipal

Fotocòpia DINA4
Digitalització documentació textual

Preu/unitat
0.3€
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3

Document fins a A4
0.5€
Document fins a A3
1€
Digitalització d’imatges
2€
Si la informació anterior es dóna en suport CD caldrà satisfer 2€
addicionalment
Si la informació anterior es dóna en suport DVD caldrà satisfer 2.5€
addicionalment

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 7
TAXA PEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA AL MUNICIPI I CONSERVACIÓ DE
COMPTADORS.


Es modifica l’art 6 quota tributària quedant redactat:

1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:
“a) Subministrament d’aigua a famílies:
El mínim de consum facturable m3/unitat consum/mes:
Per comptador de diàmetre fins a 13 mm
Per comptador de diàmetre de més de 13
mm fins a 15 mm
Per comptador de diàmetre de més de 15
mm fins a 20 mm
Per comptador de diàmetre de més de 20
mm fins a 30 mm

10
15
20
30

De 0 al mínim facturable en funció del diàmetre amb m3/mes ---- 0,3611 euros/m3
De més de 10 fins a 14 m³/mes ------------------------------------------ 0,8057 euros/m3
De més de 14 m³/mes ------------------------------------------------------ 0,9603 euros/m3
b) Subministrament d’aigua d’ús industrial ------------------- 0,4663 euros/m3
El mínim de consum facturable m3/unitat consum/mes:
Per comptador de diàmetre fins a 13 mm
Per comptador de diàmetre de més de 13
mm fins a 15 mm
Per comptador de diàmetre de més de 15
mm fins a 20 mm
Per comptador de diàmetre de més de 20
mm

15
25
35
45

c) Finançament d’obres ------------------------------------------------- 0,12 euros/m3
d) Conservació de comptadors, segons diàmetre:
-

Fins a 13 mm, per mes ----------------------------------------> a 13mm i fins a 20 mm, per mes --------------------------

0.6624€
0.89€
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-

> a 20 mm i fins a 30mm, per mes --------------------------De més de 30 mm, per mes -----------------------------------

1.35€
2.3€

a) En terreny de sòl urbà sense edificar, destinat a hort per autoconsum, tributarà per la
tarifa a) (domèstica), prèvia autorització municipal
b)
Comptador sobre bateria
179,64€ +iva
Instal·lació escomesa 13mm
444.63€+iva
Instal·lació escomesa 13mm per obres
506,29+iva
2. A les tarifes especificades, s’hi afegirà l’IVA que correspongui en cada cas.

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 8
TAXA DE CEMENTIRI MUNICIPAL


Es modifica l’art 5 quota tributària quedant redactat:

1

Concessió de sepultures

2014

1.1
1.2

Sepultures de concessió a 50 anys
Nínxols de concessió a 50 anys de nova
construcció
Nínxols de concessió a 50 anys de recuperació
Nínxols temporals de nova construcció: temps limitat a 9 anys i
mínim de 2 anys, amb la possibilitat de pagar la quota del 10è
any i esdevenir una concessió a 50 anys
Nínxols temporals de recuperació: temps limitat a 9 anys i mínim
de 2 anys, amb la possibilitat de pagar la quota del 10è any i
esdevenir una concessió a 50 anys
Columbaris de concessió a 50 anys
Columbaris temporals: temps limitat a 9 anys i
mínim de 2 anys, amb la possibilitat de pagar la
quota del 10è any i esdevenir una concessió a 50
anys

179 €
1.202 €

2

Registre de transmissions i de permutes

2014

2.1

Inscripció en els registres municipals de cada
permuta que es concedeixi, de sepultures, nínxols
o columbaris dins del cementiri
Inscripció en els registres municipals de cada
permuta que es concedeixi, de sepultures, nínxols
o columbaris dins del cementiri
Per inscripció de la resta de transmissions de les
concessions a 50 anys de tota classe de
sepultures, nínxols o columbaris
Per cada títol de concessió
Nínxols temporals de recuperació: temps limitat a 9 anys i mínim
de 2 anys, amb la possibilitat de pagar la quota del 10è any i
esdevenir una concessió a 50 anys

1.3
1.4

1.5

1.6
1.7

2.2

2.3

2.4
2.5

601,00 €
119 €/any
60 €
420,00 €
42€/any

47,00 €
34,00 €
61,00 €
15,00 €
60,00 €
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2.6

Per la publicació de l'anunci de transmissió al
BOP: el cost real de publicar-ho més 3€ en
concepte de despeses de gestió.

2.7

Registre d’inhumacions i exhumacions

15,00 €

3

Conservació de sepultures per any

2014

3.1
3.2

Sepultura, nínxol o columbari
Mausoleu o panteó

10€
33€

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 9
TAXA PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS


Es modifica l’art 5.2, Beneficis fiscals quedant redactat:

2.- Les sol·licituds per a l’obtenció dels beneficis assenyalats en l’apartat anterior, hauran
de formular-se per les persones interessades adjuntant-hi tota aquella documentació
acreditativa del que sol·licitin i s’hauran de presentar a l’Organisme de Gestió Tributària
de la Diputació abans de 31 de gener de l’any en el qual han de tenir efecte. Si no,
tindran efecte a l’exercici següent. El fet d’estar bonificat un any no eximeix de l’obligació
de comunicar qualsevol modificació en els paràmetres utilitzats per calcular la
bonificació. La bonificació es mantindrà pels següents exercicis si no hi ha variacions,
sens perjudici de què l’administració pugui fer inspeccions puntuals. No tenen dret a
l’exempció recollida en l’article esmentat aquelles persones amb familiar no pensionistes
que estiguin empadronats al mateix habitatge.


Es modifica l’art 6. Quota tributària quedant redactat:
1. per cada habitatge de caràcter familiar, una tarifa anual de 114.22€

La quota tributària de la taxa per la prestació del servei de recollida, transport i tractament
de residus comercials consistirà en una quantitat fixa, per unitat de local, que es
determinarà en funció de la naturalesa i el destí dels immobles als quals es desenvolupi
l’activitat generadora del residu.
A aquest efecte, s’aplicarà la tarifa següent:
Epígraf primer. Despatxos professionals i locals comercials sense activitat o locals
comercials tancats:
Per cada despatx professional --------------------------------------------------

179,29€

Per cada local comercial desconnectat del servei (segons article 3

99.47€

Per cada local comercial sense activitat o local tancat ---------------

57,11€

Per cada local buit o magatzem ------------------------------------------------

57,40€

Epígraf segon. Allotjaments:
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A) Hotels, motels, hotels-apartaments I cases d’hostes, per cada plaça i any 42,5€
B) Centres hospitalaris, col·legis I altres centres de naturalesa anàloga:
 De 400 o menys places ---------------------------------------------------- 346,58€
 De 401 a 500 places ------------------------------------------------------- 433,23€
 De més de 500 places -------------------------------------------520€
Epígraf tercer. Establiments d’alimentació:
A) Peixateries, carnisseries i semblants ---------------------------------------- 434€
B) Resta sector alimentari:
Superfície < o = 50 m²
Superfície > 50 m² i < o = 100 m²
Superfície > 100 m² i < o = 500 m²

352,29
375,13
1.494,52

Superfície > 500 m2
Superfície > 1.000 m²

1.869,66
3.465,16

Epígraf quart. Establiments de restauració:
A) Restaurants
811,59 €
B) Cafeteries, bars i altres de naturalesa anàloga 621,79 €
Epígraf cinquè. Establiments d’espectacles:
A) Cinemes i teatres
567,96 €
B) Sales de festes, discoteques, bingo i altres de naturalesa
anàloga
1.322,58€
Epígraf sisè. Establiments comercials que no siguin d’alimentació (sense
magatzem):
Superfície > 0 m² i < o = 200 m²
Superfície > 200 m² i < o = 500 m²

181,60 €
479,11 €

Superfície > 500 m2

1.036,10 €

Els magatzems tributen per la tarifa de l’epígraf primer
Epígraf setè. Altres locals industrials i/o mercantils no especificats anteriorment:
Fins a 5 treballadors
De 6 a 20 treballadors
De 21 a 50 treballadors
De més de 50 treballadors

181,60 €
259 €
479,11 €
1.036,10 €

Epígraf vuitè. Mercat del dimecres:
A) Parades de venda d’aliments, per dia

3,95 €
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B) Parades de venda de productes no alimentaris, per
dia
2,00 €
Epígraf novè. Parades d’esbarjo situades en terrenys d’ús públic:
Fins a 25 m² d’ocupació i dia
De mes de 25 m² a 50 m² d’ocupació i dia
De mes de 50 m² a 100 m² d’ocupació i dia
De més de 100 m² d’ocupació i dia

4,88 €
5,38 €
5,92 €
6,53 €

Epígraf desè. Mercat de pagès:
Parades de venda, per dia------------------------------------------------------------ 4,00€

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 11
TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D’INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA EN
L’ACTIVITAT DELS CIUTADANS I LES EMPRESES A TRAVÉS DEL SOTMETIMENT
A PRÈVIA LLICÈNCIA, COMUNICACIÓ PRÈVIA O DECLARACIÓ RESPONSABLE I
PELS CONTROLS POSTERIORS A L’INICI DE LES ACTIVITATS.


Es modifica l’art 6, introduint el punt 7.2.a), 8.3.a) i modificant la 8.7.1 i
2 , quota tributària:

7.2.a) quan el resultat sigui negatiu la taxa 7.2 es liquidarà a qui hagi
sol·licitat la inspecció, coma usuari del servei. Aquesta liquidació es
practicarà a partir de la segona denúncia consecutiva amb resultat
negatiu.
8.3.a) Control inicial d’incendis
80€
8.7.1 Estacions de servei

2.500€

8.7.2 Estacions de servei amb activitats annexes

3.500€

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 14
TAXA PER L'ADJUDICACIÓ D'ESCOMESES D'AIGUA



Es modifica l’art 3 , quota tributària, quedant redactat:

Concepte

imports

Connexió a la xarxa

57€

31

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 17
TAXA PEL SERVEI DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS


Es modifica l’art 5 , quota tributària, eliminant algunes tarifes, quedant
redactat:

a) Pistes de squash i/o futbito
Per hora i pista
Abonament de 8 hores
Abonament de 20 hores
Pel lloguer d'una raqueta de squash, 1 hora
b) Pista poliesportiva del pavelló:
Pel lloguer d'una fracció de pista, per hora
Pel lloguer de la totalitat de la pista, per hora

Import
en
euros
18,00
86,50
174,00
2,30
25,00
52,50

Pel lloguer de la totalitat de la pista per a ús no esportius, un dia
sencer, amb terra de protecció (no inclou neteja posterior)
897,5
c) Gimnàs:
Per hora, sense monitor
11
Pel lloguer de la totalitat del gimnàs petit, per hora
24,75
Pel lloguer de la totalitat del gimnàs gran, per hora
42
Campionats d'una durada fins un trimestre, per persona
34,6
Per la subscripció de l’assegurança per accidents esportius: es cobrarà el preu del cost
que suporti l’ajuntament per aquest concepte. (Desapareix l’apartat f) que feia referència
al lloguer de la pista poliesportiva exterior)
f) Camps de futbol de sauló i gespa artificial

camp de gespa artificial F-11
camp gespa artificial F -7
camp gespa artificial F- 5
camp sauló futbol 11

cost total - 1 hora
amb llum sense llum
42 €
32 €
30 €
25 €
26 €
22 €
24 €
23 €

cost total - 2 hores
amb llum sense llum
84 €
64 €
60 €
50 €
52€
44€
48 €
46€

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 18

TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DE LA VIA
PÚBLICA AMB ENTRADA DE VEHICLES A TRAVÉS DE LES VORERES O DE
QUALSEVOL ALTRE ESPAI DE DOMINI LOCAL I LES RESERVES DE LA VIA
PÚBLICA PER APARCAMENT PER A CÀRREGA I DESCÀRREGA DE
MERCADERIES DE QUALSEVOL MENA
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Es modifica l’art 2 , fet imposable, quedant redactat:

Constitueix el fet imposable de la taxa l’aprofitament especial que té lloc per l’entrada de
vehicles a través de la vorera o de qualsevol altre espai de domini públic local i la reserva
de via pública per aparcaments exclusius, especificat en les Tarifes contingudes en
aquesta Ordenança fiscal.

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 19
TAXA PER OCUPACIÓ DEL SUBSÒL, EL SÒL I LA VOLADA DE LA VIA PÚBLICA.


Es modifica l’art 5 beneficis fiscals, quedant redactat:

1.- L’Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats locals no estaran obligats al
pagament de la taxa quan sol·licitin llicència per a gaudir dels aprofitaments especials
necessaris per als serveis públics de comunicacions que explotin directament i per altres
usos que immediatament interessin a la seguretat ciutadana o a la defensa nacional
2.-Queden exemptes del pagament de la taxa totes les ocupacions sol·licitades per
entitats sense ànim de lucre que tinguin la seu al municipi de Torelló.
3.- Queden exempts de les tarifes primera, segona i tercera, les entitats sense ànim de
lucre, inscrites al registre d’entitats de Torelló, que siguin organitzadors o col·laboradors
de les festes: Festus, Festa Major, Carnaval i Sant Joan.


Es modifica l’art 6. Tarifa primera. b), quedant redactat:

c) Barraques, casetes de venda, espectacles i atraccions o altres instal·lacions davant dels
establiments (no botigues) (excepte les de la tarifa segona)
Per m² o fracció (per tots els dies de la festa) ---------------------------------------- --1.4€
amb un mínim de 30€


Es modifica l’art 6. Tarifa segona, quedant redactat:

Tarifa segona. Parades, barraques, casetes de venda, espectacles i atraccions o altres
instal·lacions davant dels establiments (no botigues) situats en terrenys d’ús públic durant
els dies de Carnaval:
a) Ocupacions amb parades i atraccions de fires, casetes de venda, espectacles i
atraccions, amb llocs fixos o ambulants: ----------------20€/m2 o fracció de m2
b) Venda en cas de no ocupar un lloc fix: ------------------------ 20€/m2 o fracció de m2
c) Barres de bar ----------------------------------------------------------- 50€/ml o fracció de ml


S’afegeix una tarifa tercera a l’art 6. Tarifa segona, quedant redactat:

Tarifa tercera. Parades Festus:
Parada a la Plaça Ramon Coll i Dorca, per tots els dies que tingui lloc el Festus 300€
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Les tarifes primera, segona i tercera, son per cada esdeveniment, i no pel global de tots,
d’acord amb l’autorització que tindran.


S’eliminen les tarifes quarta i cinquena de l’art 6. Tarifa



Es modifica l’art 6. Tarifa vuitena quedant redactat:

Tarifa vuitena. Ocupacions diverses:



Ocupació total del vial de circulació, tallant el trànsit ml / hora 1,30 € mínim 30,00 €
Ocupació per la venda de butlletes de jocs d'atzar unitat
100,00 €

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 21
TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D’INSPECCIÓ I CONTROL SANITARI
DELS ESTABLIMENTS DESTINATS A LA PRODUCCIÓ, EMMAGATZEMATGE I
COMERCIALITZACIÓ DE CARN FRESCA I ELS SEUS DERIVATS i PRODUCTES
ALIMENTARIS EN GENERAL.


Es modifica l’art 6. Quota tributària quedant redactat:

Inspecció per comprovar el compliment de la normativa sanitària. 55€
Primera i segona visita
Terceres i posteriors visites d’inspecció sanitària
65€
Per cada autorització sanitària

25€

ANNEX 4

REGLAMENT GENERAL DELS PREUS PÚBLICS MUNICIPALS
CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS
Article 1.1.. En ús de les facultats concedides pels articles 41, 42, 43, 44, 45 i 127 del
RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aquest Ajuntament estableix la present Ordenança fiscal general,
reguladora dels preus públics municipals.

CAPÍTOL II. CONCEPTE I FET IMPOSABLE
Article 2.1..- Tindran la consideració de preus públics les contraprestacions pecuniàries
que se satisfacin per la prestació de serveis o la realització d'activitats administratives de
competència municipal quan es donin les següents circumstàncies:
A) Que no siguin de sol·licitud o recepció obligatòria., entenent-se com a tal:
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 Que no vingui imposada per disposicions legals o reglamentàries
 Que els béns, serveis o activitats requerits no siguin imprescindibles per a la vida
privada o social del sol·licitant.
B) Que es presti o realitzi pel sector privat, estigui o no establerta la reserva a favor del
sector públic, segons la normativa vigent.
Article 2.2 .- El fet imposable de cada supòsit de subjecció està descrit en l’annex adjunt
a la present Ordenança fiscal.

CAPÍTOL III OBLIGATS DE PAGAMENT
Article 3. Estaran obligats al pagament dels preus públics els que es beneficiïn dels
serveis o activitats pels quals s'hagin de satisfer els preus públics.

CAPÍTOL IV. QUANTIA DELS PREUS PÚBLICS
Article 4.1. L'import dels preus públics per prestació de serveis o realització d'activitats
haurà de cobrir, com a mínim, el cost del servei prestat o de l'activitat realitzada.
Article 4.2. Quan existeixin raons socials, benèfiques, culturals o d'interès públic que així
ho aconsellin, l'entitat podrà fixar preus públics per sota dels límits previstos en els
apartats anteriors, però consignant en el pressupost les dotacions oportunes per a la
cobertura de la diferència resultant.
Article 4.3. Les tarifes dels preus públics per a cada fet imposable es detallen en l’annex
adjunt a aquesta Ordenança fiscal.
CAPÍTOL V. NAIXEMENT DE L’OBLIGACIÓ
Article 5.1. L'obligació de pagar el preu públic naixerà quan s'iniciï la prestació del servei
o la realització de l'activitat.
Article 5.2. Quan, per causes no imputables a l'obligat al pagament del preu públic,
aquest no es porti a terme, es procedirà a la devolució de l'import corresponent, previ
informe del cap de l’àrea corresponent.

CAPÍTOL VI. FIXACIÓ DELS PREUS PÚBLICS
Article 6. Tota proposta de fixació o modificació de preus públics anirà acompanyada
d'una memòria o estudi economicofinancer que en justificarà la quantia, el grau de
cobertura financera dels costos corresponents i, en el seu cas, les utilitats derivades de la
realització de les activitats i la prestació dels serveis o valors de mercat que s'hagin pres
com a referència.

CAPÍTOL VII. DELEGACIÓ A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
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Article 7.1. El Ple municipal, amb l’aprovació d’aquesta Ordenança general, fa ús d’allò
que estableix l’article 47 del Real decret legislatiu 2/2004 de 5 de març pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, amb relació al 23.2.b) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i delega l’establiment o la
modificació dels preus públics a la Junta de Govern Local.
Article 7.2. Quan es faci ús d’allò que disposa l’apartat 2 de l’article, 44 i es fixin preus
per sota del seu cost atenent raons socials, benèfiques, culturals o d’interès públic, caldrà
que el Ple aprovi, amb el pressupost anual, la cobertura del dèficit que es prevegi.

CAPÍTOL VIII. PUBLICITAT
Article 8. Els preus públics seran vigents des del moment de la seva aprovació, i es
faran públics al tauler d’edictes de la casa de la Vila i a la recepció dels centres o llocs on
presti el servei. Anualment és publicaran preus públics vigents, junt amb la publicació de
les modificacions a les Ordenances fiscals que regiran a partir de l’1 de gener de l’any
següent.

CAPÍTOL IX. COBRAMENT DELS PREUS PÚBLICS
Article 9è. L'òrgan o organisme delegats podrà preveure, si és el cas, l'exigència
anticipada o dipòsit previ, total o parcial, del preu que s’ha de satisfer, que podrà ser
simultani amb l'exigència de fiança per respondre dels danys i perjudicis que es prevegi
que puguin causar-se amb motiu dels serveis, activitats, ús o utilització.

CAPÍTOL X. LIQUIDACIÓ
Article 10.1. Els preus públics es liquidaran pel règim d'autoliquidació.
Article 10.2. Els preus públics s'exigiran d'acord amb el procediment previst per a fer
efectius els deutes de caràcter tributari, incloent-hi el procediment de constrenyiment.

DISPOSICIONS FINALS.
Primera.- En allò no previst en aquesta reglamentació s'estarà al que determini la
regulació concreta establerta per a cada preu públic, la Llei reguladora de les hisendes
locals, modificada per la Llei 25/1998, de 13 de juliol, de modificació del règim legal de les
taxes estatals i locals i de reordenació de les prestacions patrimonials de caràcter públic i
altres disposicions concordants.

PREU PÚBLIC UTILITZACIÓ PRIVATIVA DE LA CARPA MUNICIPAL

Article 1. Concepte.
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1. Tenen la consideració de preus públics les contraprestacions pecuniàries que se
satisfacin per les prestacions de serveis i la realització d'activitats efectuades en regim de
dret públic, quan es produeixi qualsevol de les circumstancies següents:
a) Que siguin de sol·licitud o de recepció voluntària pels sol·licitants.
b) Que siguin prestats o realitzats pel sector privat.
2. A l'efecte d’allò que estableix l'apartat 1 lletra a), no es considera voluntària la
sol·licitud:
a) Quan vingui imposada per disposicions legals o reglamentaries.
b) Quan el servei o l'activitat sol·licitada siguin essencials o imprescindibles per a la vida
privada o social dels sol·licitants.
3. Tindran la consideració de preus públics les contraprestacions quan hi concorrin
qualsevol de les circumstancies assenyalades a l'apartat 1 d'aquest article, que
corresponguin als conceptes següents:
UTILITZACIÓ PRIVATIVA DE LA CARPA MUNICIPAL
Article 2. Obligats al pagament.
Estan obligats al pagament dels preus públics les persones físiques o jurídiques que es
beneficiïn de La utilització privativa de la carpa municipal.
Article 3.- Tarifes
Per entitats registrades a Torelló o usuaris empadronats a Torelló:
De 1 de maig a 31 d'octubre
no lucratiu
de 0 a 3 hores
20
>3h i < = 6h
30
>6h i < = 12h
61
>12 h i < = 24h
98

lucratiu
102
115
146
183

de 1 de novembre a 30 d'abril
no lucratiu
de 0 a 3 hores
30
>3h i < = 6h
56
>6h i < = 12h
112
>12 h i < = 24h
200

lucratiu
115
141
197
285

Per entitats no registrades a Torelló o usuaris de fora de Torelló:
De 1 de maig a 31 d'octubre
no lucratiu
de 0 a 3 hores
30
>3h i < = 6h
45
>6h i < = 12h
91

lucratiu
153
172
219

37

>12 h i < = 24h

147

274

de 1 de novembre a 30 d'abril
no lucratiu
de 0 a 3 hores
45
>3h i < = 6h
84
>6h i < = 12h
168
>12 h i < = 24h
300

lucratiu
173
212
296
428

Article 4.- Exempcions i bonificacions
Estaran exemptes:
Els centres escolars de Torelló, prèvia consulta al Consell Escolar Municipal, que hi
realitzin l’assignatura d’educació física.
Tindrà una bonificació de fins el 70% les entitats socioculturals que realitzin actes que no
generin cap tipus d’ingrés en l’acte programat. La bonificació serà a petició de l’interessat
i atorgada per Junta de Govern Local previ informe de l’àrea.
Article 5.- Meritació i liquidació i ingrés.
L'obligació de pagar el preu públic neix des del moment que es concedeix la utilització
privativa o l'aprofitament especial. No obstant el preu es pagarà en règim d’ingrés previ. A
aquests efectes, quan es presenti la instància sol·licitant els dies que es vol utilitzar
l’equipament caldrà adjuntar-hi el pagament previ. En cas de no pagar-se, la instància no
serà tramitada.
Com a cas específic, no caldrà adjuntar el pagament a la instància de sol·licitud quan el
que es demani a la mateixa sigui una reserva “ en cas de pluja”. En aquest cas, una
vegada hi hagi l’autorització, i previ a la utilització privativa efectiva caldrà aportar el
document d’ingrés efectiu.
Article 6.- Infraccions i sancions
S’estarà a allò disposat a l’ordenança fiscal general, la llei general tributària i altres
disposicions vigents en la matèria.
Disposició final
Aquesta ordenança fiscal aprovada pel Ple en sessió celebrada a Torelló, el dia
**************** començarà a regir el dia 1 de gener de 2014 i continuarà vigent mentre no
se n’acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no
modificats restaran vigents.

PREU PÚBLIC UTILITZACIÓ HORTS SOCIALS

Tarifes
2014 €/any
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Horts per a usos particulars
Horts per a usos d’entitats

50
100

Queden exempts del pagament de la Taxa l’entitat Càrites i la Fundació Centre Mèdic.

PREU PÚBLIC LLOGUER ESPAI VIVER D’EMPRESES

Tarifes
2014
€/mes+iva
Lloguer 1er any
Lloguer 2onr any
Lloguer 3er any
Lloguer pròrroga
En tots els casos hi ha una
fiança de 200 €

40
80
120
200

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 32
PREU PÚBLIC PER L'EMISSIÓ DE FALQUES PUBLICITÀRIES I PATROCINI DE
PROGRAMES A L'EMISSORA MUNICIPAL "RADIO ONA".



Es modifica l’art 3. Quantia, quedant redactat:

1. La quantia del preu públic regulat en aquesta ordenança serà la fixada en les tarifes
incloses en el següent apartat, per cada un dels diferents serveis.
2. Les tarifes d'aquest preu públic expressades en euros seran les següents:

A) Per l'emissió de falques publicitàries de durada màxima de 30 segons cada una:
a) Preu per emissions individuals (alternades o consecutives):
- D'1 a 20 emissions/contracte/emissió -------------------------------------- 2,50 €
- De 21 a 50 emissions/contracte/emissió ------------------------------------ 1,84 €
- De 51 a 100 emissions/contracte/emissió ---------------------------------- 1,79 €
- De 101 a 150 emissions/contracte/emissió -------------------------------- 1,74 €
- De 151 a 200 emissions/contracte/emissió --------------------------------1.69 €
b) Per cada segon de publicitat extra -------------------------------------------- 0,38 €.
B) Pel patrocini de programes:


Patrocini dels senyals horaris: De dilluns a divendres, de 9 a 1 i de 4 a 8 (10
emissions diàries), 1 falca just després dels senyals horaris i 1 falca genèrica amb
horari a escollir durant el dia, al mes 250,00 €.
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Patrocini oficial d’un programa diari:
Per set emissions diàries, cinc dies a la setmana amb una emissió a l’entrada, una
emissió a la sortida i tres emissions durant el programa, dos anuncis promocionals
diaris del programa amb cua 10” de l’establiment, al mes 304,17 €.



Patrocini d'un programa setmanal:
Per tres emissions diàries, un dia a la setmana amb una emissió a l’entrada, una
emissió durant el programa i una emissió a la sortida de 40 segons com a màxim, i
una falca promocional del programa, al mes 60,83 €.



Patrocini d'una secció diària:
Per tres emissions diàries, cinc dies a la setmana amb una emissió a l’entrada, una
emissió a la sortida i una emissió durant les pauses del programa de 40 segons com
a màxim, al mes 101,30 €.



Patrocini d'una secció setmanal:
a)
De dilluns a divendres, o en cap de setmana, amb una emissió a l’entrada i
a la sortida de l'emissió i una falca durant les pauses del programa de 40 segons
com a màxim, al mes 20,26 €.



Patrocini d'un programa especial:
Patrocini d'un sol programa especial (Carnaval, Sant Jordi, Rocaprevera, Festa
Major...) amb una emissió a l’entrada i a la sortida de l'emissió, una falca genèrica al
mig i una cua al final de la falca promocional del programa, per cada patrocini 15,32
€.

c) Per la creació, disseny i enregistrament de la falca:
a) Si es porta la falca gravada i a punt de programar es fixa un preu únic de 3,22 €
b) Si es demana amb un mínim de set dies abans de la seva emissió es fixa un
preu únic de 19,36 €.
c) Si es demana amb menys de set dies abans de la seva emissió es fixa un preu
únic de 30,82 €.
d) Per la inserció de banners al web:
b)
A partir de l'emissió de 150 falques publicitàries es donarà l'opció
d'incorporar un banner en portada 125x75px aprox. Sense cap cost addicional.
c)
Quan es vulgui complementar la contractació de falques publicitàries amb
un banner en portada 125x75px aprox. al web durant els dies que duri l'emissió
s'incrementarà el preu en 10,00 € per setmana.
d)
Per la inserció d'un banner en portada 125x75px aprox. sense emissió de
falques publicitàries complementàries es fixa un preu únic de 20,00 € per
setmana.


Es modifica l’art 5, apartat 1 i 2, quedant redactat:

Article 5. Exempcions i bonificacions.
1. Gaudiran d’una exempció de 2.000 falques l’Associació de comerciants de Torelló,
dintre les actuacions incloses en el conveni de col·laboració amb l’Ajuntament, que
posarà a disposició dels seus associats, coma foment a l’interès públic comercial.
2. Gaudiran del 50% de bonificació sobre els preus especificats en l'article 3 d'aquesta
ordenança:
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a) Les entitats, públiques o privades, que realitzen activitats sense finalitat de lucre i
estiguin registrades al cens d’entitats de l’Ajuntament de Torelló.

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 34
PREU PÚBLIC
DOMICILIÀRIA


PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA

Es modifica l’article 5, Beneficis fiscals, quedant redactat:

Gaudiran d’exempció de la quota del preu aquelles persones pensionistes que habitin
soles o amb el cònjuge, que també haurà de ser pensionista, o bé amb fills al seu càrrec
que rebin prestació de la seguretat social, i que els seus ingressos bruts mensuals
estiguin d’acord amb els barems establerts per la l'indicador de renda de suficiència de
Catalunya i atenent la taula següent:
Renda
Nombre de membres disponible
de la unitat familiar
màxima
mensual
1 membre
663,97 €
2 membres
863,17 €
3 membres
1.062,36 €
4 membres
1.261,55 €


Es modifica l’art 6. Quota, en el cost de l’usuari tipus B i C, quedant les
següents tarifes:
Tarifa/usuari tipus B 11,.37€/ trimestre (iva inclòs)
Tarifa/usuari tipus C 3.48 €/trimestre (iva inclòs)

ANNEX TARIFES PISCINA COBERTA:


Es modifiquen les tarifes de la piscina, ajustant-les a la realitat:

2014

QUOTES

Abonat

No
abonat

Quotes tot el dia
QUOTA INFANT
QUOTA ADOLESCENT

27,23
29,13

---
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QUOTA ADULT
QUOTA GENT GRAN
QUOTA semestral
QUOTA ANUAL
QUOTA REDUÏDA
MATRICULA

40,33
26,22
198,00
396,00
36
50

-----

Quotes empresa
Quota empresa 8 o + treballadors
Quota empresa 15 o + treballadors
Quota empresa 25 o + treballadors

35.85
32.49
28.01

----

Quotes horaris reduïts
QUOTA MATINADA
QUOTA MATÍ
QUOTA VESPRE (20:30 a 22:30)
QUOTA VESPRE (21:00 a 22:30)

24,20
32,27
34,28
29,14

----

Quotes agrupaments familiars
QUOTA PARELLA +1
QUOTA PARELLA +2
QUOTA FAMILIAR 1 (2adults+1 menor18anys)
QUOTA FAMILIAR 1 (2adults+2 menor18anys)
QUOTA FAMILIAR 1 (2adults+3 menor18anys)
QUOTA FAMILIAR MONOPARENTAL 1 (1 ADULT+1MENOR DE 18
ANYS)
QUOTA FAMILIAR MONOPARENTAL 2 (1 ADULT+2MENOR DE 18
ANYS)
QUOTA FAMILIAR MONOPARENTAL 1 (1 ADULT+3MENOR DE 18
ANYS)

33,89 -31,63 -85,00€
90,00€
95,00€
45,00€
50,00€
55,00€

Quotes bonificades
Quotes bonificades
QUOTA PENSIONISTA 60-64
QUOTA PENSIONISTA +65
ADULT a partir de 16 anys
(inclòs), amb reconeixement de
discapacitat igual o superior al 33%
i fins el 60% (exclòs)
ADULT a partir de 16 anys
(inclòs), amb reconeixement de
discapacitat igual o superior al 60%
i fins el 75% (exclòs)
ADULT a partir de 16 anys
(inclòs), amb reconeixement de
discapacitat igual o superior al 75%
i fins el 100%
INFANT DE 3-10 anys, amb

16,36
16,36

---

33,39

--

23,92

--

16,36

--

15,80

--
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reconeixement de discapacitat
igual o superior al 33%
ADOLESCENT de mes d’10 anys i
fins a complir 16 anys (exclòs),
amb reconeixement de discapacitat
igual o superior al 33%

23,08

--

CURSOS DE NATACIÓ EXTRAESCOLAR

No
Abonat
abonat
TOTAL
TOTAL

NADONS
BENJAMINS
INFANTILS
NATACIÓ TERAPÈUTICA
NADONS 2 DIES SETMANA
BENJAMINS 2 DIA SETMANA
INFANTILS 2 DIA SETMANA
ADOLESCENTS 2 DIES SETMANA
ADULTS 2 DIES SETMANA
GENT GRAN 2 DIES SETMANA
NATACIÓ TERAPÈUTICA 2 DIA SETMANA
EMBARASSADES

57,90
56,21
56,21
57,90
104,22
101,18
101,18
101,18
104,22
104,22
104,22
104,22

SERVEIS

No
Abonat
abonat
TOTAL
TOTAL

72,37
70,26
70,26
72,37
130,27
126,47
126,47
126,47
130,27
130,27
130,27
130,27

Activitats complementàries
DANSA VENTRE
PILATES
DANSA KIDS 2 DIES
DANSA KIDS 1 DIA

12,00
25,00
15,00

15,00
-

Salut
MASSATGE ESPORTIU
MASSATGE TERAPÈUTIC
MASSATGE EXPRESS
MASSATGE RELAXANT
ABONAMENT 5 M. ESPORTIU
ABONAMENT 5 M. TERAPÈUTIC
ABONAMENT 5 M. EXPRESS
ABONAMENT 5 M. RELAXANT

23,50
23,50
14,00
23,50
94,00
94,00
56,00
94,00

29,00
29,00
18,00
29,00
116,00
116,00
72,00
116,00

1-2 SESSIONS
3 SESSIONS
MÉS DE 4 SESSIONS

9,50
14,00
18,50

11,75
17,90
23,50
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Entrenaments personals ( )
1 SESSIÓ INDIVIDUAL
1 SESSIÓ PARELLA
5 SESSIONS INDIVIDUALS
5 SESSIONS PARELLA
10 SESSIONS INDIVIDUAL
10 SESSIONS PARELLA

30,00
51,00
132,00
214,20
250,00
409,70

37,00
63,75
165,00
267,75
312,50
512,13

Assessorament dietètic
PRIMERA VISITA
SEGUIMENT

21,00
13,00

21,00
13,00

Armariet vestidors
LLOGUER ARMARIET

7,00

CURSOS
ESCOLAR

DE

No
NATACIÓ Abonat
abonat
TOTAL
TOTAL

Campus estiu (matins de 9 a 13 hores, 5 setmanes)
160,00 160,00
BENJAMINS
160,00 160,00
INFANTILS
160,00 160,00
ADOLESCENTS
Campus estiu (matins de 9 a 13 hores, 1 setmana)
41,00 41,00
BENJAMINS
41,00 41,00
INFANTILS
41,00 41,00
ADOLESCENTS
Acollida campus d'estiu
PREU 5 SETMANES
PREU HORA

37,50
3,00

37,50
3,00

Cursos natació estiu (5 setmanes) 1 dia/setmana
25,30 29,90
NADONS
21,00 26,00
BENJAMINS
21,00 26,00
INFANTILS
21,00 26,00
ADOLESCENTS
25,30 29,90
ADULTS
25,30 29,90
GENT GRAN
Cursos natació estiu (5 setmanes) 2 dies/setmana
NADONS
32,00 41,00
BENJAMINS
32,00 41,00
INFANTILS
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ADOLESCENTS
ADULTS
GENT GRAN

Entrades puntuals
ENTRADA PUNTUAL ADULT
ENTRADA PUNTUAL INFANTIL
ENTRADA
PUNTUAL
BENJAMINS
ENTRADA
PUNTUAL
ADOLESCENT
ENTRADA PUNTUAL GENT
GRAN
Despeses de gestió
DESPESES PER DEVOLUCIÓ
DIPÒSIT TARGETA
TARGETA D’ACCÉS NOVA
REPOSICIÓ TARGETA ACCÉS
NOVA
CURSOS
ESCOLAR

DE

32,00
-

41,00
-

---

8,00
5,15

--

5,15

--

5,15

--

5,15

3,50
6,30
2,00

3,50
6,30
2,00

6,50

6,50

No
NATACIÓ Abonat
abonat
TOTAL
TOTAL

Preu nen (1 trimestre, 1 dia setmana)
ESCOLA
D'EDUCACIÓ
34,73
INFANTIL
ESCOLA
D'EDUCACIÓ
34,73
PRIMÀRIA
ESCOLA
D'EDUCACIÓ
34,73
SECUNDÀRIA
ESCOLA
D'EDUCACIÓ
34,73
ESPECIAL
Preu nen (1 trimestre, 1 dia setmana)
ESCOLA
D'EDUCACIÓ
42,80
INFANTIL
ESCOLA
D'EDUCACIÓ
42,80
PRIMÀRIA
ESCOLA
D'EDUCACIÓ
42,80
SECUNDÀRIA
ESCOLA
D'EDUCACIÓ
42,80
ESPECIAL

ALTRES

34,73
34,73
34,73
34,73

42,80
42,80
42,80
42,80

Abonat No
TOTAL abonat
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TOTAL

Lloguer de carrers piscina
1 HORA
1 HORA SETMANAL AL MES
1
HORA
SETMANAL
AL
TRIMESTRE
Sessions amb monitor
1 HORA DE MONITOR (per
alumne)

18,32
79,32

18,32
79,32

230,81 230,81

3,08

3,08

Les presents tarifes han estat aprovades provisionalment pel Ple de la Corporació en
sessió celebrada el 29 d’octubre de 2012 i entraran en vigor el dia 1 de gener de 2013 i
regiran fins la seva modificació o derogació expressa.

PREUS PÚBLICS SERVEIS FUNERARIS GESTIONATS PER SERVEIS FUNERARIS
XICOY SL.


Es modifica el preu públic de la utilització de les instal·lacions:

Capelles i sales:
Descripció del servei, espai i/o material
Import en €
Capella amb sala de vetlla, 24 hores, i llibre
325,00
Capella, cada fracció de 3 hores d’excés
35,80
Drets sala embalsamar (si es realitza al tanatori)
Sala multiconfessional

62,50
159,00

Inhumació i incineració:
Descripció del servei
Import en € 2014
Inhumació i tapiar nínxol nou amb placa de formigó
112,00
Inhumació, tapiar i ordenació de nínxol vell
180,00
Inhumació a terra (obrir i tapar rasa)
204,00
Trasllat de restes dins cementiri (obrir i tapar dos nínxols)
311,00
Trasllat de restes a la fossa comú (obrir i tapar un nínxol)
158,00
Incineració de cadàver
443,00
Incineració de restes
238,00
Extreure interior de zenc per incinerar
46,00
a les tarifes anteriors s’hi afegirà l’IVA corresponent

TARIFES SERVEIS FUNERARIS GESTIONATS PER SERVEIS FUNERARIS XICOY
SL.
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Es modifica les tarifes dels serveis, quedant redactat:

Serveis per Adults

Núm. servei
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

2014
import en €
528
657
773
963
1169
1428
1791
2187
2553
2951
3459

Els serveis d’aquestes tarifes comprenen: el subministrament del fèretre, el seu trasllat al
domicili mortuori, la introducció del cadàver dins el fèretre, el trasllat del fèretre al lloc de
la cerimònia, i fins el de destinació final, sempre dins el mateix terme municipal.
Serveis per Infants

Núm. servei
24
25
26
27
especial

2014
import en €
361
546
837
1437
2181

Serveis Complementaris

Cotxe fúnebre núm. 3
Cotxe fúnebre núm. 5
Cotxe fúnebre núm. 6
Cotxe per corones
Caixa de zenc
Vàlvula depuradora de gasos
Funda per caixa trasllat avió

2014
import en €
84,5
204
316,5
63
260
54
161,5
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Caixa fusta embalatge

226

Urnes per a trasllats
2014
Urna per a restes núm.º 1
Urna per a restes núm. 2
Urna per a restes nº 3 (gran fusta
natural)

58
112
185

Túmul
2014
Túmul núm. 2 metall

31

Hi ha una tarifa del 5% sobre el cost total del servei.
2014
Auto furgó trasllats
Furgó pel trasllat a Capelles, domicilis i
residències
95
Suplement sortida carretera dins la província
57,5
Per Km. recorregut a la península
0,9
Per Km. recorregut a l'estranger
0,97

Desplaçaments i dietes:

Descripció del servei
Dins la província, per persona
A una altra província dins Catalunya, per persona
Trasllats nacionals, recorregut màxim 600 km. persona/dia
Trasllats a l’estranger, recorregut màxim 600 km. persona/dia

2014
Import en €
19,00
38,50
71,00
114,00

Expedients, trasllat i recepció:
Descripció del servei

Import en
€ 2014
Expedient de trasllat amb documentació Sanitat
160,00
Expedient de trasllat a l’estranger Sanitat
218,00
Expedient d’incineració
32,00
Expedient recepció cadàver o restes procedents de la mateixa
32,00
província i sense despatx de documentació a Sanitat
Expedient recepció cadàver o restes procedents d’una altra província
91,00
amb despatx de documentació a Sanitat
Expedient de recepció cadàver o restes de l’estranger
109,50
Materials, taponaments i desinfecció:
Descripció del servei i/o material
Materials absorbents

Import en € 2014
38,00
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Funda protectora higiènica de cel·lofana
Taponaments
Desodorants (productes destinats a tal finalitat)
Desinfecció d’habitacions amb aparells i líquids autoritzats
Condicionament sanitari del cadàver i materials

19,50
30,00
8,50
49,00
88,50

Vestició, llençol i fundes:
Descripció del servei i/o material
Import en € 2014
Operació de vestició o amortallar un cadàver
42,00
Subministrament de llençol per amortallar
27,50
Funda sudari amb cremallera
28,80
Funda per restes amb cremallera petita
11,00
Funda per restes amb cremallera gran
27,00
Plàstic per restes
5,50

Llibre de signatures A 18,00 18,50
Conservació, embalsamament i materials:
Import en €
2014
Certificat mèdic i impresos
11,50
Embalsamament cadàver (minuta metge forense)
Segons metge
Extracció marcapassos per incinerar
Segons metge
Personal ajudant en embalsamament, per persona
21,00
Material farmacèutic i prestació d’instrumental quirúrgic per a
54,00
conservacions i embalsamaments
Descripció del servei

Drets de recepció: S’aplicarà la tarifa del cotxe núm. 3, en concepte de drets de recepció
en aquells casos que el cadàver o les restes procedeixin d’una altra població, import de la
tarifa 84,50 €
A aquestes tarifes caldrà afegir-hi l’IVA que hi correspongui en cada cas.
INTERVENCIONS:
Sr. JAUME VIVET:
Abans de donar la paraula al regidor d’hisenda, Sr. Albert Portús, volia fer una petita
introducció dels canvis més rellevants de les ordenances fiscals: jo penso que aquest any
no hi ha un augment de pressió fiscal al ciutadà, pensem que no hi és. Dir també, que hi
ha un canvi significatiu, i penso que és rellevant, que és el fet que es redueix un 20% a
totes les unitats cadastrals el seu valor i això és el resultat de la demanda que es va fer
en el seu dia des de l’Ajuntament al cadastre, per tal d’ajustar aquest valor a la realitat, de
cara a l’any vinent, si els pressupostos generals de l’Estat preveuen una nova reducció,
evidentment que la tornarem a demanar. La intenció és demanar aquesta nova reducció
de valors. Dir també que afecta directament, aquesta reducció de valors, a altres
impostos com pot ser el de transmissions patrimonials, plus vàlua, renda, patrimoni...
entre d’altres.
També, com he dit, les modificacions manifesten la voluntat de l’equip de govern de no
augmentar la pressió fiscal al ciutadà. D’entrada, l’impost més rellevant a efectes de
recaptació és l’IBI; en aquest punt mantenim la recaptació i és el segon any consecutiu
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que això succeeix i, també, que hem recollit les demandes que han fet arribar des del
grup del PSC, que ha estat l’únic que s’ha posat en contacte amb l’equip de govern per
fer arribar les seves aportacions. Jo, des del mes de juny que demano la col·laboració de
la resta dels grups a l’oposició, tant per les ordenances, com per al pressupost i vistos els
resultats, agraeixo –repeteixo- la participació del PSC.
I dit això, dono la paraula a l’Albert.
Sr. ALBERT PORTÚS:
Abans de començar a analitzar els canvis més rellevants que presenten les ordenances,
una mica en la línia que deia l’alcalde, hem continuat amb el mateix criteri aplicat l’any
passat, en el sentit que hem apostat per no augmentar la recaptació i intentar pal·liar la
pressió fiscal als ciutadans. No només no augmentarem la recaptació l’any vinent, si no
que amb tota seguretat tindrem una davallada d’ingressos. A part del detall de cadascun
dels impostos, que ara entrarem a analitzar, cal dir que respecte a la participació en
tributs de l’Estat, a diferència de l’any passat en què vam tenir un retorn positiu, aquest
any el retorn no serà positiu, si no que haurem de retornar una part dels diners que ens
han donat i, pel que fa al fons català, encara no han publicat res, però les previsions no
són massa optimistes.
Una de les novetats –i segur que la més important- de cara a l’any vinent, és tal com deia
l’alcalde, que tindrem aquesta abaixada del 20% dels valors cadastrals. L’Ajuntament de
Torelló, en virtut de l’any de revisió cadastral, teníem l’opció d’acollir-nos, o no, a aquesta
rebaixa. Després d’analitzar-ho amb molt deteniment i tenint en compte la crisi actual del
mercat immobiliari i, per tant, que tenim els valors cadastrals molt alts, vam optar per
acollir-nos-hi, malgrat que això repercutirà negativament als ingressos de cara a l’any
vinent, però vam entendre que donada la situació de precarietat econòmica de molta
gent, calia que l’Ajuntament s’hi adherís i així poder alleugerir aquesta càrrega ja
esmentada.
Hem de tenir en compte que aquesta reducció dels valors afectarà –tal com també ha dit
l’alcalde-, no només a l’IBI, si no també a tots els impostos relacionats amb els mateixos
valors, com poden ser les plus vàlues, les transmissions patrimonials,. IRPF...
I ja entrant a l’anàlisi concreta de les ordenances, hem de dir que hem introduït novament
les modificacions aprovades per la Diputació de Barcelona. En quant a l’ordenança fiscal
de gestió, inspecció i recaptació i, concretament en l’apartat del calendari fiscal, veiem
que respecte dels IBI domiciliats, seguim fent el fraccionament en quatre vegades, tal
com ja vam introduir l’any passat; les dates són quasi coincidents amb les que ja teníem
en aquest darrer any i només ha variat en un o dos dies en algun supòsit, per tal
d’equiparar-ho al dia setmanal. Així, doncs, respecte de l’IBI domiciliat es posarà al
cobrament els dies 1 d’abril, 2 de juny, 1 de setembre i 3 de novembre.
Pel que fa a la taxa municipal de residus, se segueix amb el fraccionament a dues
vegades i es passarà al cobrament els dies 2 de juny i 1 d’octubre.
Ja entrant a analitzar l’IBI, comentar que seguim amb la mateixa filosofia de l’any passat,
en el sentit de congelar la recaptació global; això implica que no toquem el tipus de
gravamen, el qual, simplement, s’ajusta degut a la baixa dels valors cadastrals que ja s’ha
comentat i passa a ser del 0,5401 per als béns urbans i del 0,8818 per als rústics.
Una altra de les modificacions d’enguany, és la supressió del tipus agreujat del 10% dels
béns immobles urbans amb major valor cadastral, pel motiu que ja es va comentar a la
comissió informativa d’hisenda, que és bàsicament que actualment no té raó de ser,
donat que els terrenys grans s’han anat segregant i es podrien crear injustícies en el
sentit que podrien acabar tributant en tipus diferents, terrenys d’igual o de semblant
superfície.
Respecte de l’impost sobre activitats econòmiques, no s’introdueix cap canvi substancial i
ens limitem a introduir les modificacions de la Diputació.
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Pel que fa a l’impost sobre vehicles de tracció mecànica, ens adaptem, com cada any, al
llistat de vehicles que publica l’IDAE, que és l’Institut per a la Diversificació i Estalvi
d’Energia, que publica el Ministeri d’Indústria.
Respecte de l’Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, a
part d’introduir les modificacions de caràcter legal, eliminem l’obligació de sol·licitar la
bonificació del 95% de l’habitatge habitual dins dels sis mesos primers des de la mort del
causant i s’amplia aquest termini fins que realitzi la liquidació corresponent.
Pel que fa a l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i
obres, es manté el tipus de gravamen en el 4% i s’ajusten les bonificacions totes al 90%,
equiparant actuacions dins i fora del pla de barris i es continua amb el mateix mòdul base
de 490 € el metre quadrat per al càlcul de l’impost, que és el que ens marca el col·legi
oficial d’arquitectes.
Entrant ja a les taxes, i en concret, a la taxa per l’expedició de documents administratius,
hem inclòs alguna precisió que ens ha fet l’àrea i s’ha inclòs també l’epígraf número 7,
consistent en l’arxiu municipal, per regular les fotocòpies i les digitalitzacions de
documents i imatges.
A l’ordenança fiscal número 7, que és la taxa per al subministrament d’aigua al municipi i
conservacions dels comptadors, s’inscriuen els diàmetres dels tubs que no constaven
inscrits. L’apartat del finançament d’obres passa a ser del 0,12 i aquest increment és
degut a poder recuperar l’EDAP (la potabilitzadora).
També en relació als terrenys de sòl urbà sense edificar, destinat a hort per autoconsum,
tributaran per la tarifa domèstica, en lloc de la industrial.
Respecte de la taxa de cementiri municipal, hem aplicat l’increment d’IPC a totes les
tarifes.
En quant a la taxa per a la prestació del servei de gestió de residus municipals, també hi
ha hagut un increment lineal de l’1,5% i aquí hem de tenir en compte que aquest
increment es fa per poder suportar l’increment aplicat per la Generalitat per l’entrada de
les deixalles a l’abocador i que és un increment de l’IPC més 5 € per tona.
La taxa per prestació de la policia local no ha experimentat canvis.
La taxa número 11 s’ajusta amb aquests tres conceptes que veieu, que són el control
inicial d’incendis i les estacions de servei.
Pel que fa a la taxa per la prestació dels serveis de la llar d’infants i la de prestació de
serveis d’ensenyament municipal no es modifiquen.
En quant a la taxa per l’adjudicació de l’escomesa d’aigua s’anul·la senzillament la tarifa
de canvi d’emplaçament de l’escomesa, ja que com es va dir a la comissió informativa
d’hisenda, no s’ha utilitzat mai.
Les taxes 15 i 16 no es toquen, la taxa pel servei de les instal·lacions esportives
municipals s’ajusta a la petició de l’àrea.
A la taxa per l’ocupació del subsòl, el sòl i la volada de la via pública s’inclouen diferents
canvis a petició de l’àrea, però no incrementen les tarifes.
A la taxa número 21 s’inclouen les visites d’inspecció sanitària, que no estaven
contemplades.
I ja entrant a parlar de preus públics, s’articula un reglament general de preus públics, en
què es reordenen i es delega a la Junta de Govern Local la seva aprovació, per tal
d’agilitzar les necessitats.
Respecte al preu públic d’utilització privativa de la carpa municipal, es regula la seva
utilització en base a les tarifes que fins ara ja s’estaven cobrant, amb les mateixes
bonificacions i exempcions, que són els centres escolars de Torelló que hi realitzen
l’assignatura d’educació física i les entitats socioculturals que hi realitzin actes que no
generin cap tipus d’ingrés en l’acte programat.
En quant al preu públic d’utilització dels horts socials, queden exempts càritas i la
Fundació Centre Mèdic.
El preu públic per l’emissió de falques publicitàries i patrocini de programes a ràdio ona,
s’ajusta a les necessitats actuals que tenen.
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Respecte al preu públic de la teleassistència domiciliària s’ajusten a la baixa les tarifes
tipus B i tipus C a petició de l’àrea i s’inclou una bonificació o exempció, en funció de
l’índex de renda de suficiència i, en aquest punt, també remarcar el que ja ha dit l’alcalde:
va estar consensuat amb el grup del partit dels socialistes.
Pel que fa a les tarifes de la piscina coberta, s’adapten les tarifes sol·licitades per l’àrea i
que no incrementen ni IPC; les aprovem totes, ja que hi havia divergències amb el que
s’estava cobrant i a tall d’exemple, tenim el tema de la matricula, que es cobrava, però no
estava inclosa.
I finalment, respecte dels serveis funeraris, s’ajusten les tarifes segons la petició que ens
ha formulat el concessionari.

Sra. ROSER MAS:
Nosaltres, des d’Iniciativa, jo mateixa, sóc perfectament conscient dels diversos
encoratjaments en aquest ple, tant per part de l’alcalde com pel regidor d’hisenda, en el
sentit que es demanaven propostes, o que estàveu oberts a propostes de l’oposició; de
totes maneres, nosaltres no ens ho acabem de creure; dir una cosa, no vol dir
necessàriament estar disposat a fer-ho. Nosaltres pensem que aquest equip de govern
heu optat des de fa temps per treballar molt sols: primer se’ns va excloure de les juntes
de govern; progressivament s’han anat eliminant competències del ple, per traspassar-les
a altres òrgans on l’oposició no tenim ni veu ni vot... només hem de veure una mica les
propostes dels últims plens, que són molt de caire tècnic, no hi ha una discussió, un
debat de molta profunditat. Les juntes de portaveus, al nostre entendre serveixen per
repetir moltes vegades el que s’ha dit a les comissions informatives del dia anterior;
potser és pel fet de ser una representació de l’oposició unipersonal, en el meu cas, és
realment és una manera de perdre el temps, perquè es repeteix fil per randa el que s’ha
dit el dia abans; inclosa en el mateix dia, era molt més fàcil, molt més àgil, i s’aprofitava
més el temps.
Pensem, també, que s’han eliminat patronats... bé, no ho pensem! És! s’han eliminat
patronats i no s’han creat altres organismes que els puguin substituir, en aquests
moments. Els consells de participació pensem que no funcionen com a tals; en els actes
protocol·laris si que hi participem i hi som, però entenem que en els de participació real
no hi participem, no se’ns hi convida, i en tot això, pensem que no calen gaires més
arguments per justificar que una cosa és dir i l’altre, realment és fer; perquè hi ha un fet,
un fer quotidià, un fer de dia a dia, un fer les coses en general que, com deia fa una
estona el company Marc, es veu que hi ha una certa exclusió –entenem nosaltres- de
l’oposició en la política activa d’aquest Ajuntament. Si a això, a més, hi afegim que encara
no hem estat capaços d’entendre quin és el model de poble que defensa aquest equip de
govern, ni quines polítiques vol prioritzar, clar... la nostra opció davant de les ordenances
és votar-hi en contra, sense entrar a discutir cada una d’elles, si no en bloc, perquè és
que, a més, ja fa molt de temps que defensem en moltes ocasions, per exemple, el tema
de l’aigua, en l’ordenança de l’aigua, nosaltres hem dit en moltíssimes ocasions la
necessitat de fomentar l’estalvi i penalitzar el consum desmesurat i, per tant, fer una altra
criba de quotes; aquest equip de govern continua mantenint les taxes amb els criteris de
sempre, no hi ha hagut cap canvi de criteri. Això era una aportació en el seu moment que
va fer Iniciativa i no s’ha recollit.
En el tema de les deixalles: també hem dit en moltíssimes ocasions que s’ha de fer una
altra campanya, o moltes més campanyes de sensibilització a la població per generar-ne
menys; no es tracta només de canviar la taxa o ajustar-la al que apugen les companyies
de serveis, pensem que s’ha de fer, s’ha de premiar mitjançant una taxa que reculli i
potser penalitzar a qui no ho faci tan bé. No hi ha campanyes establertes; jo recordo que
al principi de la legislatura es parlava fins i tot de posar uns panells informatius als
contenidors per tal que es tingués molt més clar com s’havia de recollir i com no; es va dir
que –si no recordo malament- que no hi havia partida o que no es considerava pertinent i
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es continua fent la recollida no massa ben feta; aquest any ha baixat la selecció de les
deixalles; és més baixa i, per tant, se suposa que la gent no té tan clar on ha de posar les
coses.
Un altre aspecte que no veiem clar és que mentre el sou, les pensions... van baixant, hi
ha els serveis funeraris que pugen un 3% segons demanda de la concessionària. Mentre
la publicitat va disminuint a la ràdio, des de la regidoria de comerç es permet regalar
2.000 falques als comerciants. Si que es diu que és per incentivar la publicitat i afavorir
l’associacionisme, o sigui que potser si que de retruc hi haurà un efecte beneficiós, però
ara mateix no li sabem veure.
I no sabem veure, realment, cap proposta seriosa que intenti respondre de debò uns
moments tan complicats com aquests.
Nosaltres, per tot això, votarem en contra les ordenances.
Sr. JOSEP M. SOLDEVILA:
En primer lloc, per les al·lusions dient que no ens vam presentar, si l’oposició se sent
exclosa de l’equip de govern, com ens hem de sentir nosaltres? Estem exclosos de
l’equip de govern i de l’oposició! És un “catxondeig” total; per tant, no sé per què voleu
que vingui a mirar uns pressuposts; si us dic que s’ha de fer això, ni m’escolteu; per tant,
perdre el temps no ho faig. Aniré a la meva exposició, que és la que està al cas aquí, en
quant a les ordenances fiscals.
Aquestes ordenances les volem emmarcar en la situació de la crisi i això serà via
econòmica i els preus dels immobles, és a dir: si en una època de bonança l’Ajuntament i
l’agència tributària van acordar una revisió a l’alça, cada any, fins el 2014, i el van acordar
sobre les bases d’un creixement econòmic que semblava sense aturador des del 2008,
això evidentment ha canviat i des d’aquells anys, els torellonencs patim una greu crisi que
s’agreuja any rere any; dit d’una altra manera: a Torelló els valors del cadastre queden
molt per sobre dels valors reals del mercat. Segons l’INE, la caiguda dels preus dels pisos
de Catalunya s’havia situat l’any passat en un 16,54 i aquest any, un 15,6 i això ha anat
tirant tot el segon trimestre, també. Es tracta de la caiguda, més elevada des de l’inici de
la crisi, o sigui que cada any, la distància és més gran, perquè augmenta el valor
cadastral i disminueix el valor real i aquest desfasament és injust. És injust que
l’Ajuntament de Torelló estigui disposat a aplicar uns impostos sobre els valors més
elevats del preu real i és perjudicial per als torellonencs, per a la seva economia
domèstica, per al seu benestar, per al seu consum de la ciutat i per al creixement
econòmic. Per això, Plataforma per Catalunya hi està en contra, perquè una vegada més
Plataforma vol ajudar els ciutadans amb mesures realistes i mesures pràctiques, que
ajudin a combatre la crisi que fereix persones i famílies o a suavitzar-la, almenys! Els
efectes.
Les ordenances presentades segueixen aproximadament com les de l’any passat, amb
algunes excepcions que aniré explicant més endavant. El manteniment general de les
ordenances fiscals és el fet que es converteix en un increment, perquè els ingressos dels
torellonencs han disminuït i està creixent la inflació. Les dades del Departament
d’economia de la Generalitat són molt clares: a l’agost es va arribar a un 3,1 interanual;
per tant, creix també la distància entre l’Ajuntament que vol cobrar i els torellonencs que
haurien de pagar i creix més aquesta distància amb la valoració dels preus del consum. I
és clar que en aquestes circumstàncies tan negatives, els increments d’algunes de les
taxes encara perjudiquen més la butxaca dels torellonencs; creiem que ja ha arribat l’hora
en què l’equip de govern es plantegi de manera seriosa rebaixar els tributs i no de
mantenir-los, igual que en anys passats.
Si els apuja quan l’economia creix, el normal i lògic és que es disminueixin quan
l’economia decreix, perquè és una cosa de sentit comú al nostre entendre i, a més, és de
justícia.
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En definitiva: aquestes no són les ordenances que evidentment hagués presentat
Plataforma per Catalunya i com he dit al començament, crec que és important que hi hagi
una diferència entre l’equip de govern i un dels partits de l’oposició com pot ser
Plataforma; celebrem que alguns partits votin a favor o en contra, però crec que nosaltres
no podem donar suport a aquestes ordenances, perquè com he dit al transcurs d’aquest
ple, entenem que no s’ajuda ni es beneficia absolutament en res als torellonencs, perquè,
com he dit, i que quedi ben clar, que l’IBI no es congela, no va enrere, si no que puja i
l’any vinent quan tornem a parlar de les ordenances municipals, ens trobarem que en 9
anys ens hauran pujat als torellonencs una mitjana d’un 8,5 o un 9 per cent i això cada
any.
Dit això, si poguéssim votar per separat, seria una cosa, però com que ho hem de fer en
tot, no podem votar a favor. Mirin: fer bonificacions a una plus vàlua i en àmbits familiars
exempcions fins al 95% a l’ordenança número 4 ho veiem molt correcte. Bonificacions del
90% en obres, en projecte de pla de barris i que s’estén al voltant del nucli antic, també
ho veiem molt correcte; que es gratifiquin els barems en el consum de l’aigua, ho veiem
correcte, però no acceptem pujar els impostos, ja que vostès no apugen l’IBI, el
mantenen, i això és una apujada directa i amb l’apujada acceptada, la fórmula canvia i
l’apujada és latent. Hauríem de prendre exemple dels municipis que en aquest últim ple
de l’Ajuntament van baixar el seu IBI: per ser exactes, Roda de Ter un 5% i Sant Pere de
Torelló un 6%; Manlleu també ho va fer, però això vostès no ho veuen viable. Així, puges
tals com l’aigua, impostos sobre els vehicles, sobre el cementiri municipal, sobre les
escombraries,... pujaran per les apujades estatals sobre un 1,5% i un 1,6, que serà un 3%
en total i això, perquè vostès volen ingressar la mateixa quantitat.
Pel que fa a l’annex 4 no estem d’acord que la Junta de Govern agafi més poder del que
té; a poc a poc, l’oposició, en aquest consistori quasi serà nul·la: a més, se’ls dóna
potestat en apujades de preus i aquí si que ho lamentem.
Quant a l’ordenança fiscal número 34 del servei de teleassistència, tampoc ho veiem clar:
no hi ha cap rebaixa; només treuen la quota a les parelles que tenen dos aparells; és clar,
si només els en deixen un, és normal que els en cobrin un! Això no és una rebaixa, és
limitar aquestes persones. Nosaltres creiem que això hauria de ser gratuït.
Pel que fa a l’ordenança 34, a l’annex de les tarifes de la piscina coberta, nosaltres
creiem que s’hauria de recuperar la gratuïtat de la minusvalidesa, en lloc de pagar epls
graus de minusvalidesa, i si això no fos possible, almenys modificar aquesta ordenança
per ajustar-se als graus de minusvalidesa entre adults i adolescents, així com el concepte
d’infant, que vosaltres enteneu que és fins a 10 anys i un vailet d’11 anys considero que
és un infant igualment, però bé! En definitiva: que als adults els corresponen graus de
minusvalidesa a la quota, en canvi, els infants i els adolescents tenen la mateixa quota
per grau de minusvalidesa del 36%, del 35 al 90%.
Per aquestes raons no els donem el vot favorable.
Sr. PERE GALOBARDES:
Estaria bé –començaré no com volia començar, perquè és gairebé difícil-. Però si que
estaria bé que, i de cara a la ciutadania, més que tot, que diguéssim les coses pel seu
nom: el valor cadastral no implica ni una puja ni una abaixada de recaptació; jo
demanaria que ens facin un curs a tots i així en podríem parlar tots amb la mateixa
propietat. Els valors cadastrals no impliquen això; és un valor, és una mètrica en què
s’aplica un diferencial que llavors si que dóna aquest import i aquest diferencial està en
mans de l’Ajuntament, de l’equip de govern. I que precisament, la baixada del 20%, el
que fa és donar més marge a què puguin o no aplicar el que creguin convenient sobre la
base, per a la recaptació.
Anem al principi: nosaltres si que estem agraïts; i estem agraïts a l’alcalde, estem agraïts
al regidor d’hisenda, i estem, en consonància agraïts a l’equip de govern i estem
contents, perquè –tot i que dos anys després de què vam començar a dir-ho- s’apliquin
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coses que nosaltres creiem que les ordenances de Torelló han de contemplar i que
impliquen alguna cosa més del que hem dit aquí, que implica alguna cosa més que
congelar l’IBI, que implica alguna cosa més aquesta reducció d’ingressos –tal com ha
comentat el regidor- per vies que no depenen de les ordenances fiscals i del que ja
parlarem en els propers mesos i ho anirem veient, i estem contents que la teleassistència
es pagui en funció de la renda; creiem que és important que hi hagi una discriminació
positiva en aquest sentit i estem contents que s’hagin mirat –tot i que la finalització no ha
pogut ser- la modificació de l’ordenança de deixalles.
Nosaltres pensem que la modificació d’aquestes ordenances implicarà una modificació
pressupostària important i que tots haurem de dir coses amb sensatesa, perquè no es pot
dir que volem fer-ho tot i recaptar menys; no podem estar enganyant la ciutadania dient
que baixarem tots la pressió fiscal, que tots pagarem menys i que, a més, serem
collonuts, arreglarem tots els sots i ho farem tot com en èpoques de bonança. I estic
d’acord amb el que dèieu, que en èpoques d’expansió lògicament els pressupostos són
expansius; quan els ciutadans poden pagar han de poder pagar i, per tant, com més
poden pagar els ciutadans els seus ajuntaments més serveis poden oferir i de més
qualitat i aquesta no és la situació que tenim ara. Per tant, l’adequació que nosaltres
prevèiem ja dos anys abans, perquè això és una cosa que t’has anat trobant, en aquests
termes, creiem que és important fer-la ara i ho veurem reflectit en el pressupost i que
nosaltres estarem a la vostra disposició, si és el cas, per parlar del tema del pressupost,
que serà un pressupost menor. Per tant, el model de poble que nosaltres ja reivindicàvem
dos anys enrere, el nou model de poble de futur, el Torelló del futur, és el que haurem de
començar a dissenyar, o haurà de començar a dissenyar el pressupost del 2014, en què
ja hi haurà plasmades segurament les tendències, siguin marcades per Europa, siguin
marcades per l’Estat Espanyol, siguin marcades pel Govern de la Generalitat... en
definitiva siguin marcades per la situació real econòmica, en què haurem de
desenvolupar la nostra tasca com a regidors, sigui en l’equip de govern, o sigui des de
l’oposició. I això és una tasca àrdua que s’haurà de traslladar a la ciutadania. Això, no
demagògia!
Per tant; contents que ens hagueu recollit les nostres idees bàsiques en aquest sentit,
agraïts per l’escolta i el nostre vot serà favorable.
Sr. JAUME VIVET:
A la Roser comentar-li que això que no s’ho acaben de creure... bé! Hi ha fets i vostès no
n’han fet de fets! No ens han presentat cap proposta, així de clar! Per tant, jo entenc que
una cosa és creure-s’ho i l’altra és provar-ho i ni tant sols ho han provat.
A en Josep M., dir-li que com bé ha explicat en Pere, el valor cadastral pensem que és
molt important baixar un 20% i si l’any vinent es pot fer un 15, doncs un 15% de més i ja
estaríem parlant d’un 35. Això, a més, afecta altres impostos: afecta la plus vàlua; de plus
vàlua recaptarem menys; aquest any ja hem tingut una abaixada de plus vàlua molt
important; l’any vinent encara ho serà més. Afecta la renda, a persones que tinguin més
d’un habitatge; afecta a patrimoni... automàticament, aquí si que el valor cadastral té una
repercussió directa i la resta, com bé ha explicat en Pere, és el coeficient que podem
tocar en funció de si diguéssim: en lloc de recaptar 4.100.000, volem recaptar-ne
4.300.000! toques uns decimals i ja hi ets! Nosaltres tenim clar i han abaixat molts altres
impostos: el tema de les llicències d’obres; jo recordo els anys 2007 i 2008 que eren anys
en què hi havia una entrada important de diners per aquest sentit; ara, el 2009 i 2010 ens
costava diners; havíem de tornar avals. Ara, com a mínim no ens costa diners, però els
ingressos són mínims. Per tant, l’Ajuntament ja ingressa menys i si afegim les retribucions
de l’Estat espanyol i les de la Generalitat, que a dia d’avui a l’Estat espanyol li hem de
tornar 100.000 € que precisament havíem destinat a uns projectes que vam creure que
ens havien fet un obsequi i els vam destinar a uns plans d’ocupació i un tema d’empresa,
de promoció econòmica. Aquests diners no vindran i ho estem fent. Ja rascarem on
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haguem de rascar! Entenem que fem un esforç important per mirar de no perdre cap
servei, mirar de no perdre cap servei; aquest és l’objectiu i volem intentar aconseguir-ho,
mantenir els serveis i sense augmentar la pressió fiscal. Això és difícil d’aconseguir! Com
ha dit en Pere, és molt difícil d’aconseguir això i haurem de fer altres coses que no ens
agradarà fer, però les farem, les farem... i entenem que en el pressupost patirem, perquè
a dia d’avui ja sabem que ens falta una xifra important i hem de veure d’on sortirà i, per
tant, fer aquest populisme de dir: jo abaixaria i baixaria... llegim bé les xifres d’altres
municipis per comprovar com ho fan, perquè em sembla que n’hi ha algun que no ho han
llegit bé, n’hi ha un que no l’han llegit bé! No vull dir noms, però un no l’han llegit bé;
assabenti-se'n bé, si us plau!

Sra. ROSER MAS:
Només dues cosetes: que no és veritat que no féssim cap proposta! Textualment en
aquest moment potser no, però nosaltres fa molt temps que estem parlant d’una nova
manera de taxar l’aigua i d’una nova manera de fer la selecció de deixalles.
Sr. JAUME VIVET:
Perdó! Què ens heu fet arribar a nosaltres? Què ens heu fet arribar a nosaltres? Jo no
tinc cap proposta sobre la taula vostra. Deixem de fer populisme!
Sra. ROSER MAS:
No, no, una proposta escrita no, ja t’ho dic directament, és clar! Una proposta escrita i
ara, ja ho he dit quan he començat la meva intervenció, que no ha estat el cas! Però que
si que són propostes que al llarg de tota la legislatura, des del nostre partit ho hem
comentat 50.000 vegades. Ho tindrem present! Jo pensava que precisament les reunions
servien per posar en comú coses i prendre decisions conjuntes, d’acord? Aleshores, si
això es parla en reunions, però és com si no se’n hagués parlat, jo no ho acabo
d’entendre, francament.
Sr. JAUME VIVET:
Vostè a què ve a les reunions? A encarregar feines als altres? O és que potser també
n’ha de fer alguna, de feina?
Sra. ROSER MAS:
Perdoni. Jo acabo de dir: jo entenia que a les reunions s’havia de posar en comú coses i
prendre decisions. Acabo de dir això! posar en comú coses, implica que un aporta, l’altre
diu i s’arriba a una conclusió, oi? No estic dient que vostès facin una feina determinada.

Sr. JAUME VIVET:
Li faig la mateixa pregunta: què ha aportat vostè?
Sra. ROSER MAS:
Per escrit, res.
Sr. JAUME VIVET:
D’acord, en tinc prou!
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Sra. ROSER MAS:
Ostres! Aleshores una pràctica de l’oposició en un Ajuntament, implica que qualsevulla
cosa que vulgui fer l’oposició ho ha de fer per escrit?

Sr. JAUME VIVET:
Una proposta, potser si. Perquè és que ni de paraula no en tinc cap! Vostè, de què parla?
Parla de forma ambigua: parla d’una manera que diu: hauríem de baixar... hauríem de
mirar... hauríem de fer... digui’m una proposta! Ja no dic escrita; digui’m-la!
I a més a més, li he de dir, pel que fa a l’estalvi de l’aigua, que precisament un dels temes
que l’empresa ens empeny tant per canviar la fórmula polinòmica, és precisament perquè
hi ha estalvi d’aigua. Per això ens empeny! Perquè mentre els valors anaven pujant, no hi
havia cap problema, anava a favor seu aquesta fórmula. El problema és quan hi ha
estalvi d’aigua. Per què’ perquè hi ha un muntant molt important dins de la quota que
paguem d’aigua, que estem parlant d’un 80%, que és un cost fix i el marge que queda
d’aquest 20, si en gastes menys es redueix molt i jo li puc dir que avui dia, SOREA, a
Torelló, no hi fa negoci, no hi fa negoci! I, si no, miri’s el preu de l’aigua que tenim a
Torelló i això és una feina molt ben feta de fa... no d’aquesta legislatura, si no que ve
d’abans.

Sra. ROSER MAS:
A veure: jo no estic parlant del preu de l’aigua. Jo estic parlant del concepte, de
plantejament, de com es fa aquest tema de la distribució de l’aigua; jo estic parlant que la
gent que gasta més, ha de pagar més i la gent que gasta menys ha de pagar menys,
senzillament això. Voleu una proposta? Bé, doncs la farem, cap problema! I en les
deixalles, tres quarts del mateix. Com és que no es fan més accions, perquè sigui molt
més selectiu i resulti molt més barata la recollida? Jo penso que això també és un tema
no només de preu, si no que penso que és de concepte i això no poden pas dir que no
n’haguem parlat mil vegades; que no hi ha una proposta escrita? És veritat! En això
vostès tenen raó, vosaltres teniu raó en aquest aspecte, però que és una manera de
treballar aquesta situació diferent que d’altres està claríssim! Com el tema del
fraccionament en quatre rebuts del tema de l’IBI! Nosaltres ja els vam plantejar l’any
passat que no hi estàvem gens d’acord! I que en tot cas, a la gent s’havia de poder
ajudar o fer una mesura determinada per a les persones que no ho puguin pagar, però
això genera un cost! És més car passar quatre rebuts que passar-ne un. I els retorns, i les
devolucions?
Sr. JAUME VIVET:
Una de les condicions que hi havia, és que aquest fraccionament no havia de tenir cost
per a l’Ajuntament, i no en té de cost!
Sra. ROSER MAS:
Les devolucions tampoc generen cap cost?

Sr. JAUME VIVET:
I la gent ens ho ha agraït que puguem repercutir en quatre vegades el rebut de l’IBI!
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Sra. ROSER MAS:
Una part de gent!, segurament, no tothom! És clar!
Sr. JAUME VIVET:
Vostè va fer la proposta i en aquest cas se li va desestimar. Ja en vam parlar... ja se’n va
parlar d’aquest tema, no el canviarem pas, ara!
El tema deixalles: si vostè té la memòria o se l’ha mirat o si li han fet arribar, i si no, ja li
farem arribar, veurà que el municipi de Torelló està inclús per sota de la mitjana i, per
tant, s’està recollint i s’està recollint bé.
Sra. ROSER MAS:
Si, però en l’últim exercici ha baixat aquesta recollida selectiva; ha anat a pitjor. En poc,
però ha anat pitjor. Per tant, entenem que hi ha hagut una minva en aquest tema.
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per majoria absoluta del nombre legal de membres de la
Corporació, d’acord amb el resultat que es detalla a continuació:




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

2.3.4. Aprovar el Calendari Fiscal de l'any 2014
ACORD:
L’article 15 de l’Ordenança General de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos
municipals de dret públic, vigent en aquest Ajuntament, diu textualment: “Quan es tracti
d’ingressos la gestió dels quals ha estat delegada en la Diputació de Barcelona
correspondrà a l’ORGT la publicació del calendari fiscal en el BOP i també en la seva seu
electrònica.”
Examinada la proposta de calendari fiscal per a l’any 2014, presentada per a l’Organisme
de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona
Per tot això, se sotmet a dictamen de la C. I. d'administració, economia i hisenda,
recursos humans, règim intern i seguretat, l’adopció dels acords que segueixen:
Per tot això, vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa d'administració,
economia i hisenda, recursos humans, règim intern i seguretat, el ple de l’Ajuntament, per
majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, acorda:
Primer.- APROVAR el calendari fiscal per a l’any 2014 amb els conceptes i les dates que
tot seguit es relacionen:
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Codi
1
1
1
1
1
2
2
3
10
11
11
11
12
12
12
16
41
44
44
44
44
47
47
47
47
73
73
73
73
AD

Concepte
IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS –
1a. FRACCIÓ -DOMICILIATS
IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS NO DOMICILIATS
IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS –
2a. FRACCIÓ -DOMICILIATS
IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS –
3a. FRACCIÓ -DOMICILIATS
IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS –
4a. FRACCIÓ -DOMICILIATS
IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES RÚSTICS
IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES RÚSTICS
CONSTRUÏTS
IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ
MECÀNICA
IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS DOMÈSTICS
– NO DOMICILIATS
TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS DOMÈSTICS
– 1a. FRACCIÓ -DOMICILIATS
TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS DOMÈSTICS
– 2a. FRACCIÓ -DOMICILIATS
TAXA
PER
GESTIÓ
DE
RESIDUS
COMERCIALS – NO DOMICILIATS
TAXA
PER
GESTIÓ
DE
RESIDUS
COMERCIALS – 1a. FRACCIÓ - DOMICILIATS
TAXA
PER
GESTIÓ
DE
RESIDUS
COMERCIALS – 2a. FRACCIÓ - DOMICILIATS
TAXA SERVEI DE CEMENTIRI MUNICIPAL
TAXA PER ENTRADA DE VEHICLES -GUALS
TAXA MERCAT SETMANAL – 1er. TRIMESTRE
TAXA MERCAT SETMANAL – 2on. TRIMESTRE
TAXA MERCAT SETMANAL – 3er. TRIMESTRE
TAXA MERCAT SETMANAL – 4t. TRIMESTRE
TAXA SERVEI INSTAL·LACIONS ESPORTIVES
– 1er. TRIMESTRE
TAXA SERVEI INSTAL·LACIONS ESPORTIVES
– 2on. TRIMESTRE
TAXA SERVEI INSTAL·LACIONS ESPORTIVES
– 3er. TRIMESTRE
TAXA SERVEI INSTAL·LACIONS ESPORTIVES
– 4t. TRIMESTRE
TAXA GESTIÓ RESIDUS MERCAT SETMANAL1er. TRIMESTRE
TAXA GESTIÓ RESIDUS MERCAT SETMANAL2on. TRIMESTRE
TAXA GESTIÓ RESIDUS MERCAT SETMANAL3er. TRIMESTRE
TAXA GESTIÓ RESIDUS MERCAT SETMANAL4t. TRIMESTRE
PREU PÚBLIC SERVEI ATENCIÓ A DOMICILI –
1er. TRIMESTRE

Data
Data
Inici Voluntària/
Voluntària
Domiciliats

Fi

01/04/2014
04/04/2014

04/06/2014
02/06/2014
01/09/2014

05/09/2014

03/11/2014
05/11/2014

05/09/2014

05/11/2014

03/02/2014
05/09/2014

03/04/2014
05/11/2014

04/04/2014

04/06/2014
02/06/2014
01/10/2014

04/04/2014

04/06/2014
02/06/2014

04/04/2014
04/04/2014
02/01/2014
04/04/2014
02/07/2014
01/10/2014

01/10/2014
04/06/2014
04/06/2014
03/03/2014
04/06/2014
02/09/2014
02/12/2014

02/01/2014

03/03/2014

04/04/2014

04/06/2014

02/07/2014

02/09/2014

01/10/2014

02/12/2014

02/01/2014

03/03/2014

04/04/2014

04/06/2014

02/07/2014

02/09/2014

01/10/2014

02/12/2014

20/12/2013

20/02/2014
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PREU PÚBLIC SERVEI ATENCIÓ A DOMICILI –
2on. TRIMESTRE
20/02/2014
PREU PÚBLIC SERVEI ATENCIÓ A DOMICILI –
3er. TRIMESTRE
20/05/2014
PREU PÚBLIC SERVEI ATENCIÓ A DOMICILI –
4t. TRIMESTRE
20/08/2014

AD
AD
AD

22/04/2014
22/07/2014
21/10/2014

Segon.- NOTIFICAR el present acord a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació
de Barcelona.
INTERVENCIONS:
Sra. ROSER MAS:
Només, clar! En coherència amb el punt anterior, nosaltres ens abstindrem, aquí, també,
perquè no ho veiem clar. I, a més, una altra cosa, i és que jo penso que aquesta partió en
aquests quatre rebuts, genera que una part de la població que si que està contenta, però
una altra part de la població té la impressió que paga més. És curiós!
Sr. JAUME VIVET:
Doncs els hi pot donar un consell: que facin la suma de tots quatre.

Sra. ROSER MAS:
Tothom sap fer la suma, evidentment, i evidentment que no paguen més, però el fet que
hi hagi quatre càrrecs, dóna aquesta impressió i això ens han comentat i, ja està! Només
dir-ho!
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per majoria absoluta del nombre legal de membres de la
Corporació, d’acord amb el resultat que es detalla a continuació:




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

2.4. SECRETARIA
2.4.1. Aprovació de la rectificació del padró municipal d'habitants de Torelló, a 1 de
gener de 2013
ACORD:

Ateses les variacions que s'han practicat amb posterioritat a l'aprovació de la rectificació
del padró municipal d'habitants a 1 de gener de 2013,
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Per tot això, vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa d'administració,
economia i hisenda, recursos humans, règim intern i seguretat, el ple de l’Ajuntament, per
unanimitat dels disset membres de la Corpoació, acorda:
Primer.- APROVAR la rectificació del padró municipal d'habitants a 1 de gener de 2013,
d'acord amb el resum següent:
ALTES DE RESIDENTS AL MUNICIPI (Resum per sexe i causa de l'alta)
CAUSA DE L’ALTA

Dona
s

Hom
es

Tot
al

Dona
s

Hom
es

Tot
al

PROCEDENTS
D’ALTRES
MUNICIPIS
Dona Hom
Tot
s
es
al

69

58

127

7

15

22

228

NAIXEMENT

OMISSIÓ

PROCEDENTS DE
L’ESTRANGER

478

250

Dona
s

Hom
es

Tot
al

22

13

35

BAIXES DE RESIDENTS AL MUNICIPI (Resum per sexe i causa de l'alta)
CAUSA DE LA BAIXA
DEFUNCIÓ

INSCRIPCI
Ó
INDEGUDA

DUPLICA
T

T

D

H

T

D

H

T

D

H

T

CADUCITA
T EN LA
INSCRIPCI
Ó
D H T

47

4
6

7
9

13
5

2
6

8
3

10
9

0

0

0

10

A
A
ALTRES
L’ESTRANGE
MUNICIPIS
R
D

H

T

D

H

16
9

17
0

33
9

22

25

23

33

RESUM NUMÈRIC GENERAL D’HABITANTS
1.- VARIACIONS EN EL NOMBRE D’HABITANTS
Conceptes

Homes

Dones

Total

Població del municipi a 1-1-2012
Altes des de l’1-1-2012 al 31-12-2012
Baixes des de l’1-1-2012 al 31-12-2012
Registres tractats no al·legats
Població del municipi a 01/01/2013

6.876
336
380

7.043
326
283

6.832

7.086

13.885
662
663
34
13.884

Segon.- TRAMETRE a l’Institut Nacional d'Estadística les dades resultants de la
rectificació aprovada."
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels disset membres assistents.
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2.4.2. Modificació fitxer de dades de caràcter personal "Gestor d'Informació
d'Activitats"
ACORD:

RELACIÓ DE FETS:
Primer.- Per acord del Ple municipal en sessió ordinària del dia 25 de febrer de 2013 es
va aprovar la disposició de creació del fitxer de dades de caràcter personal “Gestor
d’Informació d’Activitats” i es va publicar al BOP de Barcelona de 13 de març de 2013.
Segon.- En data 27 de maig de 2013, registre d’entrada núm. 2013/2459, l’Autoritat
Catalana de Protecció de Dades va comunicar que en relació a la inscripció de la
disposició de creació del fitxer “Gestor d’Informació d’Activitats” calia fer una sèrie de
modificacions a l’acord en el sentit que el seu nivell de seguretat és mitjà atès que pot
incloure informació sobre queixes, denúncies, infraccions penals, administratives i
sancions, tret que hi hagi un tractament de dades sensibles, en quin cas procediria aplicar
nivell alt. A més d’acord amb les consideracions de l’Autoritat Catalana manca concretar
a la disposició els usos que se’n poden derivar de la finalitat prevista respecte aquest
fitxer, els processos en els quals s’utilitzarà la informació i també cal indicar els
destinataris o categories de destinataris amb la major precisió possible.
FONAMENTS DE DRET:
L’article 20 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de
caràcter personal disposa en relació a la creació, modificació i supressió de fitxers que
aquests procediments només podran realitzar-se mitjançant disposició general publicada
al Butlletí Oficial de l’Estat o al Diari Oficial corresponent.
L’article 54 del Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el
Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de
protecció de dades, (en endavant RLOPD), determina el contingut de la disposició o
acord de modificació de fitxers. L’art. 131 del RLOPD preveu la possibilitat d’esmenar el
contingut de la disposició general i la publicació de la mateixa.
L’article 15 de la Llei 5/2002, de 19 d’abril, de l’Agència Catalana de Protecció de Dades
regula el Registre de Protecció de Dades de Catalunya i assenyala els fitxers objecte
d’inscripció en el mateix.
Atès que d’acord amb l’article 22.2 d) de la Llei 7/1985, de bases del règim Local,
correspon al Ple municipal l’aprovació de les ordenances.

Per tot això, vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa d'administració,
economia i hisenda, recursos humans, règim intern i seguretat, el ple de l’Ajuntament, per
unanimitat dels disset membres de la Corporació, acorda:
Primer.- Aprovar la modificació del fitxer “Gestor d’Expedients d’Activitats”, la disposició
de creació del qual està pendent d’inscripció en el Registre de Protecció de Dades de
Catalunya de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, que es relaciona a l’annex I.
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Segon.- Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona la modificació del
fitxer “Gestor d’Expedients d’Activitats” .
Tercer.- Sol·licitar a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades la inscripció de la
disposició de creació del fitxer “Gestor d’Expedients d’Activitats”, amb les modificacions
esmentades a l’annex I.
ANNEX I
Modificació del fitxer “Gestor d’Expedients d’Activitats” la disposició de creació del qual
està pendent d’inscripció en el Registre de protecció de dades de l’Autoritat Catalana de
Protecció de Dades de Catalunya.
Es modifica l’apartat “Identificació i Finalitat del Fitxer”, “Tipus de dades, estructura i
organització del fitxer”, “Nivell de seguretat exigible”, i “Cessió o comunicació de dades”
quedant de la següent manera:
IDENTIFICACIÓ I FINALITAT DEL FITXER
Nom: Gestor d’Informació d’Activitats.
Descripció de la finalitat: Gestió integrada via web de la gestió de les activitats que
s’exerceixen al terme municipal i dels expedients d’activitats, de la tramitació d’expedients
administratius, d’expedients d’infraccions i gestió de sancions.
Usos previstos: Cens de les llicències ambientals, comunicacions i autoritzacions per a
l’exercici d’activitats, comunicacions d’activitats innòcues i llicències i comunicacions
prèvies d’espectacles i activitats recreatives del municipi de Torelló
TIPUS DE DADES, ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ DEL FITXER
Dades de caràcter identificatiu: DNI o NIF. Nom i cognoms. Adreça postal o electrònica.
Telèfon. Signatura.
Dades relatives a la comissió d’infraccions penals o administratives: infraccions penals,
infraccions administratives, sancions.
Altres tipus de dades: Queixes, denúncies,
Sistema de tractament: Automatitzat amb connexió remota, mitjançant xarxa de
telecomunicacions pública al Servidor de la Diputació de Barcelona
MESURES DE SEGURETAT:
Nivell de seguretat adoptat: mitjà
CESSIÓ O COMUNICACIÓ DE DADES
Consorci Vall del Ges, Orís i Bisaura, Generalitat de Catalunya

VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels disset membres assistents.
2.4.3. Aprovació full d'apreuament de tres finques titularitat de Kyesa Gestió
Immobiliària S.L.U.
ACORD:
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RELACIÓ DE FETS:
1.El ple de l'ajuntament de Torelló reunit en sessió celebrada el dia 26 de novembre
de 2012 va acordar aprovar definitivament la modificació puntual del Pla Parcial La Creu I
per la implantació d'un centre comercial promoguda per l'empresa habitatges de l'Eix S.L,
propietària dels terrenys. La modificació es va publicar en el BOP de data 14 de
desembre de 2.012.
2.En aquesta modificació es preveia com a obligacions del promotor l'execució de
la meitat de la Ronda del Puig, entre d'altres obres d'urbanització.
3.Per executar la meitat de la Ronda del Puig cal procedir a expropiar els terrenys
necessaris per executar la meitat de la Ronda del Puig essent el beneficiari de
l'expropiació l'empresa habitatges de l'Eix S.L qui ha de fer-se càrrec dels costos de
l'expropiació i de la urbanització del vial.
4.Que, segons la nota informativa de domini i càrregues expedit pel senyor
Sebastián del Rey Barba, Registrador de la Propietat titular del Registre de la Propietat
de Vic número 2, amb data de 5 de febrer de 2013, l'empresa Kyesa Gestió Immobiliària
S.L té inscrita en el registre de la propietat les següents 3 finques:
1.“ PEÇA DE TERRA situada en el terme de Torelló de cabuda, segons el registre
una hectàrea seixanta-tres àrees vint-i-una centiàrees i segons recent amidament té una
superfície de divuit mil divuit metres dinou decímetres quadrats, que confronta: al nord
amb terres d'Antoni Puig; a orient, amb terres de Bofill, a migdia, amb restant finca de la
qual procedeix mitjançant en part una recta que divideix un camp i en la resta amb erm i
camí; i per ponent, amb terres de Font i el mas Alsina".
HIPOTECA: Constituïda per Altavista Gestió i Promociones Immobiliàries S.L a favor de
Caixa d'Estalvis Comarcal de Manlleu per un capital de 1.825.262,88 €.
HIPOTECA: Constituïda a favor de Caixa d'Estalvis Comarcal de Manlleu per un capital
de 283.880,05 €.
HIPOTECA constituïda a favor de Caja Rural de Teruel , Sociedad Cooeprativa de crèdit
per un capital de 1.970.000 €.
És la finca registral número 1212 de Torelló de les inscrites en el Registre de la Propietat
número 2 de Vic (Tom 2187, llibre 263, foli 5, finca 1212).
La referència catastral és 9945605DG3594N0001RS.
2.“ URBANA.- extensió de terreny urbanitzable provinent del mas La Creu situat al
municipi de Torelló de superfície, després de la segregació que consta per nota al marge
de la inscripció 2ª, quatre mil dos-cents seixanta-cinc metres cinquanta decímetres
quadrats o tota la superfície compresa en els seus llindars. Confronta: al nord i est. Amb
Habitatges l'Eix S.L; al sud amb Rosa Martorell; a l'oest amb finca segregada.
HIPOTECA: Constituïda per Altavista Gestió i Promociones Immobiliàries S.L a favor de
Caixa d'Estalvis Comarcal de Manlleu per un capital de 568.706,40 €.
HIPOTECA: Constituïda a favor de Caixa d'Estalvis Comarcal de Manlleu per un capital
de 88.449,95 €.
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HIPOTECA constituïda a favor de Caja Rural de Teruel , Sociedad Cooperativa de crèdit
per un capital de 612.000 €.
És la finca registral número 1212 de Torelló de les inscrites en el Registre de la Propietat
número 2 de Vic (Tom 2161, llibre 256, foli 20, finca 9496).
La referència cadastral és 9945624DG3594N0001YS.
3.“URBANITZABLE.- Peça de terreny urbanitzable, situada a la vila de Torelló, de
forma irregular, inclosa en l'àmbit del pla Parcial Urbanístic La Creu II, d'una superfície de
cinc mil set-cents quinze metres i cinquanta decímetres quadrats. CONFRONTA: A
ORIENT, AMB TERRES DE Palmira Verdaguer, avui Subministres Vigatana S.L; a
migdia, amb finca de la que s'ha segregat; per ponent amb terres de Subministres
Vigatana S.L; i pel nord, amb terres del Mas Can Degés i amb camí Vell de Torelló a
Manlleu.
HIPOTECA: Constituïda per Altavista Gestió i Promociones Immobiliàries S.L a favor de
Caixa d'Estalvis Comarcal de Manlleu per un capital de 762.030,57 €.
HIPOTECA: Constituïda a favor de Caixa d'Estalvis Comarcal de Manlleu per un capital
de 118.517,33 €.
HIPOTECA constituïda a favor de Caja Rural de Teruel , Sociedad Cooperativa de crèdit
per un capital de 821.000 €.
És la finca registral número 9900 de Torelló de les inscrites en el Registre de la Propietat
número 2 de Vic (Tom 2219, llibre 270, foli 205, finca 9900).
La referència cadastral és 9945604DG3594N0001KS.
5.Que el vigent Pla General d'Ordenació Urbana de Torelló publicat, als efectes de
la seva executivitat, en el DOGC de 20/12/1.999, en la part de 244,79 m², 190,53 m² i
182,53 m² (en relació a cadascuna de les tres finques) de la finca mencionada en
l'expositiu I es troba inclosa dins del Pla Parcial La Creu II i es troba qualificada com a
vialitat.
6.Que el Ple de l’Ajuntament, en la sessió ordinària del dia 28 de gener de 2013, va
acordar l’inici de l’expedient expropiatori de la finca identificada en l’antecedent I; i
l’aprovació inicial de la relació de béns i drets a expropiar, la qual es va sotmetre a
exposició pública per mitjà de la publicació del corresponent anunci al BOP (11 de febrer
de 2013, Diari Ara de 12 de febrer de 2013 i tauler electrònic municipal); i a audiència de
les persones interessades, amb citació personal, pel termini de 15 dies, per tal que
qualsevol persona pogués aportar per escrit les dades oportunes per rectificar les
possibles errades de la relació publicada o oposar-se, per raons de fons o de forma, a la
necessitat d’ocupació.
7.Que, d’acord amb el certificat emès per secretaria general, dins del termini
d’informació pública i audiència als interessats no s’han presentat al·legacions ni
rectificacions que hi facin referència.
8.Que el plenari municipal en sessió celebrada el dia 29 d'abril de 2013 va acordar
aprovar definitivament la relació de béns i drets afectats per l'expropiació per l'obtenció
dels terrenys necessaris per l'execució de la mitat de la Ronda del Puig. Aquest acord es
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va exposar al públic al BOP de Barcelona de data 15 de maig de 2013, al Diari Ara de 14
de maig de 2013 i es va notificar a tots els interessats i titulars de drets reals pel termini
d'un mes sense que s'hagi interposat recurs de reposició contra l'acord d'aprovació
definitiva dels béns i drets afectats per l'expropiació.
9.Que en data de 11 de juliol de 2013 es va trametre escrit a l'empresa Kyesa
Gestió Immobiliària SLU en què se la va citar a personar-se a les oficines municipals el
dia 24 de juliol de 2.013 a l'objecte d'intentar l'adquisició amistosa dels béns. En el
mateix escrit es feia esment a què si no assistia a l'esmentat acte se'ls comunicava que
en el termini de 20 dies hàbils havien de presentar el full d'apreuament a l'ajuntament
amb la valoració dels béns afectats per l'expropiació.
10.- Atès que l'empresa Kyesa Gestió Immobiliària SLU no ha presentat el full
d'apreuament s'ha procedit a efectuar la valoració de les finques per l'arquitecte municipal
i a aixecar el full d'apreuament.
FONAMENTS DE DRET:
PRIMER.- L’article 110 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el text
refós de la Llei d'urbanisme, preveu que l'expropiació forçosa per raons urbanístiques es
pot aplicar per a l'execució dels sistemes urbanístics de caràcter públic. L'article 34.7 del
Decret Legislatiu preveu que els terrenys reservats a sistemes urbanístics de titularitat
pública, si són compresos en un àmbit d'actuació urbanística sotmès al sistema de
reparcel.lació, s'adquireix mitjançant cessió obligatòria i gratuïta, sense perjudici del que
estableix l'article 156. Si cal avançar l'obtenció de la titularitat pública i l'ocupació directa
regulada en l'esmentat article no és suficient, també es pot efectuar una actuació aïllada
expropiatòria i, en aquest cas, l'Administració adquirent se subroga en els drets i
obligacions de la persona que n'era propietària.
SEGON.- L’article 9 i 10 de la Llei de 16 de desembre de 1.954, d’expropiació forçosa
preveu que per procedir a l’expropiació forçosa serà indispensable la prèvia declaració
d’utilitat pública o interès social del fi que hagi d’afectar-se l’objecte expropiat. La utilitat
pública s’entén implícita, en relació a l’expropiació d’immobles, en tots els plans d’obres i
serveis de l’estat província i municipi.
TERCER.- El procediment expropiatori es troba regulat als articles 15 i següents de la Llei
d’expropiació forçosa. L’acord de necessitat d’ocupació inicia l’expedient expropiatori
havent de publicar-se en el BOP pel termini de quinze dies hàbils i s’ha de notificar
individualment a aquelles persones que apareixien com interessades en el procediment.
QUART.- L'article 24 de la Llei d'expropiació forçosa preveu que l'Administració i el
propietari podran convenir l'adquisició dels béns lliurement i per mutu acord i, en aquest
cas, un cop pactats els termes de l'expropiació forçosa es donarà per conclòs l'expedient
iniciat. En cas que en el termini de quinze dies no hagin arribat a un acord es continuarà
l'expedient sense perjudici que posteriorment es pugui arribar al mutu acord.
CINQUÈ.- L'article 5 del Decret de 26 d'abril de 1957 pel que s'aprova el reglament
d'expropiació forçosa preveu que quan expropiï l'ajuntament el ple haurà d'adoptar els
acords en matèria d'expropiació que tinguin el caràcter de recurribles en via
administrativa.
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Per tot això, vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa d'administració,
economia i hisenda, recursos humans, règim intern i seguretat, el ple de l’Ajuntament, per
unanimitat dels disset membres de la Corporació, acorda:

Primer.- Aprovar el full d'apreuament formulat pels serveis tècnics municipals referent a
les finques abans assenyalades,per una quantia de 1.773,22 €, tal com consta a
l'expedient.
Segon.- Donar trasllat del full d'apreuament a l'expropiat i titulars de drets reals sobre la
finca per tal que en el termini de deu dies pugui acceptar-la, i en aquest cas s'entendrà
conclòs l'expedient procedint-se al seu abonament sense necessitat de nou acord. Si el
full d'apreuament és rebutjat es donarà trasllat de l'expedient al Jurat d'Expropiació del
que en representació municipal en formarà part l'arquitecte municipal.
Tercer.- Notificar el present acord als titulars de drets i interessos dels béns a expropiar.
Quart.- Notificar el present acord al Departament de Serveis Territorials pel seu
coneixement i efectes oportuns.
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels disset membres assistents.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I URBANISME, PROMOCIÓ ECONÒMICA I
MEDI AMBIENT
2.5. COMERÇ
2.5.1. Aprovació inicial modificació Reglament de règim intern del mercat municipal
ACORD:
RELACIÓ DE FETS:
L’objectiu principal d’aquesta modificació és possibilitar que es pugui arrendar la parada
per part del titular de la mateixa amb opció de compra pel termini de dos anys
prorrogables per dos anys més.
Així mateix, s'aprofita la modificació per canviar les quanties dineràries que estan
regulades en l'ordenança i que s'expressen en pessetes per preveure la mateixa quantia
en euros.
FONAMENTS DE DRET
-Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
- Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei
municipal i del règim local de Catalunya.
-Decret 179/1.995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i
serveis dels ens locals.
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És per tot això que, a proposta de la regidoria Secretaria, i vist el dictamen de la C. I. de
territori i urbanisme, promoció econòmica i medi ambient, el Ple de l’Ajuntament, per
unanimitat dels 17 membres de la Corporació, acorda:

Primer.- Aprovar inicialment la modificació del Reglament de règim intern del mercat
municipal de Torelló, tal com consta a l'expedient.
Segon.- Exposar al públic durant 30 dies a través d’edictes que s’inseriran al BOP, al
DOGC, a un dels mitjans de comunicació escrita diària i al tauler d’edictes de l’ajuntament
per tal que qualsevol persona presenti les al·legacions i reclamacions que consideri
pertinents. En cas que no es presentin al·legacions contra l’acord d’aprovació inicial, la
modificació del Reglament quedarà definitivament aprovada i es farà constar els efectes
de l’aprovació per decret de l’Alcaldia.
Tercer.- Un cop aprovada definitivament la modificació del Reglament es procedirà a la
seva publicació íntegra al BOP i alhora anunciar al DOGC la referència del BOP en el
qual s’hagi publicat íntegrament el text i no entraran en vigor fins que s’hagin procedit a
la seva publicació íntegra i hagi transcorregut el termini de 15 dies des de la notificació
de l’aprovació definitiva del Reglament a l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de
Catalunya.
MODIFICACIÓ REGLAMENT DE RÈGIM INTERN DEL MERCAT MUNICIPAL DE
TORELLÓ.
Article 12.- Redacció actual:
L'exercici del comerç en el mercat correspondrà als titulars de les parades que venen
obligats a explotar la parada personalment o per mitjà del seu cònjuge, descendents,
ascendents i parents fins al segon grau inclusivament i/o per personal assalariat pel seu
compte.
L'Ajuntament podrà també autoritzar aquest exercici a arrendataris de la parada vinculats
amb el titular del contracte amb opció de compra de termini inferior a dos anys.
Nova redacció proposada:
Article 12.- L'exercici del comerç en el mercat correspondrà als titulars de les parades
que venen obligats a explotar la parada personalment o per mitjà del seu cònjuge,
descendents, ascendents i parents fins al segon grau inclusivament i/o per personal
assalariat pel seu compte.
L'Ajuntament podrà també autoritzar aquest exercici a arrendataris de la parda vinculats
amb el titular del contracte amb opció de compra pel termini de dos anys, prorrogable per
uns altres dos prèvia autorització que haurà de concedir l'ajuntament de Torelló.
Article 8.- El traspàs de la parada requerirà autorització municipal. En aquest supòsit, el
trasmitent haurà d'ingressar a la Dipositària municipal un 5 per 100 del preu del traspàs;
en cap cas, l'aportació a l'Ajuntament serà inferior a 300 euros.
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INTERVENCIONS:
Sr. JORDI CASALS:
Aquesta modificació es fa d’acord amb l’Associació del mercat municipal, amb qui tenim
reunions periòdiques i vista la situació i que davant de la possibilitat d’uns mòduls que
estiguessin buits hi ha una dificultat a l’hora de trobar compradors, i el reglament permetia
només tenir dos anys de lloguer amb opció de compra, atès que no sabem en el context
que estem ara, si d’aquí a dos anys serà el mateix o no, si que se’ns ha demanat la
possibilitat de prorrogar dos anys més aquesta opció de lloguer amb opció de compra per
tal de facilitar que hi hagi ofertes per ocupar mòduls buits. La modificació del reglament
es fa en aquest sentit, de passar de dos anys de lloguer amb opció de compra a dos anys
de lloguer més dos anys de lloguer amb opció de compra.
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels disset membres assistents.
2.6. MEDI AMBIENT
2.6.1. DICTAMEN SOBRE Aprovació Definitiva del Pla Director de la Jardineria
ACORD:

RELACIÓ DE FETS:
1.- Vista la necessitat d’ordenar tots els espais verds municipals amb un criteri únic, s’han
inventariat tots els elements de jardineria al mateix temps que és redacta el Pla director a
la fi de poder determinar com s’han de treballar les zones verdes del municipi en els
pròxims 15 anys, marcant unes directrius i unificant els criteris per tots els carrers del
municipi.
El Pla director adjunt en document annex, contempla els següents objectius:
Inventariar tots els elements vegetals i no vegetals però si que formen part dels jardins
del municipi de Torelló
Determinar com s’ha de treballar la jardineria del municipi en els pròxims 15 anys,
marcant unes directrius i unificant els criteris per tots els carrers del municipi.
Al mateix temps degut a la disparitat d’espècies arbòries al municipi, i les diferencies que
hi ha entre arbres de carrers pròxims provoca que els espais es vegin desordenats, i no hi
hagi un criteri clar, resoldre tots aquests tipus de problemes i aconseguir així fer més
agradable la vida al municipi per un costat i poder reduir costós de gestió en la jardineria
municipal.
En aquest Pla és tracten els següents elements:
Estrat Herbaci:
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S’entén com a estrat herbaci totes aquelles superfícies en les quals hi predominen les
espècies herbàcies, des de gespes naturals, fins a prats o marges i vores dels rius. El
tractament que rebrà cada un d’aquests estrats, serà diferent en funció del tipus
d’espècies herbàcies, i la localització o importància de l’espai on es troben.
A l’hora de realitzar la classificació, s’ha realitzat en funció del mètode de treball. Les
gespes de millor qualitat es treballaran amb màquines tallagespa i les de pitjor qualitat es
treballaran amb desbrossadora o tractors desbrossadors.
Parterres:
S’entén com a un parterre, tot element que s’utilitza per plantar-hi plantes de temporada o
arbusts de qualsevol dimensió, i que no pot ésser desplaçat del lloc on es va construir
Sorrals:
Hi ha bàsicament dues tipologies de sorrals. Els sorrals que formen part de la superfície
de parcs i places, i els sorrals destinats al lleure dels infants que es troben a l’interior de
parcs i places.
Balles de fusta:
Són tots els elements de protecció i delimitació que hi ha als diferents parcs, places i
jardins del poble construïts de fusta tractada generalment amb un pilar i un o dos
travessers.

Tanques vegetals:
Les tanques vegetals, estan formades per material vegetal, generalment tuies o prunus
laurus, tallats amb formes geomètriques i que s’utilitzen per tal de delimitar o separar
zones o espais.
Jardineres:
Les jardineres, són elements que s’utilitzen en dues situacions bàsicament. Una per
aportar color i varietat cromàtica als espais grisos dels municipis en els quals no hi ha
possibilitat de la presència d’arbres o parterres i l’altre per regular i com a element
dissuasiu del transit.
Arbres:
Son totes les plantes perennes, d’estructura llenyosa, i que presenta una tija de mida
significativa i que augment la seva estructura per creixement secundari. En aquest pla
director es tracten tots els arbres de l’interior de la trama urbana del municipi de Torelló,
tret dels presents als jardins de l’Espona i Vicenç Pujol, que aquests ja disposen d’un
projecte específic.
2.- El Ple de l'Ajuntament, en la sessió del dia 29 de juliol de 2013, va aprovar inicialment
el Pla Director de la jardineria redactat per l’Ajuntament de Torelló.
3.- L’acord esmentat es va fer públic, mitjançant el corresponent edicte, al Butlletí Oficial
de la Província de Barcelona de data 12 d'agost de 2013, i al tauler electrònic municipal
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pel període comprès del dia 03-09-2013 al dia 28-09-2013, i al web de l'Ajuntament, a
l’objecte de possibles al·legacions.
4.- Durant el termini d'exposició pública s'ha presentat la següent al·legació:
1.- Sr. AGUSTÍ FAJULA ROQUÉ, en data 4 de setembre de 2013, registre d'entrada
núm. 2013/4011, en representació de la Fundació Privada MAP.
5.- En data 8 d’octubre de 2013, l’Enginyer tècnic municipal emet informe favorable en
relació a l’al·legació presentada.

FONAMENTS DE DRET:
A aquest pla l’hi és d’aplicació l’article 25.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases del règim local i l’article 86 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic i procediment administratiu comú.
És per tot això que, a proposta de la regidoria Infrastructures i Manteniment, i vist el
dictamen de la C. I. de territori i urbanisme, promoció econòmica i medi ambient, el Ple
de l’Ajuntament, per unanimitat dels 17 membres de la Corporació, acorda:
Primer: ESTIMAR l'al·legació formulada pel senyor AGUSTÍ FAJULA ROQUÉ, en
representació de la Fundació Privada MAP, ja que una vegada incorporades les
observacions efectuades, aquestes complementen el PDJ.
Segon: APROVAR DEFINITIVAMENT el Pla Director de la jardineria redactat per
l’Ajuntament de Torelló.
Tercer: Publicar l’acord en el Butlletí Oficial de la Província, al tauler electrònic
municipal i al web de l'Ajuntament de Torelló.
Quart.- Notificar el present acord a les persones interessades.

INTERVENCIONS:
Sr. XAVIER LOZANO:
Fa uns mesos presentava aquest pla a l’aprovació inicial. Avui l’aprovem definitivament.
L’al·legació que s’ha presentat és en relació a unes franges que no estaven
comptabilitzades, però que també s’ha de realitzar manteniment i s’han incorporat.

Sra. ROSER MAS:
Entenem nosaltres que és molt important tenir un pla director de jardineria, que és un pla
que faltava en aquest municipi, tal com ja vam dir en l’aprovació del pla, i el que esperem
és que es compleixi com Ajuntament i, sobretot, que el fem complir, que per això el tenim!
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels disset membres assistents.
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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
2013/1918-3
2013/1941

2013/1947
2013/1948
2013/1949
2013/1950

30/06/2013 Rectificar apunt comptable juny AODL Pla de Barris
17/09/2013 Ordre de pagament préstec 18/7 al 20/8/2013
Iniciar l'expedient de modificació de pressupost núm. 17/2013,
17/09/2013 per transferència del crèdit de partides que s'estimen reductibles
Iniciar l'expedient de modificació de pressupost núm. 18/2013,
17/09/2013 per la generació de crèdits per ingressos no tributaris
Autorització ús de la Plaça Nova per la presentació de l'Escola
18/09/2013 Municipal de Música
18/09/2013 Decret nomenament director facultatiu obra
18/09/2013 Decret aprovar un AD a favor de Josep Palau Bartrina
Decret nomenament direcció facultativa obra casa del jardí casa
18/09/2013 Parrella
18/09/2013 Decret aprovar la relació P/2013/109
18/09/2013 11/02-II.2 denegar còpia projecte
18/09/2013 Decret aprovar la relació P/2013/110

2013/1951
2013/1952
2013/1953
2013/1954
2013/1955
2013/1956
2013/1957
2013/1958

18/09/2013
18/09/2013
18/09/2013
18/09/2013
18/09/2013
19/09/2013
19/09/2013
19/09/2013

Iniciar l'expedient de modificació de pressupost núm. 19/2013,
per la transferència del crèdit de partides d'inversió que
s'estimen reductibles
Aprovar la justificació núm. 4 de la bestreta 2/2013 B.Social
Decret aprovar la relació P/2013/95
Decret aprovar la relació P/2013/107
Decret aprovar la relació P/2013/111
Decret incoar baixa d'ofici exp. 20/2013
Ordre d'execució finca Camí Nou de Can Parrella, 1
Decret aprovar la relació P/2013/112

2013/1959

Revocació parcial del programa 5 – programes d’experienciacióde l’expedient de “Treball als Barris 2012” BLB-054/12/02
20/09/2013 projecte “Viu i conviu al Nucli Antic”

2013/1960

revocació parcial del programa 5 – programes d’experienciacióde l’expedient de “Treball als Barris 2012” BLB-054/12 01
20/09/2013 projecte "Per un nucli antic sostenible"

2013/1961

Desestimar la petició de devolució de la taxa per a la presentació
en el concurs-oposició per a la provisió de tres places d'agent de
20/09/2013 la policia local

2013/1962

Desestimar la petició de devolució de la taxa per a la presentació
en el concurs-oposició per a la provisió de tres places d'agent de
20/09/2013 la policia local

2013/1963
2013/1964
2013/1965
2013/1966
2013/1967
2013/1968

Desestimar la petició de devolució de la taxa per a la presentació
en el concurs-oposició per a la provisió de tres places d'agent de
la policia local
Autorització d'ús de les instal·lacions de l'Escola Vall del Ges
Adjudicació Borsa d'Estudis 2013
Decret aprovar la relació de factures F/2013/454 i altres
Decret rectificació error disposició despesa contracte serveis
Decret aprovar un ADOP a favor de la sra. Cepero

2013/1942
2013/1943
2013/1944
2013/1945
2013/1946

20/09/2013
20/09/2013
20/09/2013
20/09/2013
20/09/2013
23/09/2013
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2013/1969

2013/1970
2013/1971
2013/1972
2013/1973
2013/1974
2013/1975
2013/1976
2013/1977
2013/1978
2013/1979
2013/1980

23/09/2013 Decret aprovar baixa part AD a favor de l'Agència catalana aigua
Aprovar l'expedient de modificació de pressupost núm. 17/2013,
per transferències del crèdit de partides que s'estimen
23/09/2013 reductibles
23/09/2013 Baixa servei de Teleassistencia- exp. 2003/241
23/09/2013 Baixa servei de Telassistencia- exp. 2003/55
23/09/2013 Acord incoació 36.1/13
23/09/2013 Decret rectificació import disposició de la despesa obra
23/09/2013 Acord incoació 37.1/13
23/09/2013 Acord incoació 38.1/13
23/09/2013 Incoació 38.2/13
23/09/2013 Acord incoació 39.1/13
23/09/2013 Nòmina. Diferències salarials triennis OSP
23/09/2013 Nòmina. Aprovació factors de l'específic nòmina setembre 2013

2013/1981
2013/1982
2013/1983
2013/1984
2013/1985
2013/1986
2013/1987
2013/1988
2013/1989
2013/1990
2013/1991
2013/1992
2013/1993
2013/1994
2013/1995
2013/1996
2013/1997
2013/1998
2013/1999
2013/2000
2013/2001
2013/2002
2013/2003

23/09/2013
23/09/2013
23/09/2013
24/09/2013
24/09/2013
24/09/2013
24/09/2013
24/09/2013
24/09/2013
24/09/2013
24/09/2013
24/09/2013
24/09/2013
24/09/2013
24/09/2013
24/09/2013
24/09/2013
24/09/2013
24/09/2013
25/09/2013
25/09/2013
25/09/2013
25/09/2013

2013/2004
2013/2005
2013/2006

25/09/2013
25/09/2013
25/09/2013

2013/2007

25/09/2013

2013/2008

25/09/2013

2013/2009

25/09/2013

2013/2010
2013/2011
2013/2012
2013/2013

25/09/2013
25/09/2013
25/09/2013
25/09/2013

Suspensió de la resolució del recurs d'alçada interposat per part
de senyor Santiago Torres Muniesa, contra l'acta de l'Assemblea
General de la Junta Compensació La Caseta de 2/05/2013.
Nòmina. Productivitat mensual Policia Local setembre 2013
Nòmina. Gratificacions i assistència judicis setembre 2013
Sol·licitud d'accés per vehicles A.I.C.
Sol·licitud d'accés per vehicles E.M.C.
Arxivar ordre d'execució C.Nou,52
Imposició sanció administrativa ordenança de civisme
Alta del gos amb codi 972274000182833
Baixa del gos amb codi 985100010372248
Alta del gos amb codi 981098104024219
Arxivar ordre d'execució C. Ges d'Avall, 34
Alta del gos amb codi 977200007599423
Alta del gos amb codi 97720008489973
420/2013-LOMEN-SSTT
417/2013-LOMEN-SSTT
Decret aprovar la relació de factures F/2013/459 i altres
Decret imposició sanció ordenança civisme
Inadmissió a tràmit d'una reclamació patrimonial per caducitat
Arxivar ordre d'execució finca C.Anselm Clavé,7
Baixa Servei Teleassistencia- exp. 2007/229
Baixa Servei Teleassistencia- exp. 2008/88
Sol.licitud Targeta aparcament individual- exp. 2012/74
Substitució fiança en metàl.lic per un aval
Nòmina. Correcció error en decret aprovació factors de
l’específic nòmina setembre 2013
Nòmina. Reconeixement serveis previs (triennis) GCS
Sol·licitud d'accés per vehicles M.E.L.N.
Incoació d'expedient d'indemnització per danys a la via pública A.A.C.
Incoació d'expedient d'indemnització per danys a la via pública J.V.R.
Incoació d'expedient d'indemnització per danys a la via pública A.B.P.
Incoació d'expedient d'indemnització per danys a la via pública B.CH.R.
Nòmina. Deducció retribucions MRV nòmina setembre 2013
Decret aprovar la relació P/2013/118
Decret aprovar la relació P/2013/114
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2013/2014
2013/2015

2013/2028
2013/2029

25/09/2013 Decret imposició sanció ordenança civisme exp 2013/050
25/09/2013 Decret imposició sanció ordenança de civisme
Nòmina. Assignació complement de productivitat MMM i JVA
26/09/2013 nòmina setembre 2013
26/09/2013 432/2013-LOMEN-SSTT
26/09/2013 425/2013-LOMEN-SSTT
26/09/2013 Decret aprovar la relació P/2013/119
26/09/2013 Decret aprovar la relació P/2013/120
26/09/2013 Requerir alta viatges Alemany
26/09/2013 Decret aprovar la relació P/2013/115
26/09/2013 Decret aprovar la relació P/2013/116
26/09/2013 Decret aprovar la justificació d'un pagament a justificar d'alcaldia
26/09/2013 Autorització per fotografiar la sala de plens - I.P.A.
26/09/2013 Decret aprovar la relació P/2013/113
27/09/2013 431/2013-LOMEN-SSTT
Sol·licitud de subvencions per a la realització d'accions mixtes
27/09/2013 treball i formació.
27/09/2013 Decret aprovar un AD a favor de Serralleria Rubio SL

2013/2030

Desestimació del recurs d'alçada interposat el dia 4-07-2013 per
part dels Srs. Lluís Xavier Rosell Riu, el Sr. Pere Rosell Lluís, la
Sra. Maria Assumpció Canudas Barcons i la Sra Carme Riu
27/09/2013 Puigví, en nom propi i en representació de la comunitat de

2013/2016
2013/2017
2013/2018
2013/2019
2013/2020
2013/2021
2013/2022
2013/2023
2013/2024
2013/2025
2013/2026
2013/2027

2013/2031
2013/2032

27/09/2013
27/09/2013

2013/2033
2013/2034
2013/2035
2013/2036
2013/2037
2013/2038
2013/2039
2013/2040
2013/2041
2013/2042
2013/2043

27/09/2013
27/09/2013
30/09/2013
30/09/2013
30/09/2013
30/09/2013
30/09/2013
30/09/2013
30/09/2013
30/09/2013
30/09/2013

2013/2044
2013/2045
2013/2046
2013/2047
2013/2048
2013/2048-1

30/09/2013
30/09/2013
30/09/2013
30/09/2013
30/09/2013
30/09/2013

2013/2048-2
2013/2049
2013/2050
2013/2051
2013/2052
2013/2053

30/09/2013
01/10/2013
01/10/2013
01/10/2013
01/10/2013
01/10/2013

Suspensió de la resolució del recurs d'alçada interposat per part
de senyor José Jutglar Codina, en representació de l'empresa
PROTOR 2.005 S.L
Sol·licitud d'accés per vehicles C.P.T.
Aprovació provisional llista d'admesos i exclosos proves de
selecció 3 agents Policia Local
Autorització cercavila de gegants
24/2013-i legitimació comunicació
14/02-i requerir canvi titular
16/97-A estimar al·legació
OVP contenidor d'obres Av. Generalitat, 45
Decret aprovació acta preus contradictoris
Decret de baixa d'ofici padró d'habitants Exp.: 21/2013
3/2011-CP Modificar Decret 1177/2013
Denegar al·legacions V.C.C.
Denegar al·legacions M.M.R.M.
Memòria justificativa d'aprovació de la sol·licitud de suport tècnic
del projecte "Estudi integral del funcionament dels espais de
l'Edifici de La Cooperativa"
Denegar al·legacions J.C.V.
Sol·licitud d'accés al nucli antic per motocicletes J.M.A.M.
Ordre d'execució edifici C.St Roc,43
Decret incoar baixa d'ofici exp. núm.: 22/2013
Aprovar certif. 4 obra rehabilitació casa jardi Can Parrella
Reconeixer obligacions pagament Seg.Social mes agost del
personal P/2013/123
Aniversari Escola Rocaprevera
Decret autorització castanyada AAVV Barri de Montserrat
410/2013-2-LOMEN-SSTT
Sol·licitud carpa Colla Gegantera de Torelló
Sanció 40/13
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2013/2054
2013/2055
2013/2056
2013/2057
2013/2058
2013/2059
2013/2060
2013/2061
2013/2062

01/10/2013
01/10/2013
01/10/2013
01/10/2013
01/10/2013
02/10/2013
02/10/2013
02/10/2013
02/10/2013

2013/2063
2013/2064
2013/2065

02/10/2013
02/10/2013
02/10/2013

2013/2066
2013/2067
2013/2068

02/10/2013
02/10/2013
02/10/2013

2013/2069

02/10/2013

2013/2070
2013/2071
2013/2072
2013/2073
2013/2074
2013/2075
2013/2076
2013/2077
2013/2078
2013/2079
2013/2080
2013/2081
2013/2082
2013/2083
2013/2084
2013/2085
2013/2086
2013/2087
2013/2088

03/10/2013
03/10/2013
03/10/2013
03/10/2013
03/10/2013
03/10/2013
03/10/2013
03/10/2013
03/10/2013
03/10/2013
03/10/2013
03/10/2013
04/10/2013
04/10/2013
04/10/2013
04/10/2013
04/10/2013
04/10/2013
04/10/2013

2013/2089
2013/2090
2013/2091
2013/2092
2013/2094
2013/2095
2013/2096
2013/2097
2013/2098
2013/2099
2013/2100

07/10/2013
07/10/2013
07/10/2013
07/10/2013
08/10/2013
08/10/2013
08/10/2013
08/10/2013
08/10/2013
08/10/2013
08/10/2013

Acord incoació 40.1/13
Incoació 40.2/13
Llicència per matrimoni GPB
Autorització d'ús del canó xerrada Escola Rocaprevera
Decret incoació expedient sancionador 2013/132
Substitució fiança en metàl.lic per un aval
Decret incoació expedient sancionador 2013/133
Decret incoació expedient sancionador exp 2013/134
Decret incoació expedient sancionador núm. 2013/135
Incloure dues noves propostes de modificació de pressupost a
l'expedient de generació de crèdits per ingressos no tributaris
núm. 18/2013, iniciat per la resolució de l'alcaldia 1943/2013 de
17 de setembre de 2013
33/95-E baixa activitat d'ofici nou titular
Decret aprovar la certificació núm. 3 obra Rocaprevera
Decret Aprovar un ADOP a favor de la sra. Francisca Fernández
Cuenca
Imposar multa coercitiva Jos-Mar74 ordre d'execució
Decret aprovar la 3a. justificació de la bestreta del teatre 1/2013
Decret Aprovar la 3a. justificació de la bestreta num. 8/2013
ajuntament
Sol·licitud ús de la sala d'actes de la Cooperativa pel dia 12
d'octubre a les 17 hores.
Decret incoar baixa d'ofici exp.num.: 23/2013
Decret aprovar la relació P/2013/122
Decret aprovar la relació P/2013/121
20/04-I baixa activitat ofici
10/2012-CP-CN baixa activitat ofici
Ginebra baixa activitat ofici
25/99-E baixa activitats ofici
09/04-III baixa activitats ofici
24/98-A baixa activitat ofici
Baixa activitat ofici Perarnau
Sol.licitud comissió de serveis OCH
Sol·licitud d'accés per vehicles B.T.
435/2013-LOMEN-SSTT
25/91-E Deixar sense efectes CP
5/2013 CP CN Modificar D-1362/2013
66/04-III Baixa cens mpal activitats
Decret aprovar la relació de factures F/2013/469 i altres
Canvi de titularitat nínxol núm. 648 3a. Oest
Sol.licitud renovacio Targeta aparcament individual- exp.
2007/241
438/2013-LOMEN-SSTT
437/2013-LOMEN-SSTT
Adscripció comissió de serveis FMM
Baixa Servei Teleassistencia- exp. 2006/176
Baixa servei Transport Adaptat- exp. 2008/146
Sol.licitud Targeta Aparcament individual- exp. 2011/76
39/91-e Deixar sense efectes activ. innòcua
10/2013-i Deixar sense efectes act. innòcua
Sol·licitud d'accés per vehicles I.P.P.
Decret incoació expedient sancionador 2013/138
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2013/2101
2013/2102
2013/2103
2013/2104
2013/2105
2013/2106
2013/2107
2013/2108
2013/2109
2013/2110
2013/2111
2013/2112
2013/2113
2013/2114
2013/2115
2013/2116
2013/2117
2013/2118
2013/2119
2013/2120
2013/2121
2013/2122
2013/2123
2013/2124
2013/2125
2013/2126
2013/2127
2013/2128
2013/2129
2013/2130
2013/2131
2013/2132
2013/2133

2013/2134
2013/2135
2013/2136
2013/2137
2013/2138
2013/2139

08/10/2013 436/13 VP camió teatre i furgó
08/10/2013 Decret incoació expedient sancionador
08/10/2013 Decret incoació expedient sancionador 2013/140
Ordenar el pagament de les despeses incloses en la relació
08/10/2013 comptable P/2013/124
08/10/2013 17/91-E prop. baixa activitat ofici
08/10/2013 Reversió nínxol a favor de l'Ajuntament núm. 367 4a. Oest
Renovacio per perdua Targeta Aparcament individual09/10/2013 exp.2007/23
Aprovar i disposar una despesa a favor de la Federació de
09/10/2013 Municipis de Catalunya
Autoritzar, disposar i reconèixer l'obligació d'una despesa a favor
09/10/2013 del Sr. Jordi Avilés Pons
Autoritzar i diposar una despesa a favor d'Instor-Instal·lacions
09/10/2013 Torelló, S.L.
Autoritzar i disposar una despesa a favor de Serralleria Torelló,
09/10/2013 S.L.
09/10/2013 445/2013-OVP-parada informativa
09/10/2013 444/2013-LOMEN SSTT
09/10/2013 Acord incoació 41.1/13
09/10/2013 Estimar al·legacions 16/13
09/10/2013 Autorització Trobada de Gegants del 12 d'octubre
09/10/2013 Autorització aplec de sardanes del 12 d'octubre
09/10/2013 Ordenar treballs de manteniment l'edifici C.Collsacabra,4
09/10/2013 Devolució ingrés indegut al Grup Xarxa de Torelló
09/10/2013 446/2013-LOMEN-SSTT
Ordenar el pagament de les despeses incloses en la relació
09/10/2013 comptable P/2013/125
10/10/2013 Decret incoar baixa per no RN 07/2013
10/10/2013 Nòmina. Diferències salarials triennis SGE
10/10/2013 Arxivar ordre d'execució edifici Camí Nou de Can Parrella, 2-4
10/10/2013 Autoritzar i disposar una despesa a favor de Sistemat, S.C.P.
10/10/2013 447/2013-LOMEN-SSTT
Autoritzar i disposar una despesa a favor de Serralleria Torelló,
10/10/2013 S.L.
Autoritzar i disposar una despesa a favor de Recollida i
10/10/2013 Recicatge, S.L.
10/10/2013 448/2013-LOMEN-SSTT
Autoritzar i disposar una despesa a favor de Benito Urban,
10/10/2013 S.L.U.
Autoritzar i disposar una despesa a favor del Banc d'Ajudes
10/10/2013 Tècniques d'Osona
Autorització a Procés constituent per fer una trobada a la plaça
10/10/2013 Vella.
10/10/2013 14/02-i Modificar Decret 19/08/12
Aprovar la devolució de la taxa per la venda d'entrades del
Teatre Cirvianum del concert de Roger Usart i The Free Fall
10/10/2013 Band
10/10/2013 10/2013-i Baixa activitat
10/10/2013 39/91-E Baixa activitat
14/10/2013 Autoritzar i disposar una despesa a favor d'InteRoad, S.L.
Autoritzar i disposar una despesa a favor del Sr. Antoni Toneu i
14/10/2013 Utrero
14/10/2013 Autorització assemblea de treballadors/es
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2013/2140
2013/2141

14/10/2013 Resposta diligència d'embargament MI
Autoritzar, disposar i reconèixer l'obligació d'una despesa a favor
14/10/2013 del Sr. Marc Sitjà Soler
Incloure dues noves propostes de modificació de pressupsot a
l'exp. 19/2013, de transferències del crèdit de partides que
s'estimen reductibles, iniciat per la resoluió de l'alcaldia
1951/2013, de 18 de setembre de 2013
23/2013-i legitimació innòcua
Ordre d'execució - ordenar treballs edifici C.Curull,5
Decret incoació expedient sancionador
Iniciar l'expedient de modificació de pressupost núm. 20/2013,
per transferències del crèdit de partides que s'estimen
reductibles
Sol·licitud d'accés per vehicles A.J.G.
Nòmina. Liquidació OCH octubre 2013
Ordre d'execució proposta multa coercitiva C.Collsacabra, 4
Concedir l'increment de 3m3 a preu del 1r. tram de consum de la
taxa per subminsitrament d'aigua potable, al contracte 5.604.599
Iniciar l'expedient de modificació de pressupsot núm. 21/2013,
per ampliació de cre`dit finançat amb ingressos no tributaris
27/2011-i Deixar sense efectes comunicació innòcua
18/2013-i legitimació innòcua
34/2012-i Donar de baixa del cens mpal.
Autoritzar i disposar una despesa a favor de Disseny Palau
Aprovar l'expedient de modificació de pressupost núm. 20/2013,
per transferència del crèdit de partides que s'estimen reductibles
Permís de lactància i reducció de jornada ASP
Iniciar l'expedient de modificació de pressupost núm. 22/2013,
de generació de crèdits per ingressos no tributaris
Decret aprovació ADOP a favor d'Agrària de Torelló SCCL
Imposar multa coercitiva per no haver ejecutat ordre d'execució
Reconèixer l'obligació d'una despesa a favor de l'Agència
Catalana de l'Aigua
Decret resolució baixa d'ofici exp. 11/2013
456/13 VP Parada difusió material independentista
Aprovar l'expedient de modificació de pressupsot núm. 21/2013,
mitjançant l'ampliació de crèdits per generació d'ingressos
Decret resolució baixa d'ofici exp. 8/2013
Ordre de pagament préstecs del 18 al 30 de setembre de 2013
22/2013-i legitimació innòcua
Decret autorització SOMISEWREM DEL GES-bitelles catalanes
per utilitzar el camp de futbol del barri de Montserrat
Requeriment per completar la documentació en la sol•licitud
d'indemnització per responsabilitat patrimonial - E.R.T.
Admissió a tràmit i incoació d'expedient de reclamació
d'indemnització per responsabilitat patrimonial - A.P.S.
Requeriment per completar la documentació en la sol•licitud
d'indemnització per responsabilitat patrimonial - G.A.S.
Canvi titularitat nínxol núm. 8 3a. Oest-Central

2013/2142
2013/2143
2013/2144
2013/2145

14/10/2013
14/10/2013
14/10/2013
14/10/2013

2013/2146
2013/2148
2013/2149
2013/2150

14/10/2013
14/10/2013
14/10/2013
14/10/2013

2013/2151

14/10/2013

2013/2152
2013/2153
2013/2154
2013/2155
2013/2156

14/10/2013
15/10/2013
15/10/2013
15/10/2013
15/10/2013

2013/2157
2013/2158

15/10/2013
15/10/2013

2013/2159
2013/2160
2013/2161

15/10/2013
15/10/2013
15/10/2013

2013/2162
2013/2163
2013/2164

15/10/2013
16/10/2013
16/10/2013

2013/2165
2013/2166
2013/2167
2013/2168

16/10/2013
16/10/2013
16/10/2013
16/10/2013

2013/2169

16/10/2013

2013/2170

16/10/2013

2013/2171

16/10/2013

2013/2172
2013/2173

16/10/2013
16/10/2013

2013/2175
2013/2176

Incloure una nova proposta de modificació de pressupost a
l'expedient núm. 19/2013, iniciat per la Resolució d'Alcaldia
17/10/2013 1951/2013 de 18 de setembre de 2013
17/10/2013 Decret aprovar la relació P/2013/127
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2013/2177
2013/2178
2013/2179
2013/2180
2013/2181
2013/2182
2013/2183
2013/2184
2013/2185
2013/2186
2013/2187

17/10/2013
18/10/2013
18/10/2013
18/10/2013
18/10/2013
18/10/2013
18/10/2013
18/10/2013
18/10/2013
18/10/2013
21/10/2013

2013/2188
2013/2189
2013/2190
2013/2191
2013/2192
2013/2193
2013/2194
2013/2195
2013/2196
2013/2197
2013/2198
2013/2199
2013/2200
2013/2201
2013/2202
2013/2203
2013/2204
2013/2205
2013/2206
2013/2207
2013/2208
2013/2209
2013/2210
2013/2211
2013/2212
2013/2213
2013/2214
2013/2215

21/10/2013
21/10/2013
21/10/2013
21/10/2013
21/10/2013
21/10/2013
21/10/2013
21/10/2013
21/10/2013
21/10/2013
21/10/2013
22/10/2013
22/10/2013
22/10/2013
22/10/2013
22/10/2013
22/10/2013
22/10/2013
22/10/2013
22/10/2013
22/10/2013
22/10/2013
22/10/2013
22/10/2013
22/10/2013
22/10/2013
22/10/2013
22/10/2013

2013/2216
2013/2217
2013/2218
2013/2219
2013/2220

22/10/2013
22/10/2013
22/10/2013
22/10/2013
22/10/2013

Ordenar el pagament de les despeses incloses en la relació
comptable P/2013/128
Decret ADOP a favor de Josep Canudas i Josefa Estrada
455/2013-diversos-SSTT
291/2013-LOMEN-SSTT
315/2012-LOMEN-SSTT-prorroga
Arxivar ordre d'execució Av.Pompeu Fabra, 41
Acord incoació 42.1/13
Denegar al·legacions 17/13
Canvi titularitat nínxol núm. 5 2a. Est
Canvi titularitat nínxol núm. 8 3a. Oest-Central
Sol.licitud Targeta aparcament individual- exp. 2012/169
Ordenar el pagament de les despeses incloses enla relació
copmptable P2013/129
04/2013-CP legitimació CP
430/13 VP Taules i cadires 2013 hivern
Decret aprovar la relació F/2013/494 i altres
441/13 VP Taules i cadires 2013 hivern
440/13 VP Taules i cadires 2013 hivern
450/13 VP Taules i cadires 2013 hivern
442/13 VP taules i cadires 2013 hivern
Aprovació productivitat absentisme Policia Local octubre 2013
Decret Incoar baixa d'ofici exp. núm.: 24/2013
472/13 GVP exposició lúdica la Cabanya
Nòmina. Rectificació nòmina amb IT setembre 2013 ALF
Nòmina. Aprovació factors de l’específic nòmina octubre 2013
Acord incoació 43.1/13
452/13 VP Castanyada
Nòmina. Gratificacions i assistència judicis octubre 2013
208/2013-LOMEN-SSTT
427/2013-LOMEN-SSTT
458/2013-LOMEN-SSTT
461/2013-LOMEN-SSTT
463/2013-LOMEN-SSTT
464/2013-LOMEN-SSTT
466/2013-LOMEN-SSTT
Decret aprovar un AD a favor de Joan Capdevila
Decret Aprovar un AD a favor de Mobles Mir i equipaments SL
Decret aprovar un AD a favor de Yadi-Aluproff SL
Decret aprovar un AD a favor de Sorea
Decret aprovar un AD a favor de Sorea
Decret incoació contracte menor obres aparcament zona
ambulatori
Decret Aprovar la relació P/2013/130
Decret Aprovar la relació P/2013/131
Decret incoació contracte menor implantació
Decret incoació contracte serveis pòlissa riscos industrials

El Ple es dóna per assabentat.

3.2. DONAR COMPTE DE LES ACTES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
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3.2.1. Donar compte de les actes aprovades de la Junta de Govern Local, 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:
a) Sessió ordinària del dia 23 de setembre de 2013.
b) Sessió ordinària del dia 7 d’octubre de 2013.
c) Sessió ordinària del dia 14 d’octubre de 2013

El Ple es dóna per assabentat.

3.3. DONAR COMPTE D'INFORMES DE LA INTERVENCIÓ MUNICIPAL
3.3.1. Informe tresoreria sobre la morositat del tercer trimeste de 2013
RELACIÓ DE FETS:
Informe sobre el compliment dels terminis que preveu la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de
modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de
lluita contra la morositat en les operacions comercials.
RELACIÓ DE FETS:
D’acord amb les dades que disposem a la Tresoreria d’aquest Ajuntament, el nombre i la
quantia global de les obligacions pendents de pagament a 30 de setembre de 2013, en
les quals s’està incomplint el termini segons la Llei 15/2010 és UNA única operació i
importa una quantitat total de 7.600 euros.
Descripció
Ribes Bufet Advocats, provisió fons
Assessorament jurídic Concurs Sport
Assistance 2000

Núm. operació
220120023776

Import euros
7.600

S’informa que la factura -obligació num. 220120023776- de Ribes Bufet Advocats, era
per un import total de 12.600€ , de la qual se’n han pagat a compte 5.000 euros el dia 187-2013. La resta, és a dir els 7.600 euros, encara no s’ha fet efectiva a l’espera de la
resolució del procediment concursal núm. 235/2013 Sport Assistance.
FONAMENTS DE DRET:
La Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre,
per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions
comercials preveu en el seu article 4t. apartats 3 i 4 la següent obligació: Els
Tresorers o, si no, Interventors de les corporacions locals elaboraran trimestralment
un informe sobre el compliment dels terminis previstos en aquesta Llei per al
pagament de les obligacions de cada entitat local, que inclourà necessàriament el
nombre i la quantia global de les obligacions pendents en què s’estigui incomplint el
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termini, i la seva remissió als òrgans competents del Ministeri d’Economia i Hisenda i
els que tinguin atribuïda la tutela financera de les entitats locals.
INFORME
En l’elaboració d’aquest informe, i per tal de no distorsionar l’import de les obligacions
pendents de pagament, s’han exclòs aquelles obligacions pendents i que provinguin de
l'atorgament de subvencions a diferents entitats, atès que el pagament de subvencions
,es regeix pel reglament intern de subvencions i no poden ser pagades sense la
justificació prèvia. Sense que això signifiqui incompliment en el pagament per part de
l’Ajuntament.
Aquesta tresoreria adjunta al present informe, les dades sobre l’execució de pagaments
del tercer trimestre de 2013 , les quals seran trameses telemàticament al Ministeri
d’Economia i Hisenda així com a Tutela Financera de la Generalitat de Catalunya, una
vegada aprovades pel Ple de l’Ajuntament.

A data 30-09-2013
Pagaments realitzats
termini legal

Número
dins

Import Euros

el
1274

1.440.320,94

Resta de pagaments del trimestre
fora termini

285

572.883,93

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

0

0

1

7.600

0

0

El Ple es dóna per assabentat.

4. PROPOSTES URGENTS
4.1. RECURSOS HUMANS
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:

Sr. JAUME VIVET:
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Hauríem de votar la urgència. Ja es va comentar a la informació informativa i a la Junta
de portaveus, que estàvem acabant d’esperar el si o el no de l’assemblea que s’havia de
reunir i, per tant, no ho vam tenir fins ahir. Avui s’ha signat el conveni amb els treballadors
i, per tant, demanaríem el vot favorable a la urgència.
VOTACIÓ DE LA URGÈNCIA:
La urgència s’aprova per unanimitat dels 17 membres de la Corporació.

4.1.1. Aprovació del conveni col.lectiu del personal laboral
ACORD:

RELACIÓ DE FETS:
1.

En data 30 de setembre de 2011 l’ajuntament de Torelló va comunicar a la Junta
de Personal i als sindicats més representatius, la denúncia de l’Acord de
Condicions de Treball del Personal funcionari de l’ajuntament de Torelló pel
període 2009-11.

2.

En data 26 d’octubre de 2011 es va comunicar al Departament d’Empresa i
Ocupació la denúncia de l’Acord als efectes de la seva inscripció i posteriorment es
va convocar al comitè d’empresa per tal de constituir la mesa de negociació i iniciar
la negociació col·lectiva.

3.

En data 4 de novembre de 2011 es va constituir la Mesa General de Negociació
per a la negociació de les condicions del personal laboral d’aquesta corporació amb
els membres dels representants del comitè i dels representants de l’ajuntament.

4. En data 18 de novembre de 2011, els representants de l’ajuntament varen posar
de manifest als representants del comitè d’empresa, els articles del Conveni
Col.lectiu vigent que consideraven que havien de ser modificats i per tant, objecte
de negociació. Durant aquest període de negociació s’ha produït molts canvis
normatius que s’han hagut d’aplicar en funció dels terminis que aquestes normes
han anat establint, i que també han allargat la negociació, atès que en el si de la
Mesa de Negociació s’han anat tractant l’aplicació d’aquests canvis. A causa
d’aquests, alguns dels aspectes del Conveni Col.lectiu anterior han quedat
suspesos o derogats per imperatiu de les normes de rang superior i han establert el
marc actual de la negociació.
5.

Partint d’aquest context, s’han realitzat diverses reunions de negociació col·lectiva,
que han donat lloc a un text consensuat entre la representació de l’ajuntament i el
comitè d’empresa. Els representants del comitè varen convocar una assemblea
d’empleats el passat 17 d’octubre de 2013, i posteriorment s’ha realitzat l’acta de
tancament del Conveni Col·lectiu del Personal Laboral de l’ajuntament de Torelló,
el qual tindrà una vigència pels anys 2013-2015.

6.

Per tal que aquest document adquireixi validesa i eficàcia, cal que prèviament sigui
sotmès a l'aprovació pel Ple, registre i publicació en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona.
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7. L’article 31 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, per la qual s’aprova l’Estatut bàsic de
l’empleat públic (EBEP), estableix que els empleats públics tenen dret a la
negociació col·lectiva, representació i participació institucional per a la determinació
de les seves condicions de treball. Per negociació col·lectiva, als efectes d’aquesta
Llei, s’entén el dret a negociar la determinació de condicions de treball dels
empleats de l’Administració Pública.
8. A continuació, l’article 32 de l’EBEP estableix que la negociació col·lectiva,
representació i participació dels empleats públics amb contracte laboral es regirà
per la legislació laboral, sens perjudici dels preceptes d’aquest capítol que
expressament els són d’aplicació.
9. En aquest sentit, l’article 34 de l’EBEP preveu que caldrà constituir també una Mesa
General de Negociació per a la negociació de totes aquelles matèries i condicions
comunes de treball al personal funcionari, estatutari i laboral de cada Administració
Pública, en el si de cada entitat local.
10. Són competències pròpies de les Meses Generals la negociació de les matèries
relacionades amb condicions comunes de treball als funcionaris del seu àmbit i amb
condicions comunes de treball als tres col·lectius abans esmentats.
11. La seva constitució i composició es fixa a l’article 35 de l’EBEP i l’article 37 fixa les
matèries objecte de negociació, amb el límit corresponent a les competències de
cada Administració Pública i amb l’abast que legalment procedeixi en cada cas.
Aquest precepte fixa també les matèries excloses de l’obligatorietat de la negociació
en el seu apartat segon.
12. L’article 3 de l'article 85 de l’Estatut Bàsic redactat pel número quatre de l’article 14
de la Llei 3/2012, de 6 de juliol, de mesures urgents per a la reforma del mercat
laboral estableix, sense perjudici de la llibertat de contractació, que els convenis
col·lectius han d’expressar com a contingut mínim: les parts que el signen, l’àmbit
personal, funcional, territorial i temporal, els procediments per solucionar de manera
efectiva les discrepàncies que puguin sorgir per a la no aplicació de les condicions
de treball a què es refereix l’article 82.3, adaptant, en el seu cas, els procediments
que s’estableixin a aquest respecte en els acords interprofessionals d’àmbit estatal
o autonòmic conforme a allò que es disposa en aquest article, la forma i condicions
de denúncia del conveni, així com el termini màxim per a la seva denúncia abans de
finalitzar la seva vigència i la designació d’una comissió paritària de la representació
de les parts negociadores per entendre d’aquelles qüestions establertes en la llei i
d’aquelles que li siguin atribuïdes, així com l’establiment dels procediments i
terminis d’actuació d’aquesta comissió, inclosa la submissió de les discrepàncies
produïdes en el seu si als sistemes no judicis de solució de conflictes establerts
mitjançant els acords interprofessionals d’àmbit estatal o autonòmic previstos a
l’article 83 de l’ET.
13. L’article 87 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova el text
refós de l’Estatut dels treballadors (ET), redactat por l'article 3 del Real Decret Llei
7/2011, de 10 de juny, de mesures urgents per a la reforma de la negociació
Col·lectiva («B.O.E.» 11 juny) estableix que estan legitimats per negociar els convenis
d’empresa el comitè d’empresa, entre d’altres. A continuació l’article 90 de l’ET
estableix que els convenis col·lectius als quals es refereix aquesta Llei han d’efectuarse per escrit, sota sanció de nul·litat.
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14. El conveni col·lectiu regula un seguit de matèries la competència de les quals està
reservada al coneixement del Ple, motiu pel qual cal procedir a la seva aprovació
per part d’aquest òrgan municipal.
15. El conveni col·lectiu, un cop signat, s’ha de remetre a l’oficina pública a què fa
referència la Llei orgànica de llibertat sindical i l’article 90.2 de l’ET als efectes de
registre, dins del termini de quinze dies a partir del moment en què les parts
negociadores ho signin. D’acord amb l’article 90.3 de l’ET en la redacció establerta
pel número 8 de l’article 14 de la Llei 30/2012, de 6 de juliol, de mesures urgents
per a la reforma del mercat laboral (BOE 7 de juliol) en el termini de vint dies des
de la presentació del Conveni es disposarà per a l’autoritat laboral
la seva
publicació obligatòria i gratuïta al BOE o en funció de l’àmbit territorial d’aquell en el
Diari de la Comunitat Autònoma o del Butlletí Oficial de la Província.
16. L’article 6 del Real Decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i dipòsit de
convenis i acords col·lectius de treball estableix la documentació que s’ha de
presentar a través de mitjans electrònics, en el termini màxim de 15 dies des de la
signatura del Conveni, amb la finalitat d’iniciar el tràmit previst a l’article 90.2 de
l’ET, així com a procedir a la inscripció del Conveni davant l’autoritat laboral.
L’article 8.3 del mateix Real Decret estableix que una vegada comprovat que el
conveni col·lectiu no vulnera la legalitat vigent ni lesiona greument l’interès de
tercers, l’autoritat laboral competent, procedirà a dictar la resolució ordenant el seu
registre, dipòsit i publicació en el Butlletí Oficial corresponent.
Per tot això, vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa d'administració,
economia i hisenda, recursos humans, règim intern i seguretat, el ple de l’Ajuntament, per
majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, acorda:
Primer.- APROVAR el Conveni Col·lectiu de treball per al personal laboral d’aquesta
Corporació per al període 2013-2015, d’acord amb el text que consta a l’expedient
signats pels representants del comitè d’empresa.
Segon.- TRAMETRE còpia de la documentació reglamentària al Departament d’Empresa
i Ocupació de la Generalitat de Catalunya per al seu registre i publicació en el diari
oficial.
INTERVENCIONS:
Sra. ROSER MAS:
Només per dir que no he tingut temps de mirar-m’ho i només hi he fet un cop d’ull aquí.
Entenc que l’única diferència entre el personal laboral i el funcionari és el règim
disciplinari?

Sr. JAUME VIVET:
Perdona, Roser. Si em permets, li cedeixo la paraula a en Manel i ens ho explicarà.
Sr. MANEL ROMANS:
Voldria explicar una mica com havia anat tot plegat. Crec que ens hem de felicitar avui. Al
migdia hi ha hagut l’acord, l’acte de tancament de l’acord de condicions treballa, tant amb
el personal funcionari com el laboral. Hem de dir que han estat unes negociacions
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llargues, potser un pèl massa llargues, però també han estat bàsicament, perquè la
normativa ha estat canviant i els acords als quals arribàvem, al cap d’un temps, les lleis
que promulgaven des de Madrid els divendres ens ho tombaven i havíem de tornar a
començar. Per tant, ha estat una negociació una mica llarga; penso que tal com ja vaig
manifestar a la Junta de personal i al comitè d’empresa, que és un bon conveni; diguem
que el que hem mirat és minimitzar una mica tots els decrets que ens han vingut del
govern central durant aquests dos anys i que han estat molt durs: hi ha hagut unes
retallades de les condicions de treball que tenien els treballadors i el que hem mirat des
de l’Ajuntament, és, en base a la llei que teníem, mirar de minimitzar aquests decrets.
Diguem que per al ciutadà, també hi haurà alguns acords als quals hem arribat que
tindran repercussió en la ciutadania i un d’ells pot ser que pel fet que hem hagut
d’adequar-nos a la nova normativa, que ens deia que havíem de fer 37,5 hores, és a dir
dues hores i mitja més per setmana, que era el que deia la darrera llei, hem arribat a
l’acord amb els treballadors d’aquest Ajuntament per obrir un dia a la setmana a la tarda.
A partir del dia 1 de gener, les oficines d’atenció al ciutadà de l’Ajuntament i els seus
serveis, estaran oberts una tarda per tal que els ciutadans que els sigui difícil anar-hi al
matí o que no puguin anar-hi, puguin fer ús dels serveis municipals. Ja va ser una cosa
que inclús abans que sortís aquesta nova reglamentació que augmentava dues hores i
mitja a la setmana el temps de treball dels treballadors, ja des de l’equip de govern ja era
un plantejament que havíem fet, però diguem que al treure el govern aquest nou decret
ens va servir una mica per adequar-nos i això si que creiem que el ciutadà anirà més ben
servit en quant a l’atenció a l’ajuntament, pel fet que si hi ha persones que no podien
anar-hi al matí, ara podran anar-hi en horari de tarda.
Per la resta, diguem que pràcticament ens hem adequat a la normativa; les retribucions
no han canviat, és a dir, tenim per llei que no es pot augmentar el capítol 1, que és el
capítol de despeses de les nòmines i, per tant, aquí no hi hem pogut fer res i en tot el
tema de vacances i permisos i incapacitats laborals, ens hem anat adequant a la
normativa, com ja he dit, intentant minimitzar al màxim el que hem pogut dins del que
disposen els decrets que ens han vingut des de Madrid.
Repeteixo, penso que ens hem de felicitar; avui, quan hi ha hagut l’acte de tancament tots
estàvem contents; han estat pràcticament dos anys de negociació, però jo penso que és
un bon acord, tant per a l’Ajuntament, com per als treballadors. Per tant, jo també els
felicito a ells per haver arribat a aquest acord i estic a la seva disposició per si tenen
algun dubte.
Sra. ROSER MAS:
Una mica en relació al que va dient en Manel. Jo he fet un petit cop d’ull i veig que els
títols, si més no, són iguals en l’acord i en el conveni i aleshores entenc que l’única
diferència que hi ha és el règim sancionador dels funcionaris?
Sr. MANEL ROMANS:
No. Hi ha altres coses; això ens ho podria explicar millor la Julita, que és la cap de
recursos humans, però hi ha coses que als funcionaris ens venen per llei i, en canvi, en
els laborals són pactades i inclús les lleis no diuen el mateix per als funcionaris que per
als laborals, però nosaltres el que hem mirat és harmonitzar els dos convenis i el que és
per a un col·lectiu, que serveixi per a l’altre i així no és només d’ara, si no que ja és des
de sempre que hem intentat igualar que les condicions de treball fossin, exceptuant
algunes que per llei no les podem equiparar, que la resta siguin igual per als dos
col·lectius.
Sr. DAVID OLIVARES:
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Nosaltres hi donarem suport; no el veiem pas un mal conveni. Tenim un dubte: a la
pàgina 18 que parla que el període de meritació dels objectius serà per semestres
naturals i es liquidaran en els sis nòmines... és la productivitat del personal funcionari. I a
la pàgina 39, referent a la policia local, que parla de productivitat lligada a l’absentisme.
Sr. MANEL ROMANS:
Diguem que els treballadors de l’Ajuntament tenen dues productivitats; una, que és
inherent a tots els treballadors de l’Ajuntament i va en funció d’uns objectius que s’han
marcat; uns objectius de millora del lloc de treball i d’absentisme i va igual per a tots els
treballadors, i n’hi ha una, que és específica per a la policia local i va més que tot en
funció de l’absentisme; això no ho hem implantat ara i ja estava al conveni anterior, però
hem canviat una mica les condicions, perquè hem vist que a lo millor podíem adequar-ho
i hem canviat una mica les condicions, però diguem que la productivitat, tant una com
l’altra, ja hi eren en el conveni anterior; no hi hem posat res; només hem adaptat una
mica els objectius de les productivitats.
Sr. MARC FONTSERÈ:
Com molt bé ha dit en Manel, és un dia important; dos anys de negociació i pera quest
motiu nosaltres ens abstindrem, perquè hem rebut el conveni aquest matí, a mig matí;
hem votat que si a la urgència, perquè entenem que era urgent. A la Junta de portaveus
ens vau avisar que podia passar això i, per tant, no volem posar cap pal a les rodes, però
és evident que no podem votar que si a una cosa que no hem tingut temps d’estudiar,
perquè no és fàcil
Per tant, ens abstindrem per aquest motiu.
Sr. MANEL ROMANS:
Jo us agraeixo la franquesa; ja vam dir que hi havia alguns problemes d’ordre
administratiu que havien fet que es retardés; el que ens hagués agradat a nosaltres és
passar-lo a tots els regidors uns dies abans per permetre que tinguessin temps de mirarho i ja vam dir a les comissions informatives i a la junta de portaveu que hi havia alguns
tràmits administratius que no podíem solucionar. De seguida que els hem solucionat, hem
intentat fer-ho, però creiem que hi havia un parell o tres de coses que ha anat millor
aprovar-ho aquest mes i no el mes vinent, sobretot perquè eren coses que afavorien el
personal d’aquest Ajuntament i retardar-ho hagués estat un perjudici per a ells. Per tant,
també ens hagués agradat fer-ho tot més pautat, amb temps, però ha anat així i ens
sembla que d’aquesta manera el personal de l’Ajuntament també ens ho agrairà.
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per majoria absoluta del nombre legal de membres de la
Corporació, atenent al resultat que es detalla a continuació:




Vots favorables: 12, dels regidors i les regidores dels grups municipals de CiU, de
JpT-ERC-AM i de PxC.
Vots desfavorables: 0
Abstencions: 5, dels regidors i les regidores dels grups municipals del PSC-PM i
d’ICV-EUiA-E
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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:

4.1.2. Aprovació de l’acord de condicions de treball dels funcionaris
ACORD:

RELACIÓ DE FETS:
1. En data 30 de setembre de 2011 l’ajuntament de Torelló va comunicar a la Junta de
Personal i als sindicats més representatius, la denúncia de l’Acord de Condicions de
Treball del Personal funcionari de l’ajuntament de Torelló pel període 2009-11.
2. En data 26 d’octubre de 2011 es va comunicar al Departament d’Empresa i
Ocupació la denúncia de l’Acord als efectes de la seva inscripció i posteriorment es
va convocar als representants dels sindicats més representatius per tal de constituir
la mesa de negociació i iniciar la negociació col·lectiva.
3. En data 4 de novembre de 2011 es va constituir la Mesa General de Negociació
per a la negociació de les condicions dels funcionaris públics d’aquesta corporació,
integrada pels representants de l’ajuntament i pels representants de les
organitzacions sindicals UGT-FSP i CCOO.
4. En data 18 de novembre de 2011, els representants de l’ajuntament varen posar de
manifest als representants dels funcionaris, els articles de l’Acord vigent que
consideraven que havien de ser modificats i per tant, objecte de negociació. Durant
aquest període de negociació s’ha produït molts canvis normatius que s’han hagut
d’aplicar en funció dels terminis que aquestes normes han anat establint, i que
també han allargat la negociació, atès que en el si de la Mesa de Negociació s’han
anat tractant l’aplicació d’aquests canvis. A causa d’aquests, alguns dels aspectes
de l’Acord anterior han quedat suspesos o derogats per imperatiu de les normes de
rang superior i han establert el marc actual de la negociació.
5. Partint d’aquest context, s’han realitzat diverses reunions de negociació col·lectiva,
que han donat lloc a un text consensuat entre la representació de l’ajuntament i la
representació sindical. Els representants dels funcionaris varen convocar una
assemblea d’empleats el passat 17 d’octubre de 2013, i posteriorment s’ha realitzat
l’acta de tancament de l’Acord de Condicions de Treball del Personal Funcionari de
l’ajuntament de Torelló, el qual tindrà una vigència pels anys 2013-2015.
6. Per tal que aquest document adquireixi validesa i eficàcia, cal que prèviament sigui
sotmès a l'aprovació pel Ple, registre i publicació en el Diari Oficial de la Província
de Barcelona.

86

7. L’Acord determina les condicions de treball de tot el personal funcionari de
l’ajuntament de Torelló fins a la data que es fixi en l’acta de tancament i estableix
mesures de productivitat adreçades a la disminució de l’absentisme i millora de la
qualitat. L’Acord incideix en els diferents àmbits de les condicions de treball del
personal, com són les retribucions, les polítiques d’ocupació pública, la conciliació
de la vida personal, familiar i laboral, les millores socials, la formació i la salut
laboral.
8. L’article 8 de la Llei orgànica 11/1985, de 2 d’agost, de llibertat sindical (LOLS),
estableix que les seccions sindicals dels sindicats més representatius i dels que
tinguin representació en els òrgans de representació que s’estableixin en les
Administracions públiques tindran, entre d’altres drets, el de la negociació
col·lectiva, en els termes establerts en la seva legislació específica.
9. Per la seva banda, l’article 31 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, per la qual s’aprova
l’Estatut bàsic de l’empleat públic (EBEP), estableix que els empleats públics tenen
dret a la negociació col·lectiva, representació i participació institucional per a la
determinació de les seves condicions de treball. Per negociació col·lectiva, als
efectes d’aquesta Llei, s’entén el dret a negociar la determinació de condicions de
treball dels empleats de l’Administració Pública.
10. L’article 33 de l’EBEP estableix que la negociació col·lectiva de condicions de treball
dels funcionaris públics estarà subjecta als principis de legalitat, cobertura
pressupostària, obligatorietat, bona fe negocial, publicitat i transparència i es durà a
terme mitjançant l’exercici de la capacitat representativa reconeguda a les
organitzacions sindicals en els articles 6.3.c); 7.1 i 7.2 de la Llei orgànica de llibertat
sindical i també d’acord amb el que estableix el capítol IV del títol III de l’EBEP.
11. Per dur a terme la negociació de les condicions de treball es constituiran Meses de
Negociació en les que estaran legitimats per ser-hi presents, per una banda, els
representants de l’Administració Pública corresponent i, per l’altra, les
organitzacions sindicals més representatives a nivell estatal, les organitzacions
sindicals més representatives de Comunitat Autònoma, així com els sindicats que
hagin obtingut el 10 per 100 o més dels representants en les eleccions per a
delegats i Juntes de Personal, en les unitats electorals compreses en l’àmbit
específic de la seva constitució.
12. En aquest sentit, l’article 34 de l’EBEP preveu que, als efectes de la negociació
col·lectiva dels funcionaris públics, es constituirà una Mesa General de Negociació,
en l’àmbit de l’Administració General de l’Estat, així com en cadascuna de les
Comunitats Autònomes, Ciutats de Ceuta i Melilla i entitats locals. Al mateix temps
caldrà constituir també una Mesa General de Negociació per a la negociació de
totes aquelles matèries i condicions comunes de treball al personal funcionari,
estatutari i laboral de cada Administració Pública, en el si de cada entitat local.
Són competències pròpies de les Meses Generals la negociació de les matèries
relacionades amb condicions comunes de treball als funcionaris del seu àmbit i amb
condicions comunes de treball als tres col·lectius abans esmentats.
La seva constitució i composició es fixa a l’article 35 de l’EBEP i l’article 37 fixa les
matèries objecte de negociació, amb el límit corresponent a les competències de
cada Administració Pública i amb l’abast que legalment procedeixi en cada cas.
Aquest precepte fixa també les matèries excloses de l’obligatorietat de la negociació
en el seu apartat segon.
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13. L’article 38 de l’EBEP estableix que en el si de les Meses de Negociació
corresponents els representants de les Administracions Públiques podran concertar
Pactes i Acords amb la representació de les organitzacions sindicals legitimades a
aquests efectes, per a la determinació de condicions de treball dels funcionaris
d’aquestes Administracions.
Per tot això, vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa d'administració,
economia i hisenda, recursos humans, règim intern i seguretat, el ple de l’Ajuntament, per
majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, acorda:
Primer.- APROVAR l’Acord de Condicions de treball per al personal funcionari
d’aquesta Corporació pel període 2013-2015, d’acord amb el text que consta a
l’expedient signat pels representants de les organitzacions sindicals UGT-FSP i CCOO i
els representants de l’ajuntament.
Segon.- TRAMETRE còpia de la documentació reglamentària al Departament d’Empresa
i Ocupació de la Generalitat de Catalunya per al seu registre i publicació al diari oficial.
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per majoria absoluta del nombre legal de membres de la
Corporació, atenent al resultat que es detalla a continuació:




Vots favorables: 12, dels regidors i les regidores dels grups munipals de CiU, de
JpT-ERC-AM i de PxC.
Vots desfavorables: 0
Abstencions: 5, dels regidors i les regidores dels grups municipals del PSC-PM i
d’ICV-EUiA-E

5.- PRECS I PREGUNTES:
Sr. JOSEP M. SOLDEVILA:
5.1.
Una pregunta sobre el Cirvianum: la sala d’exposició del Cirvianum, sé que es deixa per
fer exposicions, però només es deixa a entitats. Jo sé que hi ha persones físiques que hi
han anat i com que no són entitats, no hi poden exposar. Hi ha alguna forma? Es pot
canviar? El vol canviar, perquè tothom hi pugui exposar, allà?

Respon la Sra. NÚRIA GÜELL:
El foyer no és una sala d’exposicions! El foyer s’utilitza a vegades per fer exposicions. Per
exemple, hi ha entitats que tenim conveni amb l’Ajuntament i com a contraprestació,
diguéssim, nosaltres els demanem que facin aquella exposició, som nosaltres, que les
demanem! I, per exemple, la que es fa dins del cinema de muntanya, com que coincideix
en els dies que es fa el cinema de muntanya, s’acaba d’arrodonir l’espai, si es vol fer una
exposició de cartells, o una exposició del que sigui. Des de sempre s’ha fet així.
Altres entitats que ho hagin demanat, jo, ara, en aquests moments, no hi caic! El foyer
econòmicament és caríssim, perquè s’ha d’obrir el teatre, hi ha d’haver una gent les hores
que està obert i no pots estar només una persona a baix, perquè es pot entrar al teatre i
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això vol dir que econòmicament és molt car. Aquestes entitats ho tenim bé, perquè, per
exemple, el cinema de muntanya ja hi som mentre s’estan fent les pel·lícules, ja hi ha
gent, ja està obert el teatre i si es pot aprofitar que el teatre està obert, va molt bé; si ha
de ser obrir expressament el teatre, és molt car.
Una altra cosa: al foyer, depèn de quina exposició es vulgui bé, tampoc està bé, perquè el
llum no seria com per exemple a la sala que tenim a l’escola d’arts plàstiques. A l’escola
d’arts plàstiques s’està movent el reglament intern, però com que és a tantes bandes –
educació, cultura, museu de la torneria,...- però s’està lligant, perquè hi ha moltes coses
per tenir en compte.
Sr. DAVID OLIVARES:
5.2.
Tema de les sol·licituds. Pel que ens han dit, costa molt que es respongui; hi ha molts
ciutadans que fan sol·licituds i no tenen resposta. Posaré un exemple, sense dir noms: és
una sol·licitud que es va fer el mes de març; aquesta persona n’ha presentat una altra al
setembre, referent a una casa que estava en construcció i que afectava a un habitatge
del costat i que ja ho havia parlat amb el regidor Sabates; aquesta persona ha presentat
dues sol·licituds i no té resposta i no sap el motiu.

Respon el Sr. LLUÍS SABATÉS:
Com que no has dit exactament qui, m’imagino qui és i amb aquesta persona ens hi hem
reunit i a vegades val més reunir-se que respondre una sol·licitud i possiblement l’última
sol·licitud que ens va presentar, com que no l’hem acabat d’entendre l’estem estudiant i la
respondrem, però des del març de 2013, amb aquesta persona ens hi hem reunit i em
sembla que més o menys, la problemàtica per la qual ens vam reunir –si estem parlant de
la mateixa persona- està resolta. El que passa és que ara té uns altres factors personals
amb no sé qui, que quan s’arriba a problemes molt personals, són ells els que se’ls han
de resoldre! Aquí l’Ajuntament no hi tenim cap obligació; vam intentar resoldre-ho, que
tampoc hi teníem cap obligació, perquè era un tema que era un problema entre veïns i
nosaltres no tenim per què intervenir; hi vam intervenir; vam posar d’acord les dues
companyies d’assegurances, perquè actuessin i vam fer el que vam poder, però sempre
entenem que com a responsabilitat real de l’Ajuntament, no en teníem. I aquesta altra
sol·licitud, penso que hem d’acabar de mirar com la responem, perquè no tenim gaire res
a dir. Però intentem respondre-les totes el més aviat possible.

5.3.
En relació al dos robatoris en habitatges que hi va haver el mes de setembre: considerem
que són bastant greus pel tema de robatoris; tot indica que van entrar a robar amb la
família a dins i tot indica, també, que era amb algun tipus de gas que va deixar la gent
immobilitzada, això és el que tenim entès i volem que ens ho expliqui vostè.

Respon el Sr. JORDI CASALS:
En temes de robatoris s’actua i s’obtenen resultats i en el tema del gas, jo el que
demanaria als membres de Plataforma per Catalunya, és que deixin ja de fer córrer
aquest rumor del gas, i la utilització de gas amb veïns... David: no és cert! Et dic que no
és cert! Les dades policíaques de mossos d’esquadra i policia local indiquen que no s’ha
fet servir gas, d’acord? No s’ha fet servir gas! Deixeu de fer córrer aquest rumor per aquí
a la població, de bar en bar, deixeu de fer córrer aquest rumor, perquè l’únic que feu... de
bar en bar és un tema lògic en aquest país, però si no t’agrada l’expressió, diré en llocs
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públics en què es concentra i es relaciona la gent, sigui amb beguda o sense beguda i
anar fent córrer aquest rumor, perquè l’únic que esteu fent, és crear alarma social, en
base a un rumor que no té cap base, no té cap base i l’únic que esteu fent és complicar la
feina a la policia, tant a la policia local com als mossos d’esquadra. Fins ja heu anat fent
aquestes coses, heu anat jugant amb el tema de la seguretat; jo li he demanat al vostre
portaveu que no jugueu amb el tema de la seguretat per fer demagògia, electoralisme o el
que vulgueu fer, perquè afecta en coses molt personals de la gent, que s’hi està
treballant, no és una feina pública ni espectacular ni res d’això, i que sigueu una mica
responsables, com a càrrecs electes de l’Ajuntament, un Ajuntament que té policia local,
una institució pública i que, a més, col·labora amb els mossos d’esquadra. Us demano
una mica de dignitat i responsabilitat en aquest tema i que, repeteixo, que afecta a coses
molt íntimes i molt personals de la gent i que el que no podem fer és crear por a través
d’aquesta alarma social. Ja és prou fotut que robin; a sobre no tirem més llenya al foc, no
tirem més carnassa per intentar treure uns rèdits que jo crec que no aporten res, ni a
vosaltres electoralment, ni molt menys al poble i a la gent que ha estat afectada.

Sr. David Olivares
Això és cert que ha passat i ho sé, perquè aquests senyors van anar a l’hospital a fer-se
unes proves i realment va passar això. Nosaltres el que demanem és que quan passin
casos d’aquest tipus greus, que s’informi la població, al contrari del que està dient vostè,
la gent ha de saber el que està passant al poble, no es pot amagar tot.
Això és només el que volem explicar amb aquestes paraules, que s’informi la gent quan
realment estan passant aquests casos a Torelló. Creiem que no és entrar a robar en un
bar a la nit, que no hi ha ningú; s’han de prendre mesures, i més amb tota la família
dormint dins.

Sr. Jaume Vivet
Si vostè ens pot portar un document que digui que això ha passat, demostri-ho!

Sr. David Olivares
A mi no m’ha passat. M’ho han dit uns familiars d’aquestes persones.

Sr. Jaume Vivet
Demostri-ho. Si no ho pot demostrar, si us plau, em remeto al que ha dit en Jordi: no fem
escarafalls d’aquest tipus, perquè no són veritat; si nosaltres tenim informes de la policia
que diuen que no...

Sr. Jordi Casals
Aquí s’ha dit a una frase: “em remeto al tema de la responsabilitat i jo crec que vostès són
uns irresponsables”. Deixar aquí la frase, estem mancant al respecte a la feina que fan
tots els agents de la policia local de Torelló en col·laboració amb els mossos d’esquadra.
Aquí no Farem com l’Eliot Ness i anirem amb una càmera de fotos darrere de totes les
actuacions que es facin, perquè no es tracta, en el tema de seguretat, anar a lluir-te; aquí
no farem això! potser per vostès, el seu model policíac és anar amb una càmera i
l'espectacularitat. No és així, hi ha una feina, que millor que la gent no la vegi i que
obtingui els seus resultats. És a dir: no diguin: actueu! Feu coses! No es fa res! I a
vegades o deixeu per escrit i jo demanaria al portaveu del grup, que com a portaveu, em
reitero en les coses que li he dit en privat i li demano una mica de responsabilitat dels
regidors del seu grup en els temes de seguretat i, sobretot, una mica des respecte amb
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els agents de la policia local, que ja tenen una feina prou complicada com, a sobre, anar
dient aquí al ple municipal: faci alguna cosa!
Una mica de respecte a la feina que es fa.
5.4.
I més que una pregunta, una anècdota: no sé si s’han adonat que la bandera de la
independència no la tenen al terrat, va volar! No és que m’interessi, però que ho
sàpiguen!

Respon el Sr. JAUME VIVET:
Ja estem al cas. El dia de l’esclafit va volar. Em sembla que està per la teulada, crec. No
només aquesta, si no que les altres dues també ens convé canviar-les.

Sr. JOAN MANEL CASTILLO:
5.5.
Referent al barri de La Cabanya; ja vam presentar una sol·licitud, però ens agradaria que
ens fessin cinc cèntims ara: què és una zona residencial i que ens expliquin una mica la
normativa; quin tipus de comerç pot anar en zona residencial i quina diferència hi ha en el
tema pagament dels tributs. Hi ha força dubtes i que ens aclareixin ben bé quin tipus de
comerç es pot posar en una zona d’aquestes.

Respon el Sr. JAUME VIVET:
En aquests moments li he de dir que ens hauríem de mirar el Pla General què preveu. Els
convido quan vulguin tenir una reunió amb el departament d’urbanisme, amb l’arquitecte i
també hi serem nosaltres, tant en Lluís com jo, si volen agendem un dia i els ho
expliquem. Ara, per no dir cap cosa que no sigui ben exacta, prefereixo mirar-ho sobre la
normativa i que hi hagi el tècnic present.

Sr. Joan Manel Castillo:
Ja tenim la sol·licitud feta, però era per si ens ho podien avançar.

Sra. Montserrat Freixa:
És que no entenem gaire què voleu dir en la sol·licitud. Ens ho hauríeu d’aclarir.
Sr. Joan Manel Castillo:
Que ens posin per escrit la normativa d’un barri que estigui en zona residencial.

Sra. Montserrat Freixa:
Depèn del barri i d’altres coses.
Sr. Joan Manel Castillo:
En concret, el barri de La Cabanya.

Sr. Jaume Vivet:
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Jo penso que fem això, que vingueu un dia i ens reunim, en parlem i el tècnic us ho
explica i així, fora problemes i fora dubtes. Agendem un dia, busquem un forat i us ho
expliquem allà.
5.6.
Referent a la neteja de carrers; com es porta tot aquest tema? Perquè estem detectant
bastants carrers de Torelló bastant deixats, com per exemple... la llista és llarga, però
podríem dir el carrer de Sant Antoni, el carrer del Progrés, el carrer de Sant Josep, el
carrer d’Ausiàs March... i referent una mica a tots la zona de l’institut Cirvianum, perquè
també s’hi ha vist una manca de papereres i que ens expliquin una mica el procés de la
neteja de carrers, perquè n’hi ha força en què s’està detectant deixadesa.

Respon el Sr. LLUÍS SABATÉS:
Hi ha una concessió i s’està fent com s’ha fet sempre; hi ha uns equips que fan la neteja
a peu i uns altres equips que fan la neteja amb els vehicles de neteja i, per tant, en
principi els controls que tenim de la feina que fan cada dia és el que és, els tècnics fan el
seguiment del contracte i s’està complint. Si hi ha algun lloc molt determinat que hi ha
alguna deficiència, ens ho feu arribar i ho analitzarem amb mes profunditat. Nosaltres no
hem detectat cap anomalia en aquest sentit.
Sr. Joan Manel Castillo
I la manca de papereres?

Sr. Lluís Sabatés
Ja us vam comentat fa uns plens, que aprofitant el tema del pla de l’arbrat, hem fet un
estudi de com estan repartides les papereres pel poble i en breu o no tant breu, depenent
de les possibilitats pressupostàries, haurem d’actuar en els llocs on hem detectat que en
fan falta. Però posar papereres per posar-les no ho farem i per això s’ha fet un estudi i a
partir d’aquest estudi s’intentarà resoldre els problemes que hi pugui haver.

Sra. IRENE HERNÀNDEZ:
5.6. Violència de gènere
Lligat al manifest que hem votat a favor de l’eliminació de la violència envers les dones,
com a grup municipal, ens agradaria saber si s’han fet accions a nivell de poble, de
prevenció de la violència masclista, més que el tractament de casos en concret, que
entenem que des de benestar social són atesos. Repeteixo: saber si s’han fet accions
concretes i preventives, globals a nivell de poble, o si es té previst de fer-ne, ja que és un
tema en què any rere any s’aprova el manifest per unanimitat en el ple, i, per tant,
entenem que és un tema que és important i que ens preocupa.

Respon la Sra. CARME FRANCOLÍ
Accions concretes? D’accions concretes, realment sempre hi ha... ho diré d’una altra
manera: es fan xerrades, tenim un grup de dones que en aquest cas és un grup de dones
immigrants, però es porta un grup de dones a qui s’explica tot aquest tema de la relació
amb la parella i es fa intercanvi d’opinions; sempre es té informació a mà del telèfon de la
línia d’atenció a les dones en situació de violència; es dóna assessorament des del
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S.O.J., que és el servei d’orientació jurídica; aquí si que moltes vegades hi ha hagut
moltes persones que ens han demanat ajuda per temes d’aquest tipus i que els cal
advocat i tenim aquest servei on poden acudir i també es fan projectes en conjunt amb el
SIAD, que és el servei d’Informació i Atenció a les Dones del Vic dones que hi ha al SIAD
Osona, que és un departament en concret; bé si es dóna el cas que nosaltres en puguem
detectar algun, o bé es presenti la persona a benestar social se l’atén, se l’acull des
d’aquí, però llavors se la pot adreçar concretament a aquest servei d’informació i atenció
a les dones. També es fan xerrades; el dia 24 de novembre es fa la xerrada que es fa
cada any pel dia internacional i sempre es fa un programa on hi ha unes frases o unes
paraules, perquè tots tinguem present la situació aquesta de violència de gènere.

Sra. Irene Hernàndez
Ens n'alegrem que es faci, perquè realment és un tema que preocupa. Us encoratgem a
seguir fent-ne i us estenem la mà per si en podem fer més, ja que és tan important ens
agradaria que hi hagués partides pressupostàries per tirar endavant totes aquestes
polítiques socials i d’igualtat que són tan importants.

Sra. Carme Francolí
El que si que és segur, és que si es detecta un cas en concret, sempre hi ha el que són
les partides d’ajudes d’urgència social, això, per descomptat, si es detecta un cas d’una
dona en aquesta situació, se li dóna ajuda, des d’ajut d’acolliment, d’assessorament com
pot ser amb advocat, amb la línia d’atenció a les dones o amb SIAD, com ajut econòmic o
se li busca, si és que ha d’abandonar la llar, se li busca un lloc i tenim els dos pisos
socials, que en un moment donat es podria acollir allà. I si ja fos una cosa molt greu,
s’adreça a l’Institut Català de les Dones directament a la Generalitat, però sempre amb el
recolzament dels tècnics i dels professionals d’aquí.
5.7.
Una pregunta referida a les tramitacions urbanístiques: concretament, arran de la
sentència del carrer Giravolt, saber si s’ha parlat amb els veïns, si es pensa fer alguna
acció; el Call de la Torrentera; en aquest cas, en principi, el projecte està fet, però no sé
en quin punt està amb els veïns i, un altre que tampoc depèn de nosaltres, que és el de
l’ACA, que té aquella sentència per executar del darrere del carrer de la Pau, que tampoc
sabem si l’ACA l’executarà o no acabarà executant.

Respon el Sr. JAUME VIVET:
El tema d’actuacions urbanístiques, carrer Giravolt, call de la Torrentera i la que faria
referència a l’ACA al carrer de la Pau, entenc que el carrer Sant Bartomeu ja està clar,
no? El projecte el fa Diputació.

Sr. David Forcada
No. El projecte el fa Diputació, entrarà amb el 50% de Pla de barris i contribucions?

Sr. Jaume Vivet
En aquest cas jo penso que n’hi ha d’haver i poc o molt, n’hi haurà, per seguir la filosofia
que hem seguit fins ara. Llavors hem de veure quina aportació fa Diputació. Diputació no
tenim clar què farà; ens ha dit algunes coses, però no tenim una cosa exacta i escrita.
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Pensem que també hi ha una part que afecta la Torrentera; a l’esquerra pujant, per
darrere hi ha la Torrentera i aquí hem de veure una mica com queda tot plegat això.
Sr. David Forcada
I després implica la cessió a l’Ajuntament, del tram, o no?

Sr. Jaume Vivet
Això és el que no se sap. Això no ho sabem. Quan tinguem la proposta de la Diputació,
tant del projecte, com de la cessió o no cessió, depèn de l’aportació que faci ho posarem
sobre la taula i en parlarem i ho debatrem.
Això en quant al carrer Sant Bartomeu. Pel que fa al carrer Giravolt, nosaltres si que
tenim previst veure’ns amb els veïns, encara no hi ha data, però tenim previst veure’ns
amb els veïns per diversos temes: perquè la sentència és la que és; s’han de posar uns
nous models de repartiment, que això és el que ens va tombar la sentència, per dir-ho
d’alguna manera, i hem d’aplicar un mòdul de repartiment que s’ajusti al més just que
creiem, que pensem que potser ja s’havia fet bé el que hi havia, però, és clar, la Llei és la
que és i, abans de tenir la reunió ens agradaria tenir clar què els hem de dir. Aquest és un
tema que des del departament estem estudiant i també entenem en alguna conversa que
hem tingut amb algun veí, que és un moment per les famílies econòmicament parlant
difícil per fer l’obra, però també és un moment econòmicament parlant bo per fer-ho,
perquè hi ha unes baixes importants en les obres. Nosaltres el que fem és tornar a
estudiar una mica el projecte, veure si realment el que hi ha, és el que hi ha d’haver –que
creiem que si- i repassar-ho per posar-nos al dia. Pensem que també hem tingut
pràcticament mig any l’arquitecte de baixa i l’actual ja va agafant el fil, fa dos mesos que
hi és. També hem tingut una època una mica d’atzucac al departament, però si que
l’interès i la voluntat nostra és destinar-hi una partida pressupostària ja que la sentència
diu que el 10%, que serà més del 10%, perquè crec que hi ha algun terreny que és de
l’Ajuntament, hi haurà una part que hem d’assumir des de l’Ajuntament i la idea és posarho al pressupost per fer-ho de cara a l’any vinent. Els veïns estan tips de carrers
escorxats i de problemes i nosaltres també estem tips d’anar-hi amb la retro cada vegada
per arreglar-ho, o sigui que hem de buscar una via d’entesa que pugui fer que allò s’acabi
d’una vegada per totes.

Sr. Lluís Sabatés
I pel call de la Torrentera és una mica el que has comentat, un dels projectes que tenim
engegats per acabar de fer la reparcel·lació i saber el repartiment de costos i tot, tenir-ho
a punt per fer-ho; vam tenir la mala sort que l’arquitecte va causar baixa per malaltia i, per
tant, hem hagut d’esperar a fer la contractació, perquè és una feina que feia un dels
tècnics i va haver de substituir aquest temps; ara s’ha incorporat i, per tant, estem
acabant... millor dit, estem recomençant la feina allà on l’havíem deixat per deixar-ho com
a mínim a punt reparcel·lat i saber el repartiment de costos que hi ha i també estem
pendents –i pensem que en això hem de ser molt curosos- en la combinació del carrer
Sant Bartomeu i el Call de la Torrentera, perquè podem tenir una certa dificultat depèn de
quin sigui el posicionament que puguem agafar amb la Diputació pel carrer Sant
Bartomeu i hi hauria els del marge esquerre pujant cap a Manlleu que es veurien afectats
per les dues bandes si hi hagués contribucions especials per les dues bandes i, per tant,
quan ho tinguem, podrem veure si es podran fer simultàniament, si és necessari o no és
necessari... la idea del Call de la Torrentera és tenir-ho a punt, per tal que en el moment
que es decideixi conjuntament amb els veïns, que es pugui tirar endavant. Posar dates és
difícil, però possiblement a principis d’any ja tindrem dades més concretes.
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Sr. DAVID FORCADA:
5.8.
I una altra que va relacionada amb el tema urbanístic i proper al Call de la Torrentera, ja
que en les modificacions en pla de barris sembla ser que el carrer de Sant Bartomeu s’hi
podrà incloure encara que no estigui dins de l’àmbit, tenint en compte que és Diputació...

Sr. Jaume Vivet:
Una cosa és que sigui Diputació i l’altra és que no estigui dins de l’àmbit i aquí passen les
dues coses: és dins de l’àmbit i és de Diputació.
Sr. David Forcada:
Bé, sé que hi havia converses i el que passa és que està dins de l’àmbit, però no hi havia
projecte, perquè precisament era pel tema de la Diputació, que depenia de la Diputació!
Voldria saber això!

Respon el Sr. JAUME VIVET:
Entenem que qui ha d’executar la sentència és l’ACA. Per tant, jo crec que són ells qui ha
de dir què volen fer! Podem insistir que es compleixi, però poca cosa podem fer si ells no
ho volen fer; si que se’ns va fer la proposta que ho féssim nosaltres, però nosaltres
entenem que no ho hem de fer, ho han de fer ells.
Sr. David Forcada
Nosaltres podem instar que ho facin ells, això, no?

Sr. Jaume Vivet
Si. Ho recollirem i tornarem a instar.
Sr. MARC FONTSERÈ:
5.9.
Un prec i que va lligat al vot favorable a les ordenances i que ja ha apuntat en Pere en la
seva intervenció: és posar-nos a disposició de l’equip de govern, i del regidor, i de
l’alcalde pel tema de pressupostos. De la reunió que vam tenir va sortir una possible
problemàtica i, si voleu, hi serem, evidentment defensant el que nosaltres creiem que
hem de defensar, però si més no, hi serem.

Respon el Sr. JAUME VIVET:
És un prec i ho tindrem en compte, Marc!
6.- INFORMACIONS:
Sra. CONCEPCIÓ VILLENA:
6.1.
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Dir-vos que enguany han començat les segones jornades esportives, que les vam
començar el curs passat i com que van tenir molt èxit i tant entitats esportives com les
escoles van estar molt contents, la valoració va ser molt positiva i, per tant, aquest any les
hem començat. El 18 d’octubre vam fer la primera; el 28 de març es farà la segona
jornada i el 30 de maig es farà la tercera i la cloenda.
Les entitats gairebé són les mateixes, les que hi participen; segurament s’hi afegirà el
tennis taula, ho estem acabant de treballar.
6.2.
També dir-vos que s’ha instal·lat un parc de salut per a la gent gran a la zona de La
Carrera i que per començar a dinamitzar-lo, Diputació ens ofereix unes jornades de
dinamització: vindrà una fisioterapeuta i juntament amb gent gran que participa en
l’activitat física que es fa al casal de la gent gran, faran una dinamització que començarà
aquest 31 d’octubre i s’anirà fent els dimarts i dijous, durant sis jornades.

6.3.
Amb el casal, l’any passat es van començar a fer les caminades per a la gent gran; hi va
haver la primera fase i ara hem entrat en la segona fase d’aquest projecte que està
promogut des de Diputació i on el municipi de Torelló ens han agrupat amb altres
municipis; com que a la primera fase el que fèiem era anar a visitar diferents parcs
naturals de Diputació i ara es fan aquests recorreguts, que són uns recorreguts de 7 o 8
quilòmetres, però en diferents municipis que ens agrupen. Ens han agrupat amb
Martorell, Torroelles de Llobregat, Esplugues de Llobregat i nosaltres. Cadascun
d’aquests municipis prepara un itinerari i hi va aquest grup que és bastant nombrós; la
veritat és que hi ha força participació, hi ha un grup de gent gran al casal molt actiu i que
segueixen molt aquestes caminades i esperem que segueixi així.

Sra. CARME FRANCOLÍ:
6.4.
Jo només dir-vos que aquest passat dimarts dia 22 hi va haver la cloenda del cicle de
xerrades per a la gent gran. Els tres dies hi va haver molta participació, però aquest últim
dimarts hi va haver molt èxit i vam recollir les opinions i les propostes de la gent de cara a
les xerrades de l’any vinent.

Sr. MANEL ROMANS:
6.5.
Com ja vam dir als regidors en les comissions informatives i a la junta de portaveus, el
dimecres celebrarem el primer dinar de l’empresari a Torelló; ens acompanyarà
l’honorable conseller Sr. Felip Puig, el director general d’Indústria, el Sr. Antoni Maria
Grau, el Delegat del Govern, El Sr. Juli Gendrau, i la Sra. Bàrbara Minoves, que és la
delegada del Govern a la Catalunya Central del departament d’empresa i ocupació. Ens
sembla que és una bona oportunitat que tindran els empresaris per poder tenir a davant
el conseller; ens va costar una mica, però al final, entre tots ho hem aconseguit i pensem
que el fet que els empresaris es trobin un dia es puguin conèixer entre ells i crear
sinergies també serà interessant.
Esperem que el dinar estigui bé i que ens vagi molt bé i que en traiem un bon profit. Al
proper ple ja us informaré.
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Sr. JORDI CASALS:
6.6.
Voldria explicar una mica com va anar l’assemblea del barri de Montserrat; aquí a
vegades es parla de participació i de l’equip de govern que no aposta per la participació;
crec que tenim diferents exemples que és així: tant en temes del pla de barris, el tema de
la passarel·la que es va treballar amb els veïns, malgrat les limitacions tècniques, però es
va treballar fins allà on es podia treballar i es va ser molt clar amb els veïns. Les últimes
setmanes vam encetar una nova via de participació, que és l’assemblea de barri, que es
va fer al barri de Montserrat; vam escollir aquest barri, perquè és on l’associació de veïns
té un recorregut més llarg i està molt consolidada i, a més, el barri de Montserrat té molta
entitat i és un dels pilars de la identitat d’aquest municipi. Es va impulsar des de la
regidoria de ciutadania activa, que està dins de l’àrea de ciutadania i seguretat; ho vam
tirar endavant; hi va ser l’alcalde, cosa que es va valorar molt favorablement, perquè més
d’un punt de l’ordre del dia, que era el reordenament del trànsit del barri hi havia una
segona part que era un torn obert de paraula i es va poder parlar amb l’alcalde i amb els
diferents regidors que hi érem.
La valoració ha estat positiva, la participació va ser de més de 80 persones –que també
valorem positiva- i esperem que això ho puguem anar ampliant a altres barris i que sigui
una eina que es consolidi en forma de la participació i que sigui complementària a
processos participatius concrets, com pot ser el que es va fer pel carrer Sant Josep o pels
òrgans de participació que tenim, com els consells municipals.
Sr. LLUÍS SABATÉS:
6.7.
Ja ho vaig comentar a la comissió informativa: dir-vos que des del Consell escolar
Municipal estem elaborant un document contra la Llei Whert, que estem intentant
consensuar amb la majoria de membres del Consell. Pràcticament ja està redactat; ja
s’han fet els últims retocs; es tornarà a enviar a tots els membres del Consell Escolar i si
en data de principis de la setmana vinent no hi ha cap més modificació, cap més
resposta, donarem per bo el document, possiblement el publicarem a la premsa i també
d’alguna manera, ens agradaria que es ratifiqués per part dels grups municipals i ja
mirarem quina és la forma administrativament més correcta per poder-ho fer.
Sr. XAVIER LOZANO:
6.8.
Jo només volia informar i relacionant-ho també amb el fet que en les ordenances fiscals
ha sortit el tema de les deixalles i dels residus, dir per una banda que s’han fet coses
aquest any, i acabaré informant del que vull informar, però ja quan es va fer la famosa
campanya de “l’envàs on vas” ja des de la regidoria ens vam afanyar a fer un comunicat
per informar els ciutadans que aquí tenim un sistema de recollida diferent i que no s’havia
de fer cas a aquella campanya; des del Consell comarca s’ha fet ara a finals d’estiu una
campanya en relació a la recollida selectiva, com funciona aquesta recollida a la comarca
i és una campanya que s’ha fet en coordinació amb els ajuntaments, perquè se’ns va
informar i inclús vam poder dir la nostra i estem treballant les accions de cara a finals de
novembre, la setmana de prevenció de residus, que no puc donar més detalls, perquè no
les tenim lligades del tot, però que hi estem treballant i que, per tant, farem accions de
cara a finals de novembre i aquest any precisament es posa l’accent en la reducció de les
deixalles i en la reutilització abans d’arribar al reciclatge.
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El president dóna les gràcies als assistents i aixeca la sessió.

Vist i plau,
L’ALCALDE,

LA SECRETÀRIA,

Manel Romans Sànchez

Montserrat Freixa Costa
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