ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT EN PLE, CELEBRADA EL DIA
25 DE NOVEMBRE DE 2013:

Identificació de la sessió:
Caràcter:
Data inici:
Lloc:
Horari
Núm.:

Ordinària
25 de novembre de 2013
Presencial
de les 20:04 a les 21:22
PLE2013/10

Hi assisteixen:



Membre de Dret, ROMANS SÁNCHEZ MANEL, Convergència i Unió, que presideix.
Membre de Dret, CASALS PRAT JORDI, Junts per Torelló - Esquerra Republicana de
Catalunya - Acord Municipal
Membre de Dret, PORTÚS NOGUERA ALBERT, Convergència i Unió
Membre de Dret, SABATÉS PADRÓS LLUÍS, Junts per Torelló - Esquerra Republicana
de Catalunya - Acord Municipal
Membre de Dret, GÜELL ROVIRA NÚRIA, Convergència i Unió
Membre de Dret, FRANCOLÍ CASAS CARME, Convergència i Unió
Membre de Dret, VILLENA ACEITUNO CONCEPCIÓ, Convergència i Unió
Membre de Dret, LOZANO VICTORI XAVIER, Junts per Torelló - Esquerra Republicana
de Catalunya - Acord Municipal
Membre de Dret, FONTSERÈ CANDELL MARC, Partit dels Socialistes de Catalunya Progrés Municipal
Membre de Dret, FORCADA RIFÀ DAVID, Partit dels Socialistes de Catalunya - Progrés
Municipal, que s’incorpora a les 20:06.
Membre de Dret, GALOBARDES MOLERA PERE, Partit dels Socialistes de Catalunya Progrés Municipal
Membre de Dret, HERNÁNDEZ YEBRA IRENE, Partit dels Socialistes de Catalunya Progrés Municipal
Membre de Dret, SOLDEVILA MIRÓ JOSEP M, Plataforma per Catalunya
Membre de Dret, OLIVARES GONZÁLEZ DAVID, Plataforma per Catalunya
Membre de Dret, CASTILLO RUBIO JOAN MANEL, Plataforma per Catalunya
Membre de Dret, MAS ILLAMOLA ROSER, Iniciativa per Catalunya Verds
















Excusen la seva assistència:


President, VIVET SOLER JAUME, Convergència i Unió

Ordre del dia:
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2.5.1. Dictamen sobre l’aprovació inicial de la 30ena. Modificació Puntual de la Revisió
del Pla General d’Ordenació Urbana per procedir al canvi de sistema d'actuació del sector
urbanístic del Pla Parcial Mas les Vinyes III
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per ILT.
3.3. DONAR COMPTE DE LES ACTES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
3.3.1. Donar compte de les actes aprovades de la Junta de Govern Local, des de l'última
sessió plenària
3.4. DONAR COMPTE D'INFORMES DE LA INTERVENCIÓ MUNICIPAL
3.4.1. Informe del resultat trimestral d’execució pressupostària, d’acord a la Llei orgànica
2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i desenvolupats
en l’Ordre HAP/2105/2012, d'1 d’octubre.
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:

1. ACTES PENDENTS D'APROVAR
1.1. PLE2013/9 Ordinària 28/10/2013
L’acta d’aprova per unanimitat dels membres assistents, sense modificacions.
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2. PROPOSTES
COMISISÓ INFORMATIVA DE TERRITORI
ECONÒMICA I DE MEDI AMBIENT

I

URBANISME,

DE

PROMOCIÓ

2.1. BENESTAR SOCIAL
2.1.1. Adhesió al protocol d'execució de les diligències de llançament als partits
judicials de Catalunya
ACORD:

RELACIÓ DE FETS:
Vista la notificació sobre la realització del Protocol d’'execució de les diligències de
llançament als partits judicials de Catalunya, signat pel Tribunal Superior de Justícia, El
Departament de Justícia, les quatre diputacions provincials, el Consell Col·legis
d’Advocats de Barcelona, el Consell del Col·legi de Procuradors de Barcelona,
l’Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya.
L’objectiu d’aquest protocol és coordinar l’acció de les institucions signants en l’execució
de les diligències de llançament que disposen els jutjats dels diferents partits judicials del
TSJC i realitzar totes les actuacions que puguin ajudar i millorar la situació de les famílies
o persones en situació de vulnerabilitat social, pendents d’una diligència de llançament
d’un procediment de desnonament, execució hipotecària o similar.
El Protocol, malauradament, no és la solució al drama que viuen les persones
desnonades, però sí que és un pas mes a l’hora de poder oferir una resposta urgent als
que es troben en aquesta situació de vulnerabilitat. Els ajuntaments podran donar, així,
una resposta més ràpida i eficaç, informant als jutges de la situació en què es troben les
persones afectades i alhora es permetrà disposar de més temps per buscar alternatives a
aquestes situacions, entre altres punts, contempla un seguit d’actuacions, perquè els
serveis socials dels ajuntaments tinguin coneixement de cada desnonament o execució
hipotecària amb supòsits de risc social.
És per tot això que, a proposta de la regidoria Benestar Social, i vist el dictamen de la C.
I. de serveis a les persones, el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta del nombre legal
de membres de la Corporació, acorda:
Primer;- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Torelló al protocol d'execució de les
diligències de llançament als partits judicials de Catalunya.
Segon,- Comunicar l’acord a les parts implicades
El text del protocol d'execució de les diligències de llançament als partits judicials de
Catalunya és el següent:
“PROTOCOL D'EXECUCIÓ DE LES DILIGENCIES DE LLANÇAMENT ALS PARTITS
JUDICIALS DE CATALUNYA
Barcelona, cinc de juliol de dos mil tretze
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Reunits:
D'una banda, l’Excel·lentíssim Senyor Miguel Ángel Gimeno Jubero, president del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, nomenat en virtut del Reial decret 15/2010,
de 3 de desembre (BOE núm. 292, de 03.12.2010),
D’altra banda, l’Honorable Senyor Germà Gordó i Aubarell, conseller de Justícia de la
Generalitat de Catalunya, nomenat pel Decret 166/2012, de 27 de desembre, pel qual es
nomenen la vicepresidenta del Govern, els consellers i conselleres dels departaments de
la Generalitat de Catalunya i el secretari del Govern (DOGC núm. 6281, Annex, de
27.12.2012),
D’altra banda, l’Excel·lentíssim Senyor Salvador Esteve i Figueras, president de la
Diputació de Barcelona, que actua en representació de la Diputació de Barcelona, en
virtut de les facultats que li atorga la Refosa 1/2013 sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona diferents del Ple,
publicada al BOPB de 19 de febrer de 2013.
D’altra banda, l’Il·lustríssim Senyor Albert Vallvé Navarro, Vicepresident de la Diputació
de Tarragona, que actua en representació de la Diputació de Tarragona, en virtut d'acord
de 7 de Juny, de les atribucions que Ii confereixen els articles 34.1.b de la Llei 7/1985, de
2 d'abril, reguladora de les bases de règim local i 90.3 del Decret legislatiu 2/2003, de 28
d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i
de la delegació especialment conferida per signar el present per acord de 26 de Juny del
senyor President de la Diputació,
D’altra banda, l’Il·lustríssim Senyor Joan Giraut i Cot, President de la Diputació de Girona,
que actua en representació de la Diputació de Girona, en virtut de les atribucions que li
confereixen els articles 34.1.b de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de
règim local i 90.3 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
D’altra banda, l'Il·lustríssim Senyor Joan Reñé i Huguet, president de la Diputació de
Lleida, que actua en representació de la Diputació de Lleida, en virtut de les atribucions
que li confereixen els articles 34.1.b de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les
bases de règim local i 90.3 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el
text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
D'altra banda, la Il·lustríssima Senyora M. Antònia Amigo de Palau, secretària de Govern
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, nomenada per l'Ordre JUS/42/2010, de 18
de gener (BOE núm. 19, de 22.01.2010.)
D'altra banda, l'Excel·lentíssim Senyor Miquel Samper i Rodríguez, president del Consell
dels Il·lustres Col·legis d'Advocats de Catalunya,
D’altra banda, l’Excel·lentíssim Senyor Ignacio López Chocarro, president del Consell de
Col·legis de Procuradors dels Tribunals de Catalunya,
D'altra banda, l'Il·lustríssim Senyor Miquel Buch i Moyà, president de l'Associació
Catalana de Municipis, en representació d'aquesta Associació, en I'ús de les atribucions
atorgades en els articles 18 i 34 dels seus estatuts,
I, d'altra banda, l’il·lustríssim Senyor Xavier Amor i Martín, president de la Federació de

4

Municipis de Catalunya, en representació d'aquesta Federació, segons les atribucions
atorgades en els articles 19 i 35 dels seus estatuts i l'acord adoptat per aquesta en data
12 de Juny d'enguany.
E x p o s e m:
Els períodes de crisi econòmica provoquen un augment dels procediments que porten
aparellada en execució el llançament de I'habitatge (desnonaments en les seves diferents
modalitats, execucions hipotecaries, execució de laudes arbitrals...). Tots els partits
judicials del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya han sofert aquest increment de
llançaments, a la qual cosa ha d'afegir-se un element qualitatiu com I'augment de la
perillositat en la pràctica d'aquestes diligències. Han estat diverses les situacions en les
quals s'han esgrimit armes a la comissió judicial, ha rebut amenaces i, fins i tot, s'ha
produït un suïcidi.
Malgrat les ·disposicions del Reial decret 27/2012, de 15 de novembre, relatives a ajornar
el llançament en els procediments hipotecaris en certs supòsits, els escassos marges
legals a la discrecionalitat judicial en la matèria determinen un flux constant cap als
recursos socials que les diferents administracions posen en favor de les persones
afectades.
Aquesta situació ha donat lloc a un esforç dels actors institucionals per pal·liar-la en la
mesura del que sigui possible dins de les seves competències i possibilitats. En són
exemple els acords del grup de treball Ciutadans i Administració de Justícia en el si del
Departament de Justícia o el Protocol de col·laboració subscrit entre el Col·legi de
Procuradors de Barcelona i l'Ajuntament de Barcelona de 26.3.2012. En la línia de
col·laboració institucional establerta en els acords esmentats, s'insereix aquest Protocol
que té com a finalitat posar en contacte amb la major celeritat els ciutadans afectats amb
els serveis municipals amb l’objectiu que aquests darrers coneguin la situació i puguin
facilitar I'accés al catàleg de serveis, contactes i possibilitats d'acció que hi hagi a cada
moment, així com evitar riscos i proporcionar garanties a les comissions judicials.
La plasmació jurídica d'aquesta finalitat no resulta fàcil, atès el gran nombre de municipis
existents a Catalunya -que impedeix subscriure un. protocol per a cada cas-, la
multiplicitat de situacions i dimensions que resulten d'aquesta varietat municipal i
l’evidència que en molts dels municipis més petits certs serveis -en especial els socialsels presten ens supramunicipals, la qual cosa aconsella adherir-los en aquest Protocol,
tant en termes formals, atenent el procés d'adhesió dels municipis, com materials, quant a
la prestació concreta dels serveis socials necessaris pera les finalitats que es pretenen.
Per tot això, les diferents parts d'aquest Protocol
Acordem:
1. L'objecte d'aquest Protocol és coordinar l’acció de les institucions signants en
l’execució de les diligències de llançament que disposen els jutjats dels diferents
partits judicials del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i realitzar totes les
actuacions que puguin ajudar i millorar la situació de les famílies o les persones en
situació de vulnerabilitat social, pendents d'una diligència de llançament d'un
procediment de desnonament, execució hipotecària o similar.
2. L’àmbit territorial d'aplicació d'aquest Protocol són els partits judicials de Catalunya
que comprenguin els municipis que s'hi adhereixin -amb exclusió en tot cas del partit
judicial de Barcelona que s'ha de regir pel seu protocol particular- i l’àmbit objectiu, els
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llançaments dels immobles que constitueixen I'habitatge habitual de la persona
demandada en què es produeixi una situació de vulnerabilitat social de les que s'hi
descriuen.
3. Als efectes d'aquest Protocol d'actuació, es defineixen com a situacions de
vulnerabilitat social derivades de procediments judicials que determinin directament la
pèrdua de I'habitatge habitual aquelles en què es produeixi almenys una de les
circumstàncies següents:
a) Supòsits recollits expressament a la Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis
socials i la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de I'autonomia personal
i l’atenció a les persones en situació de dependència:
 Persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial amb grau de
discapacitat superior al 33%.
 Persones amb malalties mentals i trastorns del comportament (síndrome
de Diògenes, persones amb trastorns mentals, etc.) i/o malalties cròniques
que provoquen una incapacitat, cíclica o permanent, en la gestió de la seva
autonomia i/o qualitat de vida.
 Persones amb valoració de grau de dependència.
 Persones amb risc d'exclusió i/o aïllament socials.
 Vulnerabilitat, risc o dificultat social per a la gent gran, la infància i
l’adolescència (persona/es de la tercera edat sola/es, menors d'edat,
especialment en els casos de famílies nombroses, famílies monoparentals,
etc.).
 Violència masclista i les diverses manifestacions de violència familiar.
 Qualsevulla altra situació anàloga.
b) Altres supòsits que, encara que no suposen per ser una condició de vulnerabilitat
social, plantegen problemes susceptibles de ser considerats com a factors de risc
social:
 Existència de persones en situació irregular.
 Supòsits d'habitatges «ocupats».
 Existència d'animals domèstics en nombre significatiu.
 Subministrament de gas natural i/o electricitat, il·legal i/o en mal estat o
d'altres, anàlogament perillosos.
 Qualssevol altres situacions anàlogues i/o perilloses.
4. Les diputacions provincials de Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona, la Federació
Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis -aquesta especialment
mitjançant el Fòrum Comarcal que, integrat a la seva estructura, incorpora tots els
consells comarcals de Catalunya- han de difondre aquest Protocol entre els municipis
agrupats i/o associats respectius, els quals poden, si així ho volen, lliurar una
comunicació d'adhesió a la Presidència del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya.
Aquesta comunicació ha d'incloure necessàriament el compromís de complir el que
disposa aquest Protocol -sense la possibilitat de reserves ni modificacions particularsi a més:




Ha d'identificar els serveis municipals o supramunicipals designats per
actuar en les situacions descrites.
Ha d'identificar amb nom, cognoms i càrrec una persona concreta
responsable de I'actuació dels serveis designats a aquest efecte.
Ha de determinar unes dades concretes de contacte postal, telefònic i
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electrònic.
Ha de determinar, especialment, en el cas que els serveis els presti un ens
supramunicipal, que aquest té coneixement de la designa municipal i que
n'ha donat la conformitat.

Així mateix, el consell comarcal, si així ho acorda el Consell d'Alcaldes, pot lliurar
la comunicació d'adhesió, en la qual s'ha d'especificar que els municipis adherits
n'han donat la conformitat i amb els mateixos requisits esmentats en el paràgraf
anterior per a cadascun dels municipis adherits.
Rebudes unes o altres comunicacions, la Presidència del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya n'ha de justificar la recepció i n'ha de lliurar una comunicació
al/a la jutge/essa i al/a la secretari/ària degans del partit judicial corresponent al
municipi -en aquest últim cas mitjançant la secretària de Govern-, el Departament
de Justícia i els col·legis d'advocats i procuradors corresponents, en la qual s'ha
de notificar la data d'entrada en vigor d'aquest Protocol pel que fa a les diligències
de llançament que cal practicar al municipi concret adherit.

El/La jutge/essa i el/la secretari/ària degans han de fer alhora la distribució
d'aquesta comunicació entre els jutges i els secretaris dels jutjats amb
competència civil del seu partit i, si n'hi ha, als serveis comuns.
Les diputacions provincials, l'Associació Catalana de Municipis i la Federació de
Municipis de Catalunya, dins de les seves disponibilitats i de la manera que
estimin més convenient, han de donar suport tècnicament, econòmicament i
associativament a l'adhesió al Protocol dels municipis de la seva comarca,
província o associació, prenent els acords o desenvolupant les actuacions adients
en aquest sentit.
5. En l’àmbit dels partits judicials on entri en vigor aquest Protocol -totalment o en algun
dels municipis-, els consells dels col·legis d'advocats i de procuradors de Catalunya
han de promoure entre els seus col·legiats -a través dels col·legis territorials
respectius-, quant als procediments de desnonament, hipotecaris i qualssevol altres
que comportin o puguin comportar directament la pèrdua de I'habitatge habitual de la
persona demandada, la conveniència de fer constar per altressí a la demanda les
circumstàncies de risc social que els seus clients els hagin fet constar o el fet
d’ignorar-les i, en el cas que comparegui un representant o defensor de la persona
demandada, en l’escrit de contestació o en un escrit dirigit específicament al jutjat en
aquest sentit.
6. Els ajuntaments adherits poden posar a disposició del servei d'actes de comunicació
o dels jutjats, per unir-los a la documentació judicial que s'ha de lliurar a les persones
demandades en aquests procediments, uns fulls informatius dels diferents recursos
socials existents en aquests casos i als quals aquests puguin accedir. L'aportació
concreta dels documents -en paper o electrònicament - s'ha d'entendre sempre amb
la persona que hagin designat com a responsable en la comunicació d'adhesió abans
esmentada. En el cas que sigui el consell comarcal o un altre ens supramunicipal que
tingui assumida la prestació dels serveis socials al municipi adherit, aquests fulls han
de ser aportats per aquest. També poden ser col·lectius en el cas que prestin servei a
més d'un municipi, a fi de facilitar-ne el tractament als òrgans judicials.
7. Els ajuntaments adherits o, si escau, els consells o altres ens, poden posar a
disposició del col·legi de procuradors del seu partit judicial els mateixos fulls
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informatius -fins i tot en versió electrònica imprimible-, perquè en els supòsits d'actes
de comunicació realitzats directament pels seus col·legiats conforme a la normativa
processal vigent es pugui donar compliment a la labor informativa descrita en el
número anterior. Com abans, l'aportació concreta dels documents -en paper o
electrònicament – s’ha d'entendre per part del col·legi respectiu de procuradors amb
la persona que hagin designat com a responsable en la comunicació d'adhesió al
Protocol.
8. El/La secretari/ària del servei d'actes de comunicació o del jutjat que conegui del
procediment ha de disposar unir aquests fulls en les citacions que s'han d'entendre
amb les persones demandades i ha d'indicar que la seva practica i, en general, dels
actes de comunicació en aquests procediments inclogui:
a) La consignació per part de la comissió judicial de qualssevol de les situacions
de risc social descrites abans, de les quals tinguin coneixement per raó de la
pràctica de I'acte de comunicació.
b) De forma expressa, que es faci constar en la diligència que la comissió judicial
estengui el consentiment de la persona demandada al fet que I'existència del
procediment sigui posada en coneixement dels serveis socials de l’ajuntament
adherit, als quals s'ha de lliurar una comunicació informativa de la situació de risc
social sobre aquest tema en el cas que es presti el consentiment indicat.
El mateix es farà en el cas d'actes de comunicació que dugui a terme directament
el procurador en els casos establerts legalment, utilitzant el/s mateix/os
documents que faria servir la comissió judicial per indagar-ne la vulnerabilitat
social.
9. El Departament de Justícia, amb subjecció en tot cas a les disponibilitats
pressupostàries i de conformitat amb la secretària de Govern, ha d'efectuar les
modificacions necessàries als programes de gestió informàtica dels jutjats, perquè la
documentació dels actes de comunicació que calgui realitzar, la indagació de la
vulnerabilitat social i la comunicació posterior als serveis socials permetin donar
compliment al que es disposa més amunt. Alternativament, pot donar compliment a
aquest punt mitjançant impresos. Igualment, en coordinació amb el personal dels
ajuntaments adherits o dels ens supramunicipals que prestin els serveis socials, ha de
realitzar les accions de formació necessàries -i possibles-, perquè el personal judicial
que hagi de practicar les diligències pugui completar verbalment la informació que cal
subministrar a la persona demandada.
10. El/La jutge/essa que conegui d'una situació de risc en la fase inicial del procediment i
hagi rebut el consentiment de la persona demandada i, en tot cas, el secretari del
servei d'actes de comunicació o del jutjat, una vegada esdevingui ferma la resolució
judicial que dóna lloc al llançament i s'hagi sol·licitat -si no s'ha fet abans-, s'ha
d’adreçar als serveis socials designats per cada ajuntament adherit a fi que aquests
avaluïn la possible situació de risc social i les mesures per evitar-lo, adoptades i/o
proposades i en tot cas amb un termini concret d'execució, així com la seguretat de la
comissió judicial en la realització d'aquest acte. En tot cas, quan s'assenyali una data i
hora concreta per al llançament -en el decret d'admissió de la demanda o a la
sentència-, s'han de tenir en compte els terminis establerts en aquest Protocol a fi de
no buidar-los de contingut.
11. En el termini màxim de quinze dies, els serveis socials actuants de l’ajuntament
adherit han de trametre I'informe-avaluació a partir de la valoració del qual el secretari
del servei d'actes de comunicació o del jutjat disposarà, si escau, amb el trasllat previ
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a la part executant, el que correspongui amb vista a la pràctica del llançament en la
data assenyalada i l’auxili a aquesta que estimi necessari dels serveis socials indicats
o altres serveis municipals (zoonosi o similar) i sens perjudici del que aporti la part
executant per fer valer el seu dret (manyans, transportistes i/o altres). En cap cas, la
manca de I'informe o el seu retard ha de ser causa de suspensió del llançament que
en tot cas ha de comunicar-se als serveis socials i sens perjudici que la comissió
judicial pugui disposar-la en el moment de la seva realització material per les raons
que estimi adients.
12. En el supòsit que de I'informe es desprengui la possibilitat de compromís per a la
seguretat de la comissió judicial o de les persones implicades, s'ha de sol·licitar,
mitjançant una resolució del secretari del servei d'actes de comunicació o del jutge,
I'auxili dels Mossos d'Esquadra amb la finalitat que acompanyin la comissió judicial a
realitzar la pràctica de la diligencia de llançament.
13. Totes les comunicacions al·ludides en aquest Protocol -sigui a les parts, als
professionals o als serveis públic -ho han de ser mitjançant un correu electrònic, a les
adreces específiques que cada part faciliti sobre aquest tema i, específicament, a la
dels serveis socials designats en la comunicació d'adhesió, excepte les fetes pel, o al
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que requeriran forma escrita en suport
paper.
14. Respecte dels fitxers automatitzats de dades que cadascuna de les parts d'aquest
Protocol pugui crear a resultes d'aquest, s'estableix:






Que han de ser comunicats degudament a l'Autoritat Catalana de Protecció de
Dades. S'han d'adoptar les mesures per adequar-los a la Llei orgànica 15/1999,
de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i altres normes
d'aplicació i cuidant que el tractament de la informació esmentada sigui realitzada
únicament per personal degudament autoritzat.
Que la informació s'ha d'utilitzar exclusivament per a les necessitats estrictes
derivades d'aquest Protocol -facilitar allotjament, magatzem de mobiliari o I'ajut,
l'orientació i l’assessorament que les famílies o persones usuàries necessitin-, i no
emprar-la amb finalitat diferents.
Que els ajuntaments adherits han d'adoptar les mesures per adequar-se a la Llei
orgànica 5/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i
altres normes d'aplicació. Ha de tenir la consideració d'encarregat del tractament a
efectes del que disposa la normativa esmentada.

15. Es constitueix una comissió mixta presidida pel president del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya o la persona en qui ell delegui i de la qual formaran part els
restants signants d'aquest Protocol el personal en qui aquests deleguin. La Comissió
s'ha de reunir ordinàriament amb una periodicitat anual i amb caràcter extraordinari
sempre que el president ho consideri necessari, per ser, o a proposta d'alguns dels
representants de les parts. Aquesta Comissió ha de vetllar pel bon funcionament de
l’aplicació d'aquest Protocol, així com resoldre els dubtes que se'n puguin derivar de
I'execució pràctica.
16. En l’àmbit de cada partit judicial es pot constituir una comissió de seguiment presidida
pel/per la jutge/essa degà/ana i integrada pel/per la secretari/ària degà/ana o, del
servei d'actes de comunicació, la persona responsable dels serveis socials del major
nombre de municipis del partit adherits a aquest Protocol i la del municipi amb major
nombre d'habitants, que s'ha de reunir a sol·licitud de qualsevol dels seus integrants i
que ha de vetllar pel bon funcionament de I'aplicació d'aquest Protocol, així com
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resoldre els dubtes que se'n puguin derivar de I'execució pràctica.
17. Aquest Protocol entrarà en vigor a partir del dia de la data de la seva signatura i tindrà
una durada d'un any prorrogable, al seu venciment, per idèntics i successius períodes
anuals si no ha estat denunciat per alguna de les parts amb una antelació de 90 dies.
Seran causes de resolució d'aquest Protocol:
El transcurs del termini previst.
•
El mutu acord de les parts.
•
L'incompliment de qualsevol dels compromisos que assumeixen les parts
durant el transcurs de la vigència.
Seran causes de resolució especifiques envers els municipis adherits,
I'incompliment de qualssevol dels compromisos, que aquests assumeixen,
constatada per la Comissió de Seguiment a què es fa referència a la clàusula 14.
En cas de resolució del Protocol, les parts establiran els mecanismes que permetin el
seguiment de les activitats de col·laboració endegades o la seva finalització ordenada
i adequada preservant els drets dels usuaris que puguin resultar-ne afectats.
18. Les adhesions fetes per part dels municipis interessats entraran en vigor a partir de
I'acceptació pel president d'aquest Tribunal i tindran una durada d'un any prorrogable,
al seu venciment, per idèntics i successius períodes anuals si no han estat
denunciades per alguna de les parts amb una antelació de 90 dies mitjançant una
comunicació escrita a la Presidència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya,
que, acceptada, ho comunicarà al/a la jutge/essa i secretari/ària degà/ans.
En cas de cessament de I'adhesió, els ajuntaments i els degans establiran els
mecanismes que permetin el seguiment de les activitats de col·laboració endegades o
la seva finalització ordenada i adequada preservant els drets dels usuaris que puguin
resultar afectats.
19. Les referències fetes als serveis d'actes de comunicació i als jutjats i al seu personal
s'entenen fetes, als efectes exclusius d'aquest Protocol, als serveis comuns
processals corresponents que, sigui quina sigui la seva denominació, assumeixin la
realització dels actes de comunicació i l’execució dels llançaments, com a
conseqüència bé de la implantació als partits judicials del nou model d'oficina judicial
dissenyat pel Decret 169/2010, de 16 de novembre, sobre estructura i organització de
I'oficina judicial a Catalunya, bé de reformes legislatives.
I, com a prova de conformitat, les parts signem aquest Protocol, en el lloc i la data
assenyalats a l’encapçalament.
Miquel Àngel Gimeno Jubero
Salvador Esteve i Figueras
Joan Giraut i Cot
Antònia Amigo de Palau
Ignacio López Chocarro
Xavier Amor Martín“

Germà Gordó Aubarell
Albert Vallvé Navarro
Joan Reñé Huguet
Miquel Samper i Rodríguez
Miquel Buch Moya

INTERVENCIONS:
Sr. ALBERT PORTÚS:
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Tal com ja es va comentar a la Comissió informativa pertinent i tal com posa en el
protocol, l’objectiu és coordinar l’acció de les diferents institucions signants en l’execució
de les diligències de llançament que es fan a cada jutjat i realitzar totes les actuacions
que puguin ajudar i millorar la situació de les famílies i les persones en situació de
vulnerabilitat social, pendents d’una diligència de llançament, d’un procediment de
desnonament, execució hipotecària o semblant.
El resum del protocol al qual ens volem adherir és aquest.
Quan són les vuit i sis minuts, s’incorpora a la sessió el Sr. David Forcada.

Sra. ROSER MAS:
Tal com ha dit l’Albert, és molt interessant i molt encoratjador que per primera vegada,
ens tan diversos signin un protocol de col·laboració, en aquest tema sobretot. Ara bé,
després d’una atenta lectura del document, com suposo que tothom haurà fet, voldria
compartir amb tots vosaltres certs aspectes que m’han sobtat ja de bon començament,
atès que l’adhesió es planteja com un guany per als ajuntaments. En primer lloc, el
mateix títol que diu “d’execució de les diligències de llançaments als partits judicials de
Catalunya”; en segon lloc, les entitats signants: les 4 diputacions catalanes, el Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, el Departament de Justícia de la Generalitat de
Catalunya, la Secretaria de Govern del Tribunal Superior de Catalunya, el Col·legi
d’advocats, l’Associació Catalana de municipis i la Federació Catalana de municipis. En
tercer lloc, la poca incidència que té aquest protocol per als ciutadans i ciutadanes de
Torelló, i ho dic així de clar, per tres raons fonamentals que a continuació us exposo;
fixeu-vos: ja en el primer paràgraf de la part expositiva, diu textualment: “Han estat
diverses les situacions en les quals s'han esgrimit armes a la comissió judicial, ha rebut
amenaces i, fins i tot, s'ha produït un suïcidi.” En el punt 10 dels acords, diu: “El/La
jutge/essa que conegui d'una situació de risc en la fase inicial del procediment i hagi rebut
el consentiment de la persona demandada” fixin-se: “consentiment de la persona
demandada” i diu tot un altre seguit de com es fa tot aquest procediment: “s’ha d’adreçar
als serveis socials per cada ajuntament adherit a fi que aquests avaluïn la possible
situació de risc social i les mesures per evitar-lo, adoptades i/o proposades i en tot cas
amb un termini concret d'execució, així com la seguretat de la comissió judicial –com la
seguretat de la comissió judicial- en la realització d'aquest acte.” Els recordo que es
tracta de llançaments judicials! Judicialment es fa fora a persones i a famílies, del seu
domicili; aleshores, aquí estan parlant de la seguretat de la comissió judicial! No parlen
per res de les persones o famílies.
I, per acabar, en el punt 12 s’explicita: “En el supòsit que de I'informe es desprengui la
possibilitat de compromís per a la seguretat de la comissió judicial o de les persones
implicades, s'ha de sol·licitar, mitjançant una resolució del secretari del servei –aquí parla
del terme normatiu-, I'auxili dels Mossos d'Esquadra amb la finalitat que acompanyin la
comissió judicial a realitzar la pràctica de la diligencia de llançament.
Convindran amb mi, que no es veu en lloc beneficis directes per als ciutadans de Torelló!
Perquè no s’informarà l’Ajuntament de tots els casos que estiguin en situació de
llançament; no es preveuen mesures per a les persones o famílies en situació de
vulnerabilitat a qui s’hagi de llançar dels seus domicili i no dota de recursos els serveis
socials municipals, perquè puguin atendre correctament a les persones o les famílies
afectades per aquestes mesures tan dràstiques com perdre el domicili habitual.
Per tot això, votarem en contra d’aquesta adhesió. No obstant això, insto a l’Ajuntament
de Torelló, tots nosaltres, a treballar activament, encara més del que puguem estar fent
en aquests moments, perquè d’això no en dubto en absolut, però articular recursos i
mesures i atendre en el temps i la mesura que ho precisi, les persones i famílies del
nostre municipi que es trobin en aquesta dramàtica situació.
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Sr. ALBERT PORTÚS:
El protocol no l’ha redactat aquest ens; senzillament ja ens ve redactat i entenem que és
més positiu que no pas negatiu i, per tant, entenem que és millor donar-hi suport. Molts
dels punts que has comentat actualment ja s’estan portant a terme; per exemple el punt
12 que has comentat, que està marcat aquí, en el tema d’auxili judicial, actualment ja
s’està portant a terme; tant si ens adherim com si no a aquest protocol, aquesta actuació
ja funciona de per si.
En tot el demés, entenem que si que és important i que millora la comunicació entre els
ens. Pel tema d’ajudes o assistències a benestar social? És evident que l’ajuntament, tan
si ens adherim com si no, donarà suport a la gent que està en una situació de risc social,
o víctimes de maltractaments... tots els supòsits que contempla la normativa i que tenen
accés a la suspensió del llançament o qualsevulla altra mesura que estigui contemplada
en la normativa. Per tant, entenem que potser no és el protocol perfecte? potser no, però
entenem que és millor que ens hi adherim, que no al contrari i, per tant, hi donarem
suport.
Sr. JOSEP M. SOLDEVILA:
No sabem gaire bé si funcionarà o no funcionarà i si servirà per alguna cosa, per almenys
siguem positius i tindrem més informació i més contacte amb els ens, com has dit tu
Albert. Votarem a favor.
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació
atès el resultat que s’especifica a continuació:
Vots favorables: 15, dels regidors i les regidores dels grups municipals de CiU, del
PSC-PM, de JpT-ERC-AM i de PxC.
Vots desfavorables: 1, de la regidora del grup municipal d'¡ICV-EUiA-E
Abstencions: 0
2.2. ENSENYAMENT
2.2.1. Manifest contra la Llei Wert
ACORD:
RELACIÓ DE FETS:
En la sessió plenària del Consell Municipal Escolar de Torelló del passat dia 14 d’octubre
de 2013 tots els membres del plenari van manifestar-se en contra de l’anomenada llei
Wert de la reforma educativa. També es va acordat de fer arribar un manifest als mitjans
de comunicació d’àmbit local i comarcal i fer-lo aprovar pel Ple Municipal.
El text del Manifest que se sotmet a l’aprovació del Ple és el que segueix:
“TORELLÓ NO VOL LA LLEI WERT
El congrés dels diputats de Madrid acaba d’aprovar la llei Wert.
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182 Vots a favor, tots del Partit Popular.
137 Vots en contra, tota l’oposició en bloc.
Només amb aquesta lectura tan senzilla ja es pot veure que aquesta és una llei de partit i
no de consens. Això és el que comporten les majories absolutes. Això és la imposició i la
força per sobre dels valors del consens i la raó, del diàleg i del respecte.
La llei Wert ha estat objecte d'un rebuig frontal per part de tota la comunitat educativa en
tots els territoris de l’Estat Espanyol . És una llei retrògrada (n’hi ha que la qualifiquen de
preconstitucional ), és una llei segregadora, una llei homogenitzadora i harmonitzadora
(en el mal sentit de la paraula), una llei centralista i una llei espanyolitzadora per aquelles
comunitats que tenen llengua pròpia. És la llei d’un govern que vol súbdits en ple segle
XXI. Un govern que no respecta allò que ja està legislat -en un marc absolutament
legítim- pels parlaments i governs de les diferents autonomies. Nosaltres tenim una Llei
d’Educació Catalana (LEC) que es va aprovar amb un ampli consens dels diputats
catalans en el Parlament de Catalunya. Quan amb la nostra voluntat, la de tots els
ciutadans, la vulguem canviar, ho farem. No abans.
La llei Wert envaeix competències i menysprea la llengua i la cultura del nostre país.
Tanca els ulls a un model lingüístic que ha estat un model de cohesió social. Separar els
alumnes per raó de llengua pot portar a la fractura social. La llei Wert es gira d’esquena
als avenços pedagògics dels darrers trenta anys. Ignora les desigualtats i esborra l’horitzó
i la fita de la igualtat d’oportunitats. És una llei feta per ideòlegs que no saben res de la
gran riquesa que comporta la diversitat ni tampoc de les bondats de l’escola inclusiva.
És per tot això que desitgem que aquesta llei no passi el tràmit del Senat. Però si a nivell
polític no es pogués frenar esperem que tots junts siguem capaços de fer valdre un
model educatiu que tingui en compte tots els orígens i totes les llengües, un model de
respecte i de valors democràtics, un model que s’emmiralli en la innovació i en el progrés
i que estigui per sobre d’aquest atemptat al seny i la raó que és la tristament anomenada
llei Wert.
No acatarem.
El Plenari del Consell Escolar Municipal de Torelló:
Llar d’infants Blancaneus, Llar d’infants La Cabanya, Escola Dr. Fortià Solà, Escola Marta
Mata, Escola Vall del Ges, Escola Rocaprevera, Escola Sagrats Cors, Institut Cirviànum,
Escola d’adults, Escola de Música, Escola d’Arts Plàstiques,
On són representats tots els estaments de la comunitat educativa: alumnes, famílies,
docents, equips directius, personal d’administració i serveis, representants dels grups
polítics, tècnics i regidor d’Ensenyament de l’Ajuntament de Torelló.”
És per tot això que, a proposta de la regidoria Educació, i vist el dictamen de la C. I. de
serveis a les persones, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels membres assistents,
acorda:
Primer. Aprovar el Manifest subscrit pel Plenari del Consell Escolar Municipal.
Segon. Rebutjar totalment el projecte de llei aprovat pel Congrés de Diputats de
l’anomenada llei Wert.
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Tercer. Comunicar aquests acords al Govern de l’Estat espanyol, al Govern de la
Generalitat del Catalunya, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i als grups
parlamentaris del Congrés de Diputats.
INTERVENCIONS:

Sr. LLUÍS SABATÉS:
Em sembla que el més important, és que cada grup es posicioni, si vol, sobre aquest
manifest, però penso que el més important és veure que dins d’un òrgan de participació
municipal es va arribar a aquest acord, de fer un manifest conjunt, que hi van participar
tots els membres del Consell Municipal i, per tant, un dels mandats que es va acordar allà
era fer-ne publicitat en els mitjans de comunicació –que ja n’hem fet- i si es podria
presentar al plenari per donar-hi una mica més de valor significatiu.
Em sembla que podem dir moltes coses de la llei Wert; estan molt reflectides en aquest
manifest; està clar que aquesta llei ataca el model d’immersió escolar vigent a Catalunya,
un model d’èxit de fa trenta anys –això ja ho diu el manifest- i menysté el català
qualificant-lo d’assignatura específica no troncal; centralitza i espanyolitza el sistema
educatiu; obre la porta a una selecció prematura entre els alumnes des dels 13 anys;
recupera l’obligació que les famílies hagin de triar entre assignatura de religió catòlica i
una altra assignatura i atempta el dret de participació democràtica de famílies, alumnes i
professorat en el govern dels centres.
Per tot això, evidentment, l’equip de govern hi donarem suport i si després des de
convergència i Unió voleu fer alguna apreciació, però nosaltres donarem suport, sobretot
pel fet aquest que nosaltres creiem que és important que ve d’un òrgan de participació
municipal i penso que és important donar-li suport.

Sra. ROSER MAS:
Nosaltres volíem comentar que aquí, a diferència de l’altra en què no hi veiem la
necessitat, hi votarem favorablement, perquè la Llei Wert és una aberració i treballem a
tots nivells, perquè no s’apliqui.
Des de l’inici del projecte de Llei, el nostre grup a Madrid amb en Joan Coscubiela ja s’hi
treballava. Hem estat implicats, per intentar aturar-la i per això, conjuntament amb altres
partits, i sindicats, i altres entitats representants d’AMPA... vam signar un decàleg de
rebuig que inclou arguments més que suficients per no tirar-la endavant, abans, fins i tot,
d’aquest comunicat que avui presentem.
De totes maneres, malauradament aquesta setmana ja ha superat el primer tràmit del
senat i per tant, caldrà molta contundència i desobediència, perquè la Llei suposa un
disbarat jurídic i lingüístic i, per tant, caldrà també molta valentia per part del Govern de la
Generalitat i el màxim suport des de totes les institucions, partits i organismes per no
aplicar-la. Per això és bo que tot el consell Escolar mostri aquest acord i la voluntat de
treballar conjuntament per aturar-la, perquè de fet, com ja dèiem en el decàleg aquest, i
es deia aquí, també, més enllà de negar la diversitat lingüística de les comunitats
autònomes, atemptant absolutament contra el nostre model lingüístic de Catalunya, que
és un fet molt greu, també promou un sistema de revàlides amb efectes molt punitius, que
no és gens positiva, si no el contrari: castiga molt els alumnes i desmereix el professorat i
limita molt la formació integral dels alumnes i, a més, com ja s’ha comentat en el
manifest, imposa una recentralització educativa amb la qual estem absolutament en
contra. Per tant, votarem a favor d’aquest manifest.
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Sr. JOSEP M. SOLDEVILA:
Nosaltres també votarem a favor. Prou malament està el sistema educatiu en aquest
país, com per emmerdar-lo encara més del que està.
Sra. IRENE HERNÀNDEZ:
Nosaltres evidentment, des del PSC Progrés Municipal, estem totalment d’acord amb
aquest manifest que es presenta contra la LONCE i que avala, com a dit bé el regidor
d’ensenyament, el plenari del Consell Escolar Municipal de Torelló.
Malgrat s’han dit moltes coses, si que ens agradaria fer un petit èmfasi, a més, que la Llei
Wert, com és coneguda, malauradament, com s’ha comentat, s’ha aprovat i es preveu dur
a terme el curs 2014-2015. Considerem que és una suma d’aspectes pedagògics,
legislatius, ideològics efímers, una càrrega contra l’educació inclusiva, la igualtat
d’oportunitats i contra qualsevulla visió mínimament plural, oberta, i també moderna.
Evidentment, també atempta contra les llengües cooficials -en aquest cas nostre el
català- que passen de ser assignatures troncals –com bé diu el manifest- a ser
assignatures d’especialització opcionals, que a més, no es tindran en compte en
l’homologació dels estudis a nivell nacional si això continua endavant, que això és el més
greu.
Esperem que el constitucional on volen portar aquesta Llei, si es duu a terme, tots els
partits de l’oposició que han votat en contra, sigui coherent i just i vegi el caràcter
antidemocràtic, ja que és una Llei imposada i no consensuada, com també es manifesta
en el manifest –valgui la redundància-.
VOTACIÓ:
La proposta s'aprova per unanimitat dels setze membres assistents.
COMISSIÓ INFORMATIVA D’ECONOMIA I HISENDA, RECURSOS HUMANS, RÈGIM
INTERN I SEGURETAT

2.3. HISENDA
2.3.1. Modificació de les tarifes de la piscina coberta
ACORD:
L’empresa Sport Assistance 2000, S.L., és l’adjudicatària de la concessió de la gestió de
la piscina coberta municipal de Torelló per acord del Ple de l’Ajuntament de data 23 de
juliol de 2007.
De conformitat amb l’apartat 5.3.2 del contracte signat entre l’Ajuntament de Torelló i
Sport Assistance 2000, S.L. el 31 d’octubre de 2007, el concessionari va presentar les
tarifes que va estimar oportunes aplicar en el primer exercici d’activitat, en concordança
amb el que s’establia en la clàusula 2.5 del plec de clàusules tècniques i econòmic –
administratives que van regir l’adjudicació de la concessió administrativa del servei
municipal de piscina coberta de Torelló, aprovat pel Ple de l’Ajuntament de data 26 de
febrer de 2007.
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El Ple de l’Ajuntament del dia 23 de febrer de 2009 va aprovar la proposta de tarifes
presentades per Sport Assistance 2000, S.L., que varen ser vigents a partir del 22 de juny
de 2009, data de l’obertura de les noves instal·lacions de la piscina coberta municipal.
A partir d’aquesta data s’han modificat en diferents ocasions les tarifes, algunes ajustantse al cost de vida, altres introduint nous conceptes.
En el passat ple de 28 d’octubre de 2013, es van aprovar de nou totes les tarifes de la
piscina per ajustar les tarifes que el concessionari necessita a la realitat de la
documentació administrativa. No obstant, el dia 23 d’octubre, ja una vegada fetes les
comissions informatives d’hisenda, van sol·licitar incorporar unes tarifes per usuaris de
Càrites. Donat que en el Ple de setembre es va passar per urgència una modificació, i
que es va demanar que no es passessin més urgències d’aquest tipus, es va creure
oportú posposar-ho al ple de novembre.
Vist l’interès social que incorpora la tarifa,

És per tot això que, a proposta de la regidoria Economia i Hisenda, i vist el dictamen de
la C. I. d'administració, economia i hisenda, recursos humans, règim intern i seguretat , el
Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels membres assistents, acorda:
Primer.- APROVAR la modificació de les tarifes de la piscina coberta municipal de
Torelló amb efectes a 1 de gener de 2014, incorporant:
Subjecte passiu: Càrites
Tarifa matí: 17,49€
9:30/10:15
Divendres
10:30/11:30 Dilluns
10:30/11:30 Dimecres

Ciclisme indoor
Circuit de fitness
Circuit de fitness

Tarifa tarda: 17,49€
16:30/17:30 Divendres
16:30/17:30 Dilluns
18:15/19:00 Dimecres

Circuit de fitness
Circuit de fitness
Ciclisme indoor

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

VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels membres assistents atès el resultat que
s’especifica a continuació:
La proposta s'aprova per unanimitat dels setze membres assistents.
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2.3.2. Aprovar inicialment la modificació de l'ordenança fiscal núm. 7, reguladora de
la taxa pel subministrament d'aigua potable i la conservació d'escomeses i
comptadors
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.
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
coma eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora comunicació
informativa amb els ciutadans.
Verificat que 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.
Vistos els informes tècnics preceptius.
És per tot això que, a proposta de la regidoria Economia i Hisenda, i vist el dictamen de
la C. I. d'administració, economia i hisenda, recursos humans, règim intern i seguretat , el
Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació,
acorda:
Primer.- APROVAR PROVISIONALMENT per a l’exercici de 2014 i següents la
modificació dels apartats 1.a), 1.b) i 1.d) de l'article 6 de l'ordenança fiscal núm.7,
reguladora de la taxa pel subministrament d'aigua potable i el manteniment d'escomeses i
comptadors, essent el nou redactat dels apartats modificats el següent:
"a) Subministrament d’aigua a famílies:
- Fins a un mínim de 10 m3/mes ----------------------------- 0,3719 euros/m3
- De més de 10 fins a 14 m³/mes ---------------------------- 0,8299 euros/m3
- De més de 14 m³/mes---------------------------------------- 0,9891 euros/m3
b) Subministrament d’aigua d’ús industrial ------------------------------ 0,4803 euros/m3
d) Conservació de comptadors, segons diàmetre:
- Fins a 13 mm, per mes------------------------------------------ De més de 13mm i fins a 20 mm, per mes----------------- De més de 20 mm i fins a 30mm, per mes ----------------- De més de 30 mm, per mes -----------------------------------

0,6823 €
0,9167 €
1,3905 €
2,3690 €"

Segon.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament l'anterior acord
provisional, així com el text complet de l'Ordenança fiscal modificada 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.
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Durant el període d’exposició pública de l'Ordenança, 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 per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran
examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut
el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords
adoptats restaran definitivament aprovats.
INTERVENCIONS:
Sra. ROSER MAS:
Només volíem comentar que, com sempre, nosaltres no hi estem d’acord; ja coneixeu la
nostra posició en relació a aquest tema i, per tant, no manifestarem el nostre acord.

Sr. JOSEP M. SOLDEVILA:
Així com el ple passat no vaig aprovar apujar a la companyia, tampoc podem aprovar
aquesta altra apujada.
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació
atès el resultat que s’especifica a continuació:
Vots favorables: 12, dels regidors i les regidores dels grups municipals de CiU, del
PSC-PM i de JpT-ERC-AM.
Vots desfavorables: 4, dels regidors i de la regidora dels grups municipals del PxC
i d'¡ICV-EUiA-E
Abstencions: 0
2.3.3. Declarar com a crèdits no disponibles vàries partides del Capítol III destinat a
despeses financeres, per fer front al menor ingrés de la Participació en els Tributs
de l'Estat del mes de desembre de 2013
ACORD:

En data de 19 de juliol de 2013, la Secretaria General de Coordinació Autonòmica i Local
va efectuar la liquidació definitiva de la participació dels municipis en els tributs de l'Estat,
corresponent a l'exercici 2011, atenent els criteris establerts en els articles 100 a 103, 105
i 106, 108 a 111, 113 i 115 a 118 de la Llei 39/2010, de 22 de desembre, de
Pressupostos Generals de l'Estat per l'any 2011, i en l'article 82 de la Llei 17/2012, de 27
de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per l'any 2013, seguint les
disposicions recollides en els articles 111 a 124 i 135 a 146 del text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, que per l'Ajuntament de Torelló suposa haver de retornar 98.867,52 euros.
L'article 82.2 de la Llei 17/2012, de 27 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat
per l'any 2013, diu textualment que: "Els saldos deutors que es puguin derivar de la
liquidació a la qual es refereix l'apartat anterior, en el component de finançament que no
correspongui a cessió de rendiments recaptadors en impostos estatals, els han de
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reemborsar les entitats locals afectades mitjançant compensació amb càrrec als
lliuraments a compte que, en concepte de participació en els tributs de l'Estat definida en
la secció 3a i en la subsecció 1a de la secció 5a d'aquest capítol, es percebin
posteriorment a la liquidació esmentada, en un període màxim de tres anys, mitjançant
retencions trimestrals equivalents al 25 per cent d'un lliurament mensual, llevat que,
aplicant aquest criteri, s'excedeixi el termini assenyalat, cas en què s'han d'ajustar la
freqüència i la quantia de les retencions corresponents a fi que no es produeixi aquesta
situació."
Les entregues a compte de la Participació en els Tributs de l'Estat que percep
mensualment l'Ajuntament de Torelló l'any 2013 tenen un import brut de 221.962,23
euros, això suposa que la 1a retenció a practicar, atenent l'article 82.2 esmentat en
l'apartat anterior, ha de ser de 55.490,55 euros i segons les previsions del Ministerio de
Hacienda y Administracions Públicas, a les que ha tingut accés la intervenció municipal,
tindrà efectes en l'entrega a compte del mes de desembre d'enguany.
Per tal que no es produeixi un dèficit en el tancament del pressupost de l'exercici 2013,
provocada per la davallada dels ingressos de la Participació en els Tributs de l'Estat no
prevista en el pressupost vigent, es creu convenient realitzar la retenció per no
disponibilitat de crèdits de diferents partides del capítol III de despeses financeres, de les
quals es preveu estalvi, per import de 55.490,55 euros.
És per tot això que, a proposta de la regidoria Economia i Hisenda, i vist el dictamen de
la C. I. d'administració, economia i hisenda, recursos humans, règim intern i seguretat , el
Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels membres assistents, acorda:
Primer.- DECLARAR la no disponibilitat dels crèdits de les partides que tot seguit es
relacionen i pels imports que s'indiquen en cada cas:
PARTIDA
502-011-3100001
502-011-3100003
502-011-3100006
502-011-3100007
502-011-3100008
502-011-3100009
502-011-3100010
502-011-3100021
502-011-3100022
502-011-3100023
502-011-3100024
502-011-3100030
502-011-3100040
502-011-3100090

DENOMINACIÓ
Catalunya Caixa, interessos préstec inversions 2009
Catalunya Caixa, interessos préstec inversions 2010
Catalunya Caixa, interessos préstec inversions
2002/2003
Catalunya Caixa, interessos préstec inversions 2004
Catalunya Caixa, interessos préstec inversions 2005
Catalunya Caixa, interessos préstec inversions 2012
Unnim, interessos préstec inversions 2010
BBVA, interessos préstec inversions 2005
BBVA, interessos préstec inversions 2006/2007
BBVA, interessos préstec inversions 2009
BBVA, interessos préstec inversions 2011/2012
BSCH, interessos préstec inversions 2004
Sport Assistance 2000, S.L., interessos préstec
piscina coberta municipal
Interessos pòlisses de crèdit

IMPORT
1.800,00€
2.900,00€
1.600,00€
1.500,00€
2.300,00€
7.400,00€
12.600,00€
2.700,00€
4.200,00€
5.800,00€
2.200,00€
1.400,00€
4.500,00€
4.590,55€

Segon.- NOTIFICAR el present acord a la intervenció municipal per tal que ho
comptabilitzi.

VOTACIÓ:
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La proposta s'aprova per unanimitat dels setze membres assisetnts.
2.3.4. Aprovar la modificació de pressupost núm. 25/2013, mitjançant transferències
i crèdits extraordinaris a finançar amb la baixa del crèdit de partides que s'estimen
reductibles
ACORD:

ANTECEDENTS
1. Pel Decret de l’Alcaldia de data 13 de novembre de 2013 s’inicia l’expedient per a
l’aprovació de la modificació de crèdits, per transferències del crèdit entre partides de
diferent capítol de despeses i crèdit extraordinari a finançar amb la baixa del crèdit de
partides que s'estimen reductibles.
2. Per poder atendre les despeses que es detallen a continuació, per a les quals la
consignació en el pressupost ordinari actual és insuficient, cal tramitar l’expedient de
transferències del crèdit de partides que s'estimen reductibles, amb subjecció a les
disposicions vigents.
3. 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

Consignació
inicial

Crèdits en baixa

Consignació
definitiva

101-334-4890007 Transferències
corrents.
Casal
Català la Desperta

5.080,00 €

5.080,00 €

0,00 €

208-920-4800000 Indemnitzacions
no franquiciades

7.621,47 €

3.490,00 €

4.131,47 €

209-132-2040000 Renting
vehicle
policia local

7.145,64 €

5.145,64 €

2.000,00 €

10.000,00 €

1.822,28 €

8.177,72 €

502-011-3110000 Despeses
formalització,
modificació
cancel·lació
préstecs

de
i
de

15.537,92 €

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

Nom

101-334-2120000 Manteniment

Consignació
inicial
i

600,00 €

Crèdits en alta
950,00 €

Consignació
definitiva
1.550,00 €
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conservació hotel
d'entitats de la
Plaça Nova
101-334-2220000 Comunicacions
telefòniques hotel
d'entitats de la
Plaça Nova
101-338-2279900 Festes populars
204-942-4670001 Transferències
corrents Consorci
de la Vall del Ges,
Orís i Bisaura
208-342-2240001 Assegurances
edificis. Esports
208-920-2260200 Publicitat
propaganda.
Règim intern

i

208-920-2270601 Assessoraments
professionals
209-132-6230000 Grup electrògen
(Projecte:2013-4- dependències
209-2)
policia local

Totals altes de crèdits:

600,00 €

700,00 €

1.300,00 €

6.230,19 €

3.430,00 €

9.660,19 €

41.600,00 €

1.822,28 €

43.422,28 €

5.408,72 €

90,00 €

5.498,72 €

1.200,00 €

1.500,00 €

2.700,00 €

25.000,00 €

1.900,00 €

26.900,00 €

0,00 €

5.145,64 €

5.145,64 €

15.537,92 €

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 compleixen els articles 9.2 i 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.
4. La secretaria i la intervenció municipals han emès els seus informes, que consten en
l'expedient.
És per tot això que, a proposta de la regidoria Economia i Hisenda, i vist el dictamen de
la C. I. d'administració, economia i hisenda, recursos humans, règim intern i seguretat, el
Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació,
acorda:
Primer.- APROVAR l’expedient de modificació de crèdit
núm. 25/2013, per
transferències del crèdit de partides que s'estimen reductibles del pressupost de
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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. MARC FONTSERÈ:
Nosaltres ens abstindrem, perquè, tot i que no estem d’acord amb algunes partides que
ara detallaré, si que el muntant dels 15.000, en 10.000 euros hi podríem donar suport.
Concretament, no veiem massa bé per què s’ha de, més que duplicar la partida de
conservació de l’hotel d’entitats, o perquè s’ha de duplicar, o més que duplicar, les
comunicacions telefòniques de l’hotel d’entitats; hauríem de mirar de tenir-ho en compte
això i rebaixar-ho en els temps en què estem; i per últim, també, més que duplicar,
també, la publicitat i propaganda no ens sembla que sigui coherent en aquests temps.
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació
atès el resultat que s’especifica a continuació:
Vots favorables: 12, dels regidors i les regidores dels grups municipals de CiU, de
JpT-ERC-AM, de PxC i de PxC.
Vots desfavorables: 0
Abstencions: 4, dels regidors i la regidora del grup municipal del PSC-PM

2.4. SECRETARIA
2.4.1. Desafectació de dos vehicles de la policia local
ACORD:
RELACIÓ DE FETS:
Vist l’expedient relatiu a la desafectació dels següents béns mobles del servei públic
policia local:
a) Vehicle automòbil marca Seat model Altea 1.6 i matrícula 0932 FMD anotat amb
el núm. 330 de l’inventari de Béns mobles afectes al servei públic.
b) Vehicle automòbil marca Renault model 19 GTX i matrícula GI-9506-BB anotat
amb el núm. 332 de l’inventari de Béns mobles afectes al servei públic.
En data 14 de novembre de 2013 el responsable del departament de Seguretat
Ciutadana i mobilitat ha emès informe sobre l’estat dels dos vehicles, la seva antigüetat i
sobre la no necessitat pel servei públic dels vehicles automòbils marca Seat model Altea
1.6, matrícula 0932 FMD anotat amb el núm. 330 de l’inventari de Béns mobles afectes al
servei públic i marca Renault model 19 GTX, matrícula GI-9506-BB anotat amb el núm.
332 de l’inventari de Béns mobles afectes al servei públic, canviant la seva qualificació de
béns de domini públic a béns patrimonials, proposant la seva venda com a part de la
contraprestació per l’adquisició d’un vehicle usat per a la policia local.
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En data 14 de novembre de 2013 la Secretària municipal ha emès informe jurídic en
relació al procediment i la legislació aplicable per a dur a terme la desafectació prèvia
dels dos vehicles del servei públic policia local per passar a ser béns patrimonials.
En data 14 de novembre de 2013 s’ha emès certificat sobre l’anotació dels dos vehicles
en l’Inventari de Béns de l’ajuntament de Torelló.
FONAMENTS DE DRET:
L’article 20 del Reglament de patrimoni dels ens locals, aprovat pel Decret 336/1988, de
17 d’octubre, regula el procediment per alterar la qualificació jurídica dels béns dels ens
locals.
L’article 47.2 n) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local
requereix el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la
corporació per aprovar l’alteració de la qualificació jurídica dels béns demanials o
comunals. En el mateix sentit l’article 114.3 m) del Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
És per tot això que, a proposta de la regidoria Secretaria, i vist el dictamen de la C. I.
d'administració, economia i hisenda, recursos humans, règim intern i seguretat, el Ple de
l’Ajuntament, per unanimitat dels membres assistents, acorda:
Primer.- Aprovar inicialment la desafectació del bé moble vehicle automòbil marca Seat
model Altea 1.6 i matrícula 0932 FMD anotat amb el núm. 330 de l’inventari de Béns
mobles afectes al servei públic i del bé moble vehicle automòbil marca Renault model 19
GTX i matrícula GI-9506-BB anotat amb el núm. 332 de l’inventari de Béns mobles
afectes al servei públic, canviant la seva qualificació de béns de domini públic a béns
patrimonials.
Segon.- Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler electrònic
municipal de l’ajuntament durant el termini de quinze dies, perquè durant aquest període
es presentin les al·legacions que s’estimin pertinents. En cas que no es produeixin
al·legacions durant aquest període, s’entendrà elevat a definitiu el present acord, sense
necessitat d’adoptar-ne un de nou.

VOTACIÓ:
La proposta s'aprova per unanimitat dels setze membres assistents.

COMISISÓ INFORMATIVA DE TERRITORI
ECONÒMICA I DE MEDI AMBIENT

I

URBANISME,

DE

PROMOCIÓ

2.5. URBANISME
2.5.1. Dictamen sobre l’aprovació inicial de la 30ena. Modificació Puntual de la
Revisió del Pla General d’Ordenació Urbana per procedir al canvi de sistema
d'actuació del sector urbanístic del Pla Parcial Mas les Vinyes III
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ACORD:

RELACIÓ DE FETS:
La Comissió d’Urbanisme de Barcelona del dia 16 de setembre de 1998 va acordar
aprovar definitivament la Revisió del Pla General d’Ordenació Urbana (PGO), acord
publicat el dia 20 de desembre de 1999.
Per resolució de l'Alcalde del dia 27 de novembre de 2007, es va atorgar la condició
d'administració urbanística actuant al Consorci urbanístic per al desenvolupament del
sector Mas les Vinyes II, i de l'àmbit, de sòl no urbanitzable anomenat Mas les Vinyes III.
Acord publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 34, de data: 8/02/2008.
La Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central, en la sessió del 29 d’abril de
2009, va adoptar l’acord d’aprovar definitivament la Modificació puntual del Pla general
d’ordenació per delimitar un nou àmbit de sòl urbanitzable delimitat anomenat Mas Les
Vinyes III, de Torelló, acord publicat el dia 6 de juliol de 2009.
Aquesta Modificació puntual tenia per objecte definir un nou àmbit d’actuació urbanística,
destinat principalment a usos industrials, establint el sistema d’actuació urbanística del
nou àmbit pel sistema d’expropiació.
Atès que aquest nou sector de planejament no s’ha desenvolupat, i vistes les noves
circumstàncies que avui concorren, és necessari canviar el sistema d’actuació inicialment
previst d’expropiació pel sistema de reparcel·lació, en la modalitat de cooperació.
A la vista del que s'exposa els serveis tècnics municipals redacten la 30ena. Modificació
Puntual de la Revisió del Pla General d’Ordenació Urbana per procedir al canvi de
sistema d'actuació de reparcel·lació del sector urbanístic del Pla Parcial Mas les Vinyes
III, per la modalitat de Cooperació.
Vist l'informe jurídic emès en data 14 de novembre de 2013 per part de la Secretària
municipal que consta a l'expedient.
FONAMENTS DE DRET:
PRIMER.- L’article 96 i 97 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, modificat pel decret
3/2012 de 22 de febrer, que desplega el text Refós de la Llei d’Urbanisme, preveu que les
modificacions de qualsevol figura de planejament se subjecta a les mateixes disposicions
que en regeixen la formació i han de raonar i justificar la necessitat de la iniciativa,
l’oportunitat i la conveniència. L’aprovació inicial i l’aprovació provisional dels plans
d’ordenació urbanística municipal correspon al plenari municipal que l’ha d’adoptar amb el
quòrum de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació. Un cop
adoptat l’acord d’aprovació inicial s’ha de posar a informació pública pel termini d’un mes
a través d’edictes que s’inseriran al butlletí oficial de la província i a un dels diaris de
premsa periòdica de més divulgació en l’àmbit municipal.
L’aprovació inicial dels instruments de planejament urbanístic obliga l’administració
competent a acordar la suspensió l’atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys,
d’edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d’instal·lació o
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ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes
establertes per legislació sectorial en els àmbits en què les noves determinacions
comportin una modificació del règim urbanístic. En aquest cas, al preveure un canvi del
sistema d’actuació no comporta cap modificació en el règim urbanístic del sector i, en
conseqüència, no és necessari la suspensió de llicències.
SEGON.- L’article 22.2 C) i 47.2 ll.) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
del règim local en concordança amb l’article 53.1 s) del 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
atorguen la competència per efectuar les aprovacions provisionals de les modificacions
de planejament general correspon al plenari municipal que l’ha d’adoptar amb la majoria
absoluta del nombre legal de membres de la Corporació.
És per tot això que, a proposta de la regidoria Serveis Territorials, i vist el dictamen de la
C. I. de territori i urbanisme, promoció econòmica i medi ambient, el Ple de l’Ajuntament,
per unanimitat dels membres assistents, acorda:
Primer.- APROVAR INICIALMENT la 30ena. Modificació Puntual de la Revisió del Pla
General d’Ordenació Urbana per procedir al canvi de sistema d'actuació d'expropiació pel
de reparcel·lació modalitat de Cooperació del sector urbanístic del Pla Parcial Mas les
Vinyes III.
Segon.- SOTMETRE l’expedient a informació pública pel termini d’un mes, mitjançant
anuncis de l’acord que es publicaran en el Butlletí Oficial de la Província, al Diari Ara, i al
tauler electrònic municipal.
Tercer.- FACULTAR l’alcalde de l’ajuntament tan àmpliament com en dret sigui
necessari per al més eficaç desenvolupament d’aquest acord.
VOTACIÓ:
La proposta s'aprova per unanimitat dels setze membres assistents.
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
2013/2217
2013/2218
2013/2221
2013/2222
2013/2223
2013/2224
2013/2225
2013/2226
2013/2227
2013/2228
2013/2229
2013/2230

22/10/2013
22/10/2013
23/10/2013
23/10/2013
23/10/2013
23/10/2013
23/10/2013
23/10/2013
24/10/2013
24/10/2013
24/10/2013
24/10/2013

Decret Aprovar la relació P/2013/130
Decret Aprovar la relació P/2013/131
Decret aprovar la relació P/2013/132
Sol·licitud d'accés per vehicles G.B.C.
Decret incoació expedient sancionador
Decret aprovar la relació P/2013/133
Decret aprovar la relació P/2013/135
Decret incoació contracte menor serveis
362/13 Desistiment CCU
31/04-II02 baixa actv.
Autorització circulació vehicle publicitari i megafonia AG Publival
06/2012-II canvi no substancial
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2013/2231
2013/2232
2013/2233
2013/2234
2013/2235
2013/2236

24/10/2013
24/10/2013
24/10/2013
24/10/2013
24/10/2013
24/10/2013

2013/2237
2013/2238
2013/2239
2013/2240
2013/2241
2013/2242

25/10/2013
25/10/2013
25/10/2013
28/10/2013
28/10/2013
28/10/2013

2013/2243
2013/2244

28/10/2013
28/10/2013

2013/2245
2013/2246
2013/2247
2013/2248
2013/2249
2013/2250
2013/2251

28/10/2013
28/10/2013
28/10/2013
28/10/2013
28/10/2013
28/10/2013
29/10/2013

2013/2252
2013/2253
2013/2254
2013/2255
2013/2256
2013/2257
2013/2258
2013/2259
2013/2260
2013/2261

29/10/2013
29/10/2013
29/10/2013
29/10/2013
29/10/2013
29/10/2013
29/10/2013
29/10/2013
29/10/2013
29/10/2013

2013/2262
2013/2263
2013/2264
2013/2265
2013/2266
2013/2267
2013/2268

29/10/2013
29/10/2013
30/10/2013
30/10/2013
30/10/2013
30/10/2013
30/10/2013

2013/2269
2013/2270

30/10/2013
30/10/2013

2013/2271

30/10/2013

Nòmina. Assignació complement de productivitat MMM i JVA
nòmina octubre 2013
Nòmina. Aprovació hores extres nòmina octubre 2013
Decret aprovar la relació P/2013/136
Autorització ús hotel entitats Josep Bardolet a l'ADET
Autorització ús hotel entitats Josep Bardolet a ANC
Acord transaccional Sport Assistance 2.000
Decret Aprovar la devolució de la fiança del servei de les piscines
d'estiu
Canvi titularitat nínxol núm. 2196 4a. Part Nova
413/2013-Diversos
Acord incoació 44.1/13
Alta del gos amb codi 982000189383374
31/2013-i legitimació innòcua
Sol·licitar subvenció per realitzar accions formatives adreçades
prioritàriament a treballadors/ores desocupats/ades per a l'any
2013.
Sol·licitud d'accés per vehicles T.S.C., SLU
Decret deixar sense efectes baixa d'ofici Sr. Donaldo Rodríguez
Sosa exp. 23/2013
Decret aprovar la relació F/2013/506 i altres
Alta del gos amb codi 941000015999252
Decret aprovar un AD a favor del Consorci Vall del Ges
Alta del gos amb codi 985120030862787
Alta del gat amb codi 982000196953208
15/05-i Deixar sense efectes llicència activitat innòcua
Annex conveni de col·laboració entre la Facultat de Ciències de
la Salut i el Benestar de la Universitat de Vic i l'Ajuntament de
Torelló per al desenvolupament de pràctiques acadèmiques
externes curriculars dels estudiants universitaris de treball s
2013/8-LOMAJ
Baixa Servei Transport Adaptat- exp. 2005/164
479/2013-LPO-SSTT
Canvi titularitat nínxol núm. 619 2a. Oest
Renovacio Targeta Aparcament individual- exp. 1997/97
Renovacio Targeta Aparcament individual- exp. 1997/97
Decret Aprovar un AD a favor del Nou 69 teatre
Decret Aprovar un AD a Serralleria Torelló SL
Decret Aprovar un AD a Serralleria Torelló SL
Compensar la factura 131.623 de Recollida i Reciclatge, S.L.,
amb les factures emeses per l'ajuntament, dels consums de la
Deixalleria de la Vall del Ges 2013/97, 2013/99 i 2013/100
Decret incoació contracte menor obres
Ordre de pagament préstecs octubre 2013
Decret requeriment pagament Autocars Ravigo SL
09/2013-CP legitimació CP annex III
Decret Incoar Baixa d'ofici Exp. Núm.: 24/2013
Autorització ús hotel entitats Josep Bardolet a Josep Llach
Delegació de l'alcaldia per a la celebració d'un casament civil al
regidor Sr. Xavier Lozano
470/13 VP Castanyada/St. Jordi
Aprovar la devolució de la taxa per la venda d'entrades del Teatre
Cirvianum per error en la partida d'ingrés
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2013/22721
30/10/2013 Rectificació error termini assegurança danys materials patrimoni
Dipositar l'import de la quota del 3r. trimestre de 2013 del préstec
2013/2272 30/10/2013 de Sport Assistance 2000, S.L., en el compte 20161
2013/2273 31/10/2013 Decret aprovar la relació P/2013/137
2013/2274 31/10/2013 Exp.- 490/13 guals Supermercat Mercadona
2013/2275 31/10/2013 Decret aprovar la relació P/2013/139
2013/2276 31/10/2013 30/01-i baixa actv
2013/2277 31/10/2013 471/13 ampliació horaris
2013/2278 31/10/2013 Concessió nínxol núm. 2288 4a. Part Nova
Resolució del recurs de reposició interposat per Plus Ultra,
2013/2279 31/10/2013 Recurs reposició interposat per Seguros y reaseguros, SL
2013/2280 04/11/2013 483/2013-LOMEN
2013/2281 04/11/2013 Sol·licitud d'accés per vehicles O.M.R.
2013/2282 04/11/2013 Decret incoació procediment protecció legalitat urbanística
2013/2283 04/11/2013 Decret incoació procediment protecció legalitat urbanística
Decret incoació procediment recuperació d'ofici solar carer
2013/2284 04/11/2013 Camprodon
2013/2285 04/11/2013 Decret aprovar la relació F/2013/507 i altres
2013/2286 05/11/2013 Acceptació préstec PCL 2013 import 124.352 euros
Decret autorització entrenamnets ordinaris i competicions del
2013/2287 05/11/2013 NCT per la temporada 2013-14
2013/2288 05/11/2013 19/07-II.1 Legitimació control annex II.1 ara CP
2013/2289 05/11/2013 480/2013 VP Taules i cadires 2013 - hivern
2013/2290 05/11/2013 477/2013 VP Taules i cadires 2013 - hivern
2013/2291 05/11/2013 477/2013 VP Taules i cadires 2013 - hivern
2013/2292 05/11/2013 473/2013-LOMEN
2013/2293 05/11/2013 492/2013-LOMEN
2013/2294 05/11/2013 494/2013-LOMEN
2013/2295 05/11/2013 Sanció 45/13
2013/2296 05/11/2013 Acord incoació 45.1/13
2013/2297 05/11/2013 Ordre d'execució finca Av.Generalitat,41
2013/2298 05/11/2013 Decret adjudicació contracte menor serveis Firmadoc
2013/2299 05/11/2013 Decret aprovar la relació F/2013/517 i altres
2013/2300 05/11/2013 arxivar Ordre d'execució netejar solars C.del Turo,12-16
2013/2301 05/11/2013 Decret adjudicació contracte menor serveis
2013/2302 06/11/2013 28/2013-i legitimació innòcua
2013/2303 06/11/2013 429/13 Baixa activitat
2013/2304 06/11/2013 19/2013-i legitimació innòcua
2013/2305 06/11/2013 Sol.licitud Targeta aparcament individual- exp. 2007/118
2013/2306 06/11/2013 Sol·licitud d'accés per vehicles J.P.V.
2013/2307 06/11/2013 Sol·licitud d'accés per vehicles M.G.G.
2013/2308 06/11/2013 Decret aprovar la relació P/2013/140
2013/2309 06/11/2013 111/2013-LOMEN
2013/2310 06/11/2013 496/2013-LOMEN
Delegació de les tasques de l'Alcaldia durant el seu període
2013/2311 07/11/2013 d'absència per ILT.
2013/2312 07/11/2013 Decret Àrea Servei a les Persones
Denegar l'increment de 3m3 a preu del 1r. tram de consum de la
2013/2313 07/11/2013 taxa pel subministrament d'aigua al contracte 5.605.550
2013/2314 07/11/2013 497/2013-LOMEN
2013/2315 07/11/2013 Decret baixa d'ofici Exp.: 26/2013
2013/2316 07/11/2013 Decret baixa per no RN 08/2013
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Concedir l'incrment de 6m3 a preu del 1r. tram de consum de la
07/11/2013 taxa per subministrament d'aigua al contracte 5.607.689
07/11/2013 Ordre d'execució-neteja de solars urbanitz.La Caçada
Deixar sense efecte l'aprovació de la devolució de 535,50 euros
de la taxa per la venda d'entrades al Teatre Cirvianum del decret
2013/2319 07/11/2013 de l'alcaldia núm. 2271/2013
Iniciar l'expedient de modificació de pressupost núm. 23/2013,
2013/2320 07/11/2013 per ampliació de crèdits per ingressos
2013/2321 08/11/2013 373/2010 SSTT- LOMAJ 2a. Fase.
Aprovar l'expedient de modificació de pressupost núm. 23/2013,
2013/2322 08/11/2013 per ampliació de crèdits per ingressos
2013/2323 08/11/2013 Excedència voluntària per incompatibilitats DPT
2013/2324 08/11/2013 Devolució aval Akasvayu
2013/2325 08/11/2013 Decret aprovar la relació F/2013/516
2013/2326 08/11/2013 Concessió nínxol de recuperació núm. 2053 1a. Part Nova
2013/2327 08/11/2013 Canvi titularitat nínxol núm. 448 4a. Est
2013/2328 08/11/2013 Decret aprovar un AD a favor de Mobles Grau SA
2013/2329 08/11/2013 Decret Aprovar un AD a favor de SECE
2013/2329Aprovar padrons, altes,baixes, fallits i la liquidació servei
1
08/11/2013 submint.aigua potable 3r. Trimestre 2013
2013/2330 11/11/2013 Decret imposició sanció ordenança ciuvisme exp 2013/081
2013/2331 11/11/2013 Decret aprovar la relació P/2013/141
2013/2332 11/11/2013 Decret aprovar baixa D Banco Santander SA
2013/2333 11/11/2013 Ordre d'execució solar C.Congost, 15 A
2013/2334 11/11/2013 Decret aprovar un AD a favor de SECE
2013/2335 11/11/2013 Decret aprovar un AD a favor de ABM consulting
2013/2336 11/11/2013 499/13 VP Masterclass solidaria
2013/2337 11/11/2013 Decret aprovar un AD a favor de Entorn Urbà SL
2013/2338 11/11/2013 61/01-III Requerir control o pla d'actuació
2013/2339 11/11/2013 Decret aprovar un AD a favor de Gestió Residus Urbans Osona
2013/2340 11/11/2013 54/08-III Requerir baixa activitat
Ordre d'execució netejar solars sense edificiar urbanitz.La
2013/2341 11/11/2013 Caçada
2013/2342 12/11/2013 08/09-II.1 Legitimació canvi no substancial
2013/2343 12/11/2013 Contractació treballadora social GPB
2013/2344 12/11/2013 Nòmina. Rectificació nòmina amb IT octubre 2013 JGF
2013/2345 12/11/2013 429/13 Baixa activitat
2013/2346 12/11/2013 Baixa Servei Teleassistencia- exp. 2011/148
2013/2347 12/11/2013 Baixa Servei Teleassistencia- exp. 2009/288
2013/2348 12/11/2013 Baixa Servei Teleassistencia- exp. 2006/86
Decret Aprovar la justificació núm. 5 de la bestreta 2/2013
2013/2349 12/11/2013 B.Social
2013/2350 12/11/2013 Sol.licitud Servei Transport Adaptat- exp. 2007/132
2013/2351 12/11/2013 Sol.licitud del Servei de Teleassistencia- exp. 2011/148
2013/2352 12/11/2013 Sol.licitud Servei Transport Adaptat - exp. 1997/41
2013/2353 12/11/2013 Baixa Transport Adaptat-Exp. 2009/288
2013/2354 12/11/2013 463-2013-2-LOMEN
2013/2355 12/11/2013 Decret aprovar la relació F/2013/525 i altres
2013/2356 13/11/2013 VP Campanya signa un vot
2013/2357 13/11/2013 220/1987 Prop Baixa actv. Ofici
2013/2358 13/11/2013 27/2011-i Baixa actv.
2013/2359 13/11/2013 Sanció 46/13
2013/2360 13/11/2013 Acord incoació 46.1/13
2013/2317
2013/2318
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2013/2361
2013/2362
2013/2363
2013/2364
2013/2365
2013/2366
2013/2367
2013/2368

13/11/2013
13/11/2013
13/11/2013
13/11/2013
13/11/2013
13/11/2013
13/11/2013
13/11/2013

2013/2369
2013/2370

13/11/2013
13/11/2013

2013/2371
2013/2372

13/11/2013
13/11/2013

2013/2373
2013/2374

13/11/2013
14/11/2013

2013/2375
2013/2376
2013/2377
2013/2378
2013/2379
2013/2380
2013/2381
2013/2382
2013/2383
2013/2384
2013/2385
2013/2386
2013/2387
2013/2388
2013/2389
2013/2390
2013/2391
2013/2392

14/11/2013
14/11/2013
14/11/2013
14/11/2013
14/11/2013
14/11/2013
14/11/2013
15/11/2013
15/11/2013
15/11/2013
15/11/2013
15/11/2013
15/11/2013
15/11/2013
15/11/2013
15/11/2013
15/11/2013
15/11/2013

2013/2393

15/11/2013

2013/2394
2013/2395

18/11/2013
18/11/2013

2013/2396
2013/2397

18/11/2013
18/11/2013

2013/2398
2013/2399

18/11/2013
18/11/2013

Iniciar l'expedient de modificació del pressupost núm. 26/2013,
per ampliació de crèdits per ingressos
Contribucions especials C.Rocaprevera quota 5a.
475/2013-LOMEN
474/2013-LOMEN
460/2013-LOMEN
Decret aprovar un pagament a justificar a favor Anna Manrique
Trobada delegats i delegades de Torelló
488/2013-Diversos
Decret Aprovar la baixa d'una A contracte arrendament vehicle
policia
Ordre d'execucuió refer façana immoble C.Nou,67
Iniciar l'expedient de modificació de pressupsot núm. 25/2013,
per la transferència del crèdit de partides entre diferents capítols
de despesa
Activitat: la dona tornera a la Vall del Ges
Iniciar l'expedient de modificació de pressupost núm. 24/2013,
per generació de crèdits per nous ingressos
Nòmina. Liquidació DPT novembre 2013
Aprovar l'expedient de modificació de pressupost núm. 26/2013,
per ampliació de crèdits per ingressos
Renúncia càrrec delegat prevenció i riscos JMCM
501/2013-LOMEN-SSTT
502/2013-LOMEN-SSTT
503/2013-LOMEN-SSTT
Decret Aprovar la relació P/2013/145
Decret aprovar la relació P/2013/142
508/2013-LOMEN-SSTT
Arxivar ordre d'execució finca Camí Can Parrella, 1
Sol·licitud d'accés per vehicles V.M.M.
Sol·licitud d'accés per vehicles O.M.R.
27/2013-i Legitimació innòcua
32/2013-i Legitimació innòcua
30/2013-i Legitimació innòcua
21/2013-i legitimació innòcua
29/2013-i legitimació innòcua
478/2013 VP Taules i cadires
467/2013 VP Taules i cadires
Aprovar el padró i la liquidació de la taxa de clavegueram del 3r.
trimestre de 2013
Incloure la proposta de la regidoria d'esports a la modificació de
pressupost núm. 24/2013, de generació de crèdit per nous
ingressos
Decret incoació expedient sancionador carrer Capsavila
Sol·licitud per fer ús de la sala d'actes de la Cooperativa pel dia
30 de novembre.
Decret incoació expedient sancionador Plaça Nova
Iniciar l'expedient de modificació de pressupsot núm. 27/2013,
per la transferència del crèdit de partides que s'estimen
reductibles
Decret aprovar la relació P/2013/143
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El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat dels tràmits que estan relacionats a
la taula que precedeix.
3.2. DONAR COMPTE DE LES ACTES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
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:
Sessió ordinària del dia 21d’octubre de 2013.
Sessió ordinària del dia 4 de novembre de 2013.
Sessió ordinària del dia 11 de novembre de 2013
El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat dels tràmits que estan relacionats a
la taula que precedeix.
3.3. DONAR COMPTE EXPRESSA DE DECRETS DE L'ALCALDIA
3.3.1. Donar compte del decret de l'alcaldia de delegació de les seves tasques
pròpies per ILT.
En data 7 de novembre de 2013, s’ha dictat la resolució de l’alcaldia de la qual se’n dóna
compte al ple per al general coneixement:
Aquesta Alcaldia ha de sotmetre’s a una petita intervenció quirúrgica, per la qual cosa
preveu que estarà de baixa per ILT en un període de quinze dies, a partir del dia 11 de
novembre de 2013 i, per tal de no deixar l’Alcaldia desatesa cal procedir a la delegació de
les seves tasques pròpies en aquest període relacionat.
L’article 47 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el
Reglament d’Organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats Locals, preveu que
correspon als tinents d’Alcalde substituir en la totalitat de les seves funcions i per ordre
del seu nomenament, a l’Alcalde, en els supòsits d’absència, malaltia o impediment que
l’impossibiliti per l’exercici de les seves funcions. Caldrà efectuar prèvia delegació que
haurà de reunir els requisits fixats en l’article 44 del mateix decret que preveu la
necessitat de la seva publicació al butlletí oficial de la província.
Per tot l’exposat anteriorment, i de conformitat amb les atribucions que em confereix
l’article 21 de la Llei 7/1985 , de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, l’article
53 del decret legislatiu 2/2003 pel que s’aprova el text refós de la llei municipal de règim
local de Catalunya, i els articles 46, 47 i 48 del reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel que s’aprova el Reglament d’Organització, funcionament i règim jurídic de
les Entitats Locals,
RESOLC:
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Primer.- DELEGAR les tasques pròpies de l’Alcaldia, en el primer tinent d’Alcalde, Sr.
Manel Romans i Sànchez, durant el període de la seva absència per ILT, els dies de
l’onze al vint-i-quatre de novembre, ambdós inclosos.
Segon.- DONAR COMPTE de la present Resolució en la propera sessió que celebri el
plenari municipal.
Tercer.- NOTIFICAR-LA a les persones interessades i PUBLICAR-LA al Butlletí Oficial
de la Província.
Quart.- Donar a conèixer la present resolució als Departaments municipals pel seu
coneixement i efectes oportuns.”
El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat dels tràmits que estan relacionats a
la taula que precedeix.

3.4. DONAR COMPTE D'INFORMES DE LA INTERVENCIÓ MUNICIPAL
3.4.1. Informe del resultat trimestral d’execució pressupostària, d’acord a la Llei
orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i
desenvolupats en l’Ordre HAP/2105/2012, d'1 d’octubre.
La Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera,
estableix en el seu article 6 el principi de transparència i determina en el paràgraf segon i
tercer que “...correspon al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques proveir la
disponibilitat pública de la informació economico financera relativa als subjectes integrats
en l’àmbit d’aplicació d’aquesta Llei, amb l’abast i periodicitat que derivi de l’aplicació de
les normes i acords nacionals i de les disposicions comunitàries. Les administracions
públiques han de subministrar tota la informació necessària per al compliment de les
disposicions d’aquesta Llei o de les normes i acords que s’adoptin en desplegament seu, i
han de garantir la coherència de les normes i procediments comptables, així com la
integritat dels sistemes de recopilació i tractament de dades. Igualment estan sotmeses a
disponibilitat pública les previsions utilitzades per a la planificació pressupostària, així
com la metodologia, supòsits i paràmetres en els quals es basin”.
Amb ànim de proveir aquest mandat s’ha publicat l’Ordre HAP/2105/2012, de 1 d’octubre
que determina com remetre la informació de forma trimestral sobre l’execució del
pressupost i el compliment de les variables de regla de la despesa i capacitat.
Aquesta informació a remetre, tal i com diu l’exposició de motius de l’esmentada Ordre,
perquè l’estat central tingui més informació, de millor qualitat i homogènia sobre el món
local.
L'incompliment de l’obligació de remetre aquesta informació, a més de la possible
responsabilitat personal, podria portar a aplicar les mesures de correcció de l’article 20
de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera,
Per tot l’exposat:
Primer.- INFORMAR del resultat trimestral d’execució pressupostària, d’acord a la Llei
orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i
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desenvolupats en l’Ordre HAP/2105/2012, de 1 d’octubre, segons el detall annex i amb el
resultat de:
La corporació local compleix amb l’objectiu de la regla de la despesa
La corporació local compleix amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària
La corporació local compleix amb la ràtio d’endeutament

Segon.- TRAMETRE en temps
d’Administracions Públiques.

i

forma

l’esmentada

informació

a

Ministeri

El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat dels tràmits que estan relacionats a
la taula que precedeix.

4.- PRECS I PREGUNTES
Sra. ROSER MAS:
4.1.En relació a les llicències d’obres, ens agradaria saber quin tipus de seguiment es fa en el
conjunt del poble, de les obres de millora que fan els particulars o empreses. Se’n ocupen
els serveis tècnics? Quantes persones s’ocupen específicament d’aquest tema? Quina
dedicació setmanal hi tenen? Entenem que la funció fonamental és “passejar pel poble” i
comprovar que allà on es fan obres hi ha la corresponent llicència i si no és així i no hi ha
el cartell pertinent, mirar què passa, així com també vetllar, perquè es fan desperfectes a
la via pública, i llavors, també s’han d’arreglar.
Ens agradaria que ens responeu sobre el tema, perquè creiem que és fonamental fer una
bona pedagogia en aquest tema, i sobretot, perquè hi ha una normativa, cal que tothom la
compleixi i ens dóna la impressió que últimament no sembla que compleixi exactament
tothom.

Respon el Sr. Lluís Sabatés:
Al departament de serveis territorials hi ha un inspector que es dedica a aquesta tasca. Si
vols saber exactament el que has demanat, ara no t’ho puc respondre, perquè
evidentment no tinc al cap l’horari exacte que fa cada persona i, a més, tot el que implica
una llicència d’obres que no només és inspecció, si no també tot el tràmit administratiu i,
si et sembla bé, m’ho miraré i et respondré per escrit.
4.2.Tema de la senyalització. Torelló es caracteritza per una senyalització sovint poc clara; a
base de queixes i de comentaris de persones concretes i puntuals, es van resolent
algunes coses. Ara, per exemple, s’ha obert la ronda del Puig i ens preguntem si algú ha
revisat aquesta senyalització, perquè, vosaltres creieu que té lògica, per exemple, que
l’enllaç amb el carrer del Sindicat, l’estop estigui situat on és, quan es dificulta tant la visió
per incorporar-te a aquella via? I és la que té més trànsit i no pas l’altra.
Aquesta ronda, només està pensada, a més, per als torellonencs i torellonenques, que ja
sabem on anem, perquè no hi ha cap senyalització que et digui on t’adreces.

Respon el Sr. Jordi Casals:
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A la ronda del Puig tenim prevista una actuació per reforçar el que és la senyalització i
per reforçar la ronda del Puig que ara ja obertament és una circumval·lació que té Torelló,
per fi! I en quant al stop, que comentaves, ja en vam parlar –crec que en una comissió
informativa del ple anterior- i es va comentar el dubte davant d’aquesta senyalització; el
motiu que hi hagi aquest stop, és bàsicament, perquè sigui una mesura de control de
velocitat; el que passa és que està en estudi si realment és la millor opció, o no. Però es
basa sobretot en una qüestió de seguretat.
En el tema de si hi ha una bona visualització o no, a mi m’han dit tècnicament que si que
hi ha visibilitat suficient, és a dir que en això, òbviament, si no tinguéssim la informació
que hi ha suficient visibilitat, si es fa el stop correctament –que això sempre m’ho han
senyalitzat- si es fa el stop correctament, has de tenir suficient visibilitat.
La qüestió és prioritat per a temes de seguretat i després, òbviament, si la qüestió és per
millorar-ho, es modificarà.

Sra. Roser Mas:
Jo el faig cada dia aquest stop; fent el stop, parant, punt mort, primera i arrancar i no hi ha
bona visibilitat, de debò!

Sr. Jordi Casals:
Queda clar què és fer el stop!
I en quant a reforçar la senyalització de la ronda del Puig, també hi ha una qüestió que
abans he oblidat i és que també depèn de la Diputació, la senyalització sobretot venint de
les carreteres que són seves.
Sra. Roser Mas:
Se li demanarà a la Diputació, la senyalització pertinent?

Sr. Jordi Casals:
Si. Com he dit, també depèn de la Diputació que ens ha de donar una resposta.
4.3.En relació a les urgències mèdiques voldríem saber quina és la posició de l’equip de
govern de Torelló, després que el Parlament no hagi donat suport a la reobertura de les
urgències a Torelló. Hi ha una sentència –com ja saben tots vostès- que reconeix que hi
ha una excessiva distància entre els punts més allunyats de la comarca i Vic, que en
aquests moments és l’únic lloc on hi ha un servei d’urgències i que, per tant, seria
necessari un segon punt, perquè tothom tingués garantit l’accés a les urgències en el
temps màxim estipulat, que a més, està estipulat per Llei, o sigui que no és pas un tema
que algú pugui dir quilòmetres amunt o quilòmetres avall. Està estipulat i punt.
Torelló podria i hauria de fer aquest servei, ens sembla. Té previst fer alguna cosa l’equip
de govern en aquest sentit? Hi ha alguna cosa prevista ja en cartera?

Respon el Sr. Manel Romans:
La veritat és que en el seu moment, l’Ajuntament de Torelló ja es va posicionar en contra
del que volia fer el departament; hi va haver algunes mesures que van ser provisionals; al
final, aquestes mesures que passaven per tenir una ambulància aquí també van acabar;
la veritat és que de moment, nosaltres no tenim notícia que es modifiqui el sistema
d’urgències que es porta fins ara i des de l’equip de govern, la veritat és que no hem
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parlat en cap moment de fer cap acció, perquè hi ha el sistema que hi havia fins ara i és
el que segueix essent i si hi ha alguna novetat que volguessin canviar els horaris
d’atenció al públic de les urgències que hi ha fins ara, no dubteu que des de l’Ajuntament
faríem alguna acció, però en aquest moment he de dir que nosaltres no tenim
coneixement que hi hagi cap canvi i, per tant, quan en tinguem coneixement ho farem.

Sra. Roser Mas:
Ja ho entenc que no en tinguin coneixement! Però si hi ha una Llei que diu que hi ha
d’haver un segon punt i que el lloc idoni per ubicar aquest segon punt, de fet, -que no ho
diu la sentència- veient una mica com està conformada la comarca, es veu com força clar
que aquest punt hauria de ser a Torelló, perquè dóna el servei precisament als llocs on
estan més allunyats i les lleis, en teoria, estan per complir-se i jo entendria, o nosaltres
entendríem, que seria un bon element, que l’Ajuntament, malgrat no en tingui informació,
si que s’interessés per veure com està aquest tema, per veure si es pensa fer complir la
Llei des dels estaments que l’han de fer complir i poder reclamar o poder demanar
realment un punt d’urgències a Torelló. Pensem que seria convenient, interessant,
necessari i que estaria realment molt bé, perquè els ciutadans del nostre entorn
tinguessin les urgències en el temps que marca precisament la Llei.

Sr. Manel Romans:
Jo sé que quan es va implantar això, aquest tema va sortir, sobretot per als altres pobles
de la Vall del Ges i del Bisaura, però des del Departament no es va creure convenient;
per tant, no es va fer, però de totes maneres nosaltres podem mirar de tornar a fer la
petició al departament, a veure si és possible que posin un altre punt d’urgències a
Torelló; però en el seu moment això es va valorar i ells van determinar que no. Per tant,
devia ser d’acord a la Llei, si ho van fer!
Sra. Roser Mas:
Possiblement devia ser d’abans de la sentència que diu que no es compleixen les
distàncies; em sembla recordar que era abans. I si que evidentment, abans, el
departament podia decidir, però és clar! Ara hi ha una Llei que l’obliga a posar un segon
punt d’atenció d’urgències. És en aquest context que demanem que potser ara seria un
bon moment per demanar-ho, perquè els temps de crisi no poden ser mai argument per
limitar els drets dels ciutadans. Entenem que és una Llei de rang superior, que s’hauria
d’aplicar.

Sr. Manel Romans:
Doncs nosaltres ho posarem en coneixement del departament i mirarem de tenir una
entrevista i us donarem la resposta quan ho haguem fet.

Sr. JOSEP M. SOLDEVILA:
4.4.Una pregunta sobre el carrer de Rocaprevera: tots sabem que hi va haver una rebaixa
temerària de gairebé el 40%, però no sé si per culpa d’aquesta rebaixa portem vuit mesos
i no sabem com s’acabarà. Hi ha veïns que estan comentant a veure què passarà, a
veure si costarà més. Més que tot, perquè s’han tret coses; hi ha hagut casos que m’han
comentat que la instal·lació ben bé no segueix la normativa, perquè hi ha hagut coses
que en alguns llocs no s’han fet... més que tot a veure si això està contemplat, si realment
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se’ls cobrarà més o el que se’ls va dir és el que pagaran i a veure si falta gaire per acabar
les obres.

Respon el Sr. Lluís Sabatés:
Les obres al carrer Rocaprevera, pel retard que s’està produint no costaran més als
ciutadans ni a l’Ajuntament, evidentment; hi ha un pressupost tancat i aquest pressupost
és el que mana. El que els costarà una mica més car, és a l’empresa, perquè tal com diu
la normativa, per cada dia que passa hi ha una penalització. Ens hem reunit ja amb
l’empresa i ells s’han compromès que la setmana abans de Nadal les obres estaran
acabades. Vist com va la situació, no és cap garantia de res, però vull dir que el tema de
la sanció segueix i fins que no s’acabi l’obra i no s’entregui... tota la resta que has
comentat de si s’ha tret no sé què, t’he de dir que no, perquè hi ha un seguiment tècnic i
jo hi confio i penso que tots hauríem de confiar molt en els tècnics que treballen a
l’ajuntament i en fan un seguiment diari de com estan fent les obres i quins materials
estan aplicant, i seguir el projecte... jo diria que no, que s’està complint fil per randa tot el
projecte i que, per tant, a més, esperem que compleixin definitivament els terminis que
ara han dit que complirien, però no hi ha cap garantia, de veritat!
Sr. Josep M. Soldevila:
No era cap crítica, si no una aportació, perquè he sentit comentaris de molta gent que
veien que es retardaven i, quan es retarden, el primer que fan és comentar si els costarà
més, quan s’acabarà, que alguna cosa no l’han posat... jo només volia fer una aportació,
perquè es sàpiga que hi ha aquesta rumorologia entre la gent i saber quan es podrà
acabar i si els costarà més, que és el que interessava a la gent, en definitiva.

Sr. Lluís Sabatés:
Costar-los més, evidentment no, perquè el contracte està signat i val el que val i s’ha fet
un seguiment diari de tota l’obra que feien, de tots els materials que s’hi posava, fotos
diàries... està tot molt ben controlat.

4.5.La meva segona pregunta és sobre Mercadona: tots sabem o tenim entès que llencen
molt menjar i moltes coses; ja havia fet la pregunta fa temps i ara amb mercadona, ja que
no els hem fet cap impediment per poder venir cap aquí, a veure si podríem fer algun
tipus de conveni, que no en tenen cap, per recuperar aliments per al banc d’aliments.

Respon la Sra. Carme Francolí:
Precisament és un tema que jo mateixa, des del moment que em vaig assabentar que
s’obria aquest nou supermercat a Torelló, ja em vaig començar a moure per veure què
farien en relació a aquest tema. Però fins que no han estat instal·lats ens van dir que ja
en parlarien i, a més, casualitat, demà tinc hora amb el responsable a Torelló, que anirem
a veure jo mateixa i el responsable del rebost solidari, per presentar-li la nostra idea;
segur que tenen mermes, tot i que jo no les he vist, però segur que en tenen i anem a
explicar-li i oferir-li el nostre rebost solidari on, de bon grat, acolliríem aquests productes.
Jo hi he parlat per telèfon i ell m’ha dit que tampoc pot decidir res, però que anem primer
a parlar amb ell i ens obrirà la porta i ens adreçarà al seu cap superior.
Estem en el tema i molt interessats i tan de bo la resposta sigui positiva, però sigui quina
sigui, ja us ho direm.
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Sr. DAVID OLIVARES:
4.6.Tenim entès que a dia d’avui tenim vuit contenciosos oberts contra l’Ajuntament de
Torelló i nosaltres voldríem saber això, el cost d’aquests contenciosos que estan oberts,
què suposen a l’Ajuntament econòmicament parlant?

Respon el Sr. Albert Portús:
En aquests moments, que jo sàpiga tenim 8 contenciosos oberts; si no recordo malament
n’hi ha dos del tema de Mercadona, que estem obligats a respondre, perquè som part
demandada; en tenim tres de temes de responsabilitat patrimonial, que aquests, si no
recordo malament, els paga la companyia d’assegurances; en tenim dos que són en
relació al tema de sport assistance, que paga la Diputació, i un que és sobre el tema de la
Sobirania fiscal, que si no vaig errat, ho paga l’ACM. I crec que, de moment, tenim
aquests oberts.
4.7.Voldríem demanar pel tema del gas i la llum, ara que arriba el fred; des de benestar
social, si s’està començant a incrementar el nombre de persones que no poden pagar el
rebut del gas i de la llum.

Respon la Sra. Carme Francolí:
La resposta és que si. Aquests dies s’estan fent, però per desgràcia ja ve de l’any passat i
s’estan fent més ajudes d’assistència social, precisament per temes de gas i llum i inclús
de persones, per comprar bombona de butà, per comprar un feix de llenya i s’està ajudant
en tot el que es pot des de benestar social i també des de Càritas.

Sr. JOAN MANEL CASTILLO:
4.8.Sobre el tema del carnaval: l’última reunió que vam tenir amb PIOC, van donar una mica
a entendre que el fi de festa perillava i no se sap ben bé què passarà. La meva pregunta
és si l’Ajuntament, si passés alguna cosa, hi podria posar més mà en el tema carnaval,
perquè sabem que PIOC està donant el màxim possible i a veure si l’Ajuntament hi pot fer
una mica més en aquest tema.

Respon la Sra. Núria Güell:
Quan em diu si l’ajuntament hi pot fer més, no sé massa què vols dir!

Sr. Joan Manel Castillo:
Si en el pitjor dels casos, no hi hagués fi de festa, a veure si l’Ajuntament pogués
col·laborar més del que està col·laborant, perquè és un carnaval amb molta història i
sabria greu que cada any anés minvant la festa i jo crec que l’Ajuntament cada any hauria
de collar-se més el cinturó en aquest aspecte.

Sra. Núria Güell:
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Jo et puc explicar una mica com estarà la cosa: estem treballant conjuntament amb
PIOC. Justament demà tenim una reunió amb secretaria, amb policia... amb tots, per
parlar justament d’aquest tema. Des de l’Ajuntament jo penso que s’està fent tot el que es
pot i més, perquè estem estirant diners d’on es pot i no pas dels de l’Ajuntament, si no
que estem buscant solucions...

Sr. Joan Manel Castillo:
Això no ho dubtem, però a veure per on aniran els trets!

Sra. Núria Güell:
A veure: el fi de festa, hi ha una cosa que també s’ha de saber. El fi de festa el fan,
perquè hi hagi fi de festa, però a més, per recuperar algun diner, perquè és un pressupost
bastant elevat el del Carnaval de Torelló. I què ha passat? Que últimament la gent no hi
va al ball; el jovent es queda pel carrer, van a altres sales, van a Vic... l’any passat hi va
haver aquell problema dels autobusos, que vam mirar de solucionar com vam poder, que
no es pogués arribar, que no se’ns els emportessin... per dir-ho d’alguna manera. No se
sap massa el motiu perquè al ball, d’uns anys cap aquí, hi ha poca gent; ha anat minvant
la gent que va al ball i és molt difícil de tronar a captar aquesta gent. Sovint et diuen que
és car i és gent molt jova, o perquè fa molt fred i ja s’està bé a casa, que ja et treus la
disfressa i reposes... hi ha un munt de raons, perquè la gent no va al ball i s’està intentant
fer un ball més petit, més amb els carrossaires, més que quedi amb els de casa, per dirho d’alguna manera.
Però ja dic: demà tenim una reunió i ho estem vetllant entre tots; el pla de seguretat
també són uns diners que l’Ajuntament els paga. No entenc massa el que em deies de
demanar que hi fem més, perquè penso que hi fem tot el que podem!

Sr. Joan Manel Castillo:
Ho dic en el cas que PIOC digués: senyors! Fins aquí hem arribat! No podem estirar més
el braç que la màniga. L’Ajuntament, que en aquest cas digués, doncs agafem una
partida d’aquí i incrementem...

Sra. Núria Güell:
No, això no ho podem fer! Això no ho podem fer! En el temps que estem no podem estirar
diners d’una altra banda per posar-los en un carnaval! Hem de buscar una solució més
imaginativa i fer-ho d’alguna altra manera.
Sr. Joan Manel Castillo:
És que jo sóc molt carnavaler!

Sra. Núria Güell:
Ja ho sé, ho som tots de carnavalers, però, és clar!
Sr. Joan Manel Castillo:
És que veiem que perilla. Cada any perilla més i per això...

Sra. Núria Güell:
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Es mirarà de fer el que es pugui, però, és clar! Agafar la partida d’una altra cosa per
posar-ho a carnaval, això ja et dic jo que no.
Sr. PERE GALOBARDES:
4.9.Ara que ja han passat dos mesos des de l’inici de curs, era per saber el nombre
d’alumnes matriculats a l’escola de música.

Respon el Sr. Lluís Sabatés:
En tenim 20.

Sr. Pere Galobardes:
Una mica per una mica d’història, perquè l’antic equip de govern va deixar una escola de
música amb un centenar d’alumnes, si no ho recordo malament; aquest centenar
d’alumnes va baixa, per motius de crisi –és va dir- a una trentena, ja amb l’actual equip
de govern, i amb aquest nou sistema que l’equip de govern en solitari va decidir aplicar,
ha baixat a una vintena, de la qual cosa estem molt contents, perquè semblava que eren
13.
O sigui que en aquests moments tenim una escola de música que té menys alumnes que
a l’any 1985. Per tant, no sabem si el resultat ha estat bo.
Dit això, potser dir que potser l’antic equip de govern, en què una part de l’actual equip de
govern ja hi era, va valorar que les solucions aportades fins al moment, o possibles, no
ens ajudaven a millorar l’escola de música i que els projectes desenvolupats i presentats
que teníem tampoc i per això, allò que va ser tan criticat d’inanició, tot i reconèixer l’antic
equip de govern que no havia estat, diguem, una de les nostres grans obres, doncs el
resultat final ha anat a pitjor; tant a pitjor que entenem que una escola de música de vint
alumnes, ni tant sols es pot dir escola de música, perquè no permet absolutament res i
que si l’invent ha de ser crear un cor d’homes a Torelló, quan ja n’hi ha un, tampoc
estenem que sigui una bona solució per intentar tirar i més, quan a les escoles del voltant,
precisament per la crisi, o no, tenen increment d’alumnes; algunes han hagut de dir prou i
tot, degut a l’increment. Sense entrar en altres directives; en definitiva, demanem a l’equip
de govern que faci una recapacitació, que rumií si això ha estat un camí ben triat, ben
escollit, ben meditat; si tenim una escola de música millor, si en època actual podem
tornar a fer créixer una escola de música que no serà una escola de música; molt em
temo que hem deixat de considerar la música com una activitat educativa per passar a
ser la música una activitat de lleure, exclusivament i no enfosquim més! ja hem enfosquit
el carrer Sant Miquel com a carrer comercial, no enfosquim ara també, més, l’escola de
música.

Sr. Lluís Sabatés:
Primer de tot, suposo que saps i ets conscient que la licitació s’havia de fer i si no la vau
fer vosaltres durant molts anys, és, perquè no vau aplicar la normativa que s’ha d’aplicar
quan hi ha concessions públiques. Per tant, aquí vau estar posats en una situació il·legal
durant molts anys; això, d’entrada!
Després, tampoc ningú et garanteix que amb el sistema d’escola de música que teníem,
tu dius que era una escola de música, però jo tinc molts dubtes que fos una escola de
música, però com que tu ets músic en deus saber molt i ho deus saber millor que els
altres, tampoc et garantia que amb la continuïtat de l’escola de música tinguessis més
alumnes, si ja s’havia anat baixant. Tot i això, independentment d’això, penso que ara en
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aquests moments tenim les bases per crear una bona escola de música a Torelló; hi ha
una licitació molt ben feta, molt ben posada; ha guanyat un col·lectiu, una empresa que
viu per la música i no de la música i, per tant, ... (responent un comentari fora de micro
del Sr. Galobardes): tu creus que la gent no ho ha de fer-ho per vocació, només pel sou?
Com potser fins aquests moments algú havia fet? Deixem-ho aquí. No val la pena
allargar-ho més. El projecte penso que és molt sòlid. Evidentment que el que ens hem
trobat és una cosa que m’agradaria que realment durant els anys que vas estar a l’equip
de govern te’n haguessis preocupat i hauries vist el que hi ha; hem hagut de reclamar els
expedients acadèmics; d’expedients acadèmics no n’hi ha ni un; no hi ha ni un expedient
d’avaluació; s’han emportat tot l’instrumental i tot això està requerit. Si tu dius que això és
una escola de música, em sembla que vas molt errat! Però és igual! Ja sé que de
confiança personalment tu no ens en donaràs; nosaltres tenim molta confiança, vist com
estan treballant aquesta gent. Han fet moltes més activitats pel poble en aquest temps
que han estat aquí, que no en tots els últims anys de l’antiga escola de música i esperem
que tot aquest treball que s’està fent, que s’està fent un treball molt seriós, de mica en
mica es vagi recuperant i no es fa un cor d’homes! Es fa un cor d’adults, un cor d’adults,
perquè es va proposar un taller i s’hi va apuntar gent; si no s’hi hagués apuntat gent no
s’hauria fet! Això està claríssim! Si hi ha gent que ho vol fer, ara tu els vols prohibir que
s’apuntin a un cor d’adults? Em fa gràcia!
Però independentment de tot això, jo penso que la pregunta que has fet és quants
alumnes hi havia, i no has demanat res més i tota aquesta segona part jo penso que ja no
era de rebut.

Sr. Pere Galobardes:
Jo no em posaré en aspectes legals, de si s’havien d’emportar o no l’instrumental els que
hi havia abans, ni he parlat ni m’he posat en defensa dels que hi havia abans, ni res; tots
érem coneixedors del problema, precisament per això calia una cosa molt més meditada.
Gràcies pel títol: no sóc un gran músic! Si ho fos, viuria de la música, malauradament faig
el que puc com molts i el tema de viure de la música i no per la música, és un tema que
donaria per molt debat. Tot i així reitero: l’empresa actual que duu l’escola de música, que
no conec personalment, però si els seus resultats; si mirem on ha treballat fins ara no ha
aportat res i això és el que diuen les dades i, per tant, ens hem de refiar de les dades. Al
segle XXI començar una escola de música de zero gairebé és donar-la per morta i
segurament amb una mica de diàleg amb la resta de grups a l’Ajuntament, s’hauria pogut
buscar alguna solució o algun projecte diferent del que al final va preveure i, de fet, ni els
antics alumnes, ni una bona part dels antics alumnes d’aquesta escola que funcionava
molt malament, podríem inclús coincidir, han volgut provar la nova. Per tant, el projecte
no devia ser tan engrescador com ens esteu explicant ara. De totes maneres la voluntat
del nostre grup municipal, sempre és que l’escola de música sigui una gran escola de
música!

Sr. Lluís Sabatés:
Em sembla que començar a posar pals a les rodes al cap de dos mesos que s’ha obert
aquest nou projecte, no em diràs que tu, com a representant municipal, creus o dones
suport al nou projecte; en primer lloc: no has vingut mai a veure el plec de condicions, ni
quin és el projecte, perquè la vegada que el vam presentar, precisament tu no vas venir i
van venir altres persones del grup! Ara tens el poder telepàtic de conèixer els projectes
sense llegir-los? No fotem! Has fet una afirmació dient que aquesta empresa en altres
llocs no ha donat resultats. D’on has tret aquesta informació?
Sr. Pere Galobardes:
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Dues coses: tinc una rara habilitat i la dec tenir jo sol i és que sé llegir! I, per tant, no he
de venir a totes les reunions per conèixer els temes, tinc els companys que em passen
informació. Són companys molt preparats i són capaços de transmetre’m aquesta
informació.
Temps al temps.

Sr. Lluís Sabatés:
Així m’agrada.
Sr. MARC FONTSERÈ:
4.10.Tot i que comparteix títol, no comparteix esperit amb la pregunta de Plataforma, o les
preguntes que ha anat portant a terme Plataforma; és sobre Mercadona: han aparegut
senyalitzacions en mobiliari públic, en mobiliari propietat de l’Ajuntament, inclús, si no
m’equivoco, algun cartell en terrenys de l’Ajuntament. La pregunta és saber si es va
demanar l’oportuna autorització i si no es va demanar, saber què s’ha fet, si s’ha
sancionat o si s’ha aplicat algun tipus de sanció a aquesta empresa. No estem en contra,
però no tenim per què donar-los avantatge en relació al nostre comerç, que m’han fet
arribar que estan una mica molestos.

Respon el Sr. Lluís Sabatés:
Aquí ens hem trobat amb un tema que possiblement pel tarannà que des de fa molts anys
l’ajuntament de Torelló portava en tot aquest tema de la senyalització de cartells de gran
format, s’ha seguit una mica la inèrcia i, per tant, s’han posat cartells on no s’havien de
posar, perquè abans mai ningú els havia dit que no es podien posar. I, per tant, és veritat
que s’han posat cartells en zones de propietat municipal, s’han posat cartells en zones de
propietat privada, que no està prevista la possibilitat de posar-hi cartells iguals que alguns
dels que ja fa molts anys que estan posats a Torelló. Nosaltres, el que hem fet, és
requerir-los, perquè no havien demanat permís per posar això i hem requerit l’empresa –
que no és Mercadona en aquest cas, pròpiament, si no que és una empresa que els
gestiona tot el tema de senyalització informativa- per tal que retirin els cartells, perquè
legalment no es poden posar.
A partir d’aquí, saps que l’administració té uns tràmits i tot i que tindríem ganes d’anar
amb una serra i tallar-los, no ho podem fer, perquè administrativament no es pot fer i, per
tant, hem fet tots els tràmits administratius per tal que retirin aquests cartells, en els casos
que no estiguin ben posats.
Això, en quant a cartelleria gran. En cartelleria petita, possiblement no vam ser, com
tampoc ho vam ser amb un altre supermercat al qual ja havíem permès posar cartells de
senyalització mentre es feien les obres i en aquest cas, pel tema de l’obertura, es va
donar un permís a precari per tal que poguessin senyalitzar una mica la situació del
Mercadona per a l’obertura i això en breu quedarà abolit i hi haurà un projecte de
senyalització més correcte.
Sr. Marc Fontserè:
Si ho he entès bé, l’Ajuntament va donar permís per instal·lar aquests cartells als fanals?

Sr. Lluís Sabatés:
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No, als fanals no. En llocs on hi podia haver pals de senyalització informativa. És cert que
n’hi va haver algun mal col·locat i en aquest cas, no gaudia del permís de l’Ajuntament.
No és el mateix un fanal, que un pal d’informació.
4.11.A l’últim Consell de Seguretat Ciutadana se’ns va explicar tres opcions de canvi de sentit
als carrers del barri de Montserrat, molt ben explicat; es va presentar, a més es va
informar i es va fer una assemblea al barri –no hi vaig poder assistir, però m’han dit que
va anar bé-. La sorpresa és ara, que sembla que hi ha els comerciants, o un grup de gent
a qui no agrada la solució que es va oferir. Ens agradaria saber què en pensa el regidor,
què es pensa fer i si realment tenen raó i s’ha de reestudiar el tema.

Respon el Sr. Jordi Casals:
Aquest procés dels canvis de sentit al barri de Montserrat, com ha dit bé el portaveu del
PSC, en Marc, es va fer primer en un consell de Seguretat ciutadana i Mobilitat que, entre
tres projectes es va debatre i es va escollir el que proposaven els veïns, que
posteriorment s’havia de debatre en una assemblea de barri al barri de Montserrat, que
és aquest nou òrgan que volem impulsar, aquest nou espai de participació; allà es va
exposar el projecte, es va explicar, es van poder fer preguntes, van poder fer aportacions
que es va dir que es recollirien, que es tindrien en compte i que es valorarien i que
després faríem un retorn a través de l’associació de veïns del barri de Montserrat i
exposaríem públicament quines serien les conclusions i, en converses allà a l’assemblea
sobre si hi havia algunes aportacions concretes que es volguessin fer, que les
estudiaríem i en parlaríem. Hem rebut després de l’assemblea, de gent que hi va assistir
o de persones que no hi van poder assistir i ens han fet arribar algunes reflexions i
algunes propostes que en aquest cas respondrem per escrit, si així ho han fet i, si ens
les han fet arribar personalment, o ja s’ha donat resposta o es farà en breu i
concretament, amb els comerciants, ja en el Consell de Seguretat ciutadana i mobilitat, el
representant de comerciants ens va dir que sobretot es tingués en compte, i va posar
èmfasi sobretot en temes d’aparcaments com quedessin i que no afectés l’activitat
comercial en aquestos aspectes, és a dir, donar facilitats. Si que hi ha hagut una resposta
per part de comerciants allà, però jo, el que vaig fer va ser organitzar una reunió amb
l’associació de veïns, perquè volem reforçar les associacions de veïns com a referents
dels veïns dels barris i que ens puguin transmetre informació i puguin captar, també, el
neguit dels barris i vam fer una reunió amb l’associació de veïns i un grup de comerciants
que estaven interessats en tenir més informació i també aportar algunes propostes.
Cal dir que la gent no està acostumada a què se’ls escolti de debò i que de debò, si fan
propostes, se’ls doni resposta i es tinguin en compte i podem dir que aquesta reunió, en
principi es basava en la desconfiança, com serien fets consumats, que jo estaria allà i
me’ls escoltaria i després faríem el que voldríem; al final van veure que no i ara estem
treballant alguns punts concrets que podrien ser més problemàtics i aquesta setmana
mateix tindrem una altra reunió semblant, en què hem fet una proposta, segons les
reflexions que ens van fer i mirarem si hi pot haver un acord.
A partir d’aquí, conjuntament amb altres aportacions que es van fer a l’assemblea, seria
qüestió de concloure tot el procés, fer el retorn a l’associació de veïns i fer públic com
quedarà aquest projecte.
Òbviament, tot seguint els principis que van motivar la reordenació de la zona; és a dir,
agafar el barri com una àrea residencial i no de pas, on es busca la circulació pel voltant
del barri per als cotxes que no s’hagin de quedar al barri, seguint aquests principis
òbviament s’hauran fet algunes matisacions.

41

5.- INFORMACIONS:

Sra. CONCEPCIÓ VILLENA:
5.1.Us volia convidar aquest cap de setmana, el dia 1 de desembre, diumenge: es fa la
caminada per la marató, que aquest any té una novetat i és que consta de dos itineraris,
un de curs, d’uns 6-7 quilòmetres, i un de llarg, d’uns 14 quilòmetres, perquè aquest
segon itinerari més llarg, entra dins del cicle “Osona camina” que són unes caminades
que es fan durant tot l’any i que es fan en diferents poblacions d’Osona. Aquest mes, els
de Torelló, els PIM’s –pares i mares escoltes- s’han ofert per organitzar aquesta
caminada. És una bona oportunitat, perquè ve gent d’arreu d’Osona i sempre és bo que
coneguin el nostre territori i, a més, s’aprofitarà, tant a l’arribada com a la sortida, per fer
una recollida per la marató.

5.2.I el 14 de desembre també s’està preparant una trobada de cotxes clàssics a la plaça
Nova. És una trobada nocturna i de les 4 a les 6 de la tarda estaran exposats a la plaça
Nova i, per tant, hi haurà una mica d’ambient, es podran veure, i a partir de les 6 fan un
recorregut i acabaran fent un sopar a la carpa.
I hi ha més activitats, però ja són més pròpies de les entitats esportives.
Sra. CARME FRANCOLÍ:
5.3.Us convido a un acte pel dia 30, el dissabte, i així ja tenim tot el cap de setmana ple: amb
motiu del dia internacional de la diversitat funcional, el grup de participació ADFO de
Torelló ha organitzat una festa, que jo penso que pot fer molt maca; ells l’han titulat: “les
cultures que ens envolten” i serà el dissabte, dia 30, a les 6 de la tarda, al teatre Casal
Parroquial, amb entrada gratuïta i hi haurà diferents actuacions, des del grup de teatre del
casal de la gent gran –que faran un petit gag-, la coral Cervià, un mim, que es diu Pep
mim, es recitaran unes poesies de l’any Espriu; també hi participa l’associació cultural
andalusa, l’associació cultural islàmica... tots hi esteu convidats i en nom d’ADFO, tenen
molta il·lusió que s’ompli el teatre el casal.
Sr. MANEL ROMANS:
5.4.Jo només voldria dir que avui celebrem el dia internacions contra la violència envers les
dones i que vam fer un acte molt maco i molt entranyable ahir al museu de la torneria i
m’agradaria que la Tàmen ens ho expliqués una mica, ja que eres l’amfitriona:
Sra. Carme Francolí:
Ho portava per explicar i m’ha passat per alt: va ser un acte –suposo que tots ho
recordeu- amb motiu de commemorar el dia internacional contra la violència a les dones i
es va fer aquest acte al museu de la torneria i es va presentar el treball de la dona tornera
a la Vall del Ges. La veritat és que va ser bonic, perquè hi va haver molta gent; alguns de
vosaltres ja ens hi vam veure i la veritat és que feia goig la part del museu plena de gent
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de gom a gom. Vam calcular que hi havia unes 120 persones. El més bonic, per mi, van
ser les 7 dones que vam tenir, veïnes de la Vall del Ges, que ens van explicar les seves
vivències i també que n’hi havia de totes les edats: des de la senyora més gran que tenia
80 anys, fins una noia que encara ara està treballant en el món de la torneria i ens van
poder explicar les seves vivències, com a treballadores dones, que en aquest cas era el
principal.
També vam tenir la presència de la Isona Passola, coneguda per tots com a directora de
l’Acadèmica Catalana de cinema, però ens va fer molta il·lusió que vingués, perquè ella
es diu Isona Passola i Vidal i, per tant, és la néta dels Vidal antics propietaris de la
torneria Vidal que és on ara està ubicat el museu de la torneria i ella ens va fer una
explicada des de la seva vivència de quan era nena, que venia a la fàbrica de Torelló i va
dir que havia après a anar en bicicleta a la torneria, i que ella recordava l’olor de la fusta,
que veia els troncs a fora quan s’assecaven i també com a dona i com a emprenedora
que és i que la feina que fa ella també està en un món d’homes, la seva vivència... va
estar molt bé. També vam comptar amb la presència de la Ivet Castaño, de la Generalitat,
de l’Institut Català de les dones i entre tots crec que es va fer un acte molt bonic i estem
contents; la veritat és que estem contents i sobretot això, l’acte de reconeixement en
aquest cas era a totes les dones, però a Torelló, en concret, ho vam voler fer a les
nostres dones torneres.
Sra. NÚRIA GÜELL:
5.5.Jo només dir que ahir a les 7 del matí es va fer la rua nova de carnaval, es va provar amb
una plataforma, va funcionar i, per tant, la donem per bona.
Sr. ALBERT PORTÚS:
5.6.Comentar que -em sembla que ja es va mig comentar a la comissió informativa
d’hisenda- que hem pogut cobrar del Fons Català de Cooperació Local del 2011 i 2012 i
algunes petites subvencions d’aquests anys que estaven encallades; en total suma un
import de 206.190 euros. Crec que és important tenir-ho en compte.
5.7.Ens estem adaptant a la normativa SEPA que entra en vigor el mes de febrer de l’any
vinent, que és per tal d’homogeneïtzar tot el sistema bancari a nivell europeu i per aquest
motiu, a partir de dilluns de la setmana vinent ja tindrem penjats al web de l’Ajuntament
els formularis per a proveïdors i per als deutors, per tal que puguin omplir les dades –ja
se’ls ha comentat el tema- per adaptar-nos en el tema informàtic.
Paral·lelament també estem actualitzant tots els correus electrònics dels proveïdors, per
tal de poder-los enviar tot el que són les RC per via telemàtica; també és un pas
important i que creiem que agilitarà molt la tasca de tots els tècnics. I també estem
preparant tot el tema de factures electròniques que també entra en vigor l’any vinent. Hi
haurà diverses novetats de cara a l’any vinent en tot el tema informàtic.
5.8.I comentar, cos que també us comentarà l’alcalde accidental, que hi ha una petita variació
en el ple del mes vinent i de les informatives i, com ja es va dir, intentarem portar el
pressupost el mes vinent i tornar a dir que algun grup ja se’ns ha posat en contacte i hem
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iniciat converses pel tema del pressupost i reiterar la invitació per si hi ha aportacions i es
vol comentar el tema, encara no el tenim tancat i estem oberts a tenir converses sobre
aquest tema.
Sr. MANEL ROMANS:
5.9.Com deia l’Albert, hem canviat la data del ple d’aquest mes de desembre, i en principi
serà el dia 23 de desembre i, per tant, les informatives seran el dia 16. Ens ha semblat
avançar-lo per tenir una mica més de temps que el dia 30.
5.10.A la clausura del Festival de cinema de muntanya, vam comptar amb la presència, en
aquesta sala de plens, de la Vicepresidenta del Govern, que va venir com a presidenta en
funcions, l’Hble. Sra. Joana Ortega; també del vicepresident primer de la Diputació, l’Il·lm.
Sr. Ferran Civil i del Secretari General de Governació, el Sr. Joan Cañada.
Vam poder parlar una mica amb el Sr. Cañada, perquè se’ns va retardar una mica la
vicepresidenta, sobre la nova llei que sembla que s’aprovarà, de racionalització i
sostenibilitat de l’administració local. Ell va dir que hi havia temes que els semblava que
envaïen competències autonòmiques i que ells farien el possible perquè això no
s’apliqués. Tot i així, pensem que pot ser un canvi dur per l’administració local, si s’arriba
a aplicar a Catalunya.
També hem de dir que el cinema de muntanya, segons ens va dir el seu director el dia de
la clausura ha estat un èxit, tant de públic com dels mitjans de comunicació. Ells estaven
molt contents i des de l’Ajuntament i jo com alcalde accidental, vull felicitar-los per la feina
que han fet, al director, el Sr. Joan Salarich, i a tota la junta que desinteressadament
treballa durant tot l’any. Ens van dir que a partir d’avui ja començaven a treballar per al
32è Festival de cinema de muntanya que se celebrarà el novembre de l’any vinent. Per
tant, felicitar a totes les persones que han fet possible que aquest festival sigui un èxit;
també al regidor de comerç. Sabem que hi va haver accions que ara potser explicarà ell
més concretament, que també van anar molt bé i, per tant, felicitar-nos que aquest
festival cada vegada agafi més embranzida i que el puguem tenir a casa, a Torelló, com
va dir ell a la clausura, “a Torelló, per molt anys”.
Sr. JORDI CASALS:
5.11.Crec que és important recalcar que es farà a Torelló, vist el que ha passat l’últim mes. En
Manel com alcalde accidental ja ha fet aquesta felicitació en nom del consistori al festival,
que és ben merescuda. Només comentar el que ha dit de les activitats que ha fet
l’Ajuntament, sumant-se a la dinàmica que porta el Festival de cinema de muntanya; per
segon any hem fet un pas més: vam muntar les jornades gastronòmiques, en què els
participants, 5 cuiners de la Vall del Ges, Orís i el Bisaura hi van participar; tots van
mostrar la voluntat d’anar per la segona jornada gastronòmica i la voluntat és de fer
aquest segon pas i també anar consolidant aquesta data també més enllà del festival,
que és de referència europea i aprofitar per Torelló per captar aquesta gent que ve i que
gaudeixi més del poble. En aquesta línia, si ho recordeu, vam fer una campanya de Pla
de barris en què se sortejaven uns premis i es feia simultàniament a diferents municipis
que tenen pla de barris i aquest cap de setmana vam tenir els guanyadors dels premis de
Torelló i vam facilitar que prop d’una vintena de persones vinguessin a Torelló, dels quals
15 vam fer una visita guiada pel director del Museu, en Gerard Verdaguer, per Torelló i
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després tenien de premi dinar o sopar en un restaurant de Torelló i poder estar a la
clausura del cinema de muntanya.
La veritat és que tots van estar molt contents; els va agradar el municipi. A vegades ha de
venir gent de fora per tenir nosaltres clar que tenim un poble molt bonic per passejar-hi i
seguirem treballant en aquesta línia a nivell turístic, per intentar captar que vingui gent a
Torelló i que dinamitzi la restauració i el comerç.
Sr. XAVIER LOZANO:
5.12.Demà constituïm el consistori infantil, a les 7 de la tarda, aquí mateix, a la sala de plens.
Esteu tots invitats per veure la constitució d’aquest consistori d’aquest any. Aquest any
canvia una mica la manera de funcionar: fins ara, l’alcalde, des de l’Ajuntament
encarregava un treball als alumnes, que durant l’any desenvolupaven a la seva escola;
aquest any hem canviat aquesta tasca, perquè tant des dels centres, com des de
l’Ajuntament valoràvem que no acabava d’assolir els objectius que buscàvem i el que
farem aquest any serà que des del mes de gener –es constitueix demà, però amb totes
les festes del mes de desembre queda trencat- i fins a finals de curs, farem unes sessions
de treball cada dos mesos, en què es plantejaran els regidors infantils temes molt més
concrets que afectin directament el poble. Els temes encara estan per triar. Ells faran de
mitjancers i exposaran els temes que haguem treballat als seus companys; la seva classe
el treballaran, prendran una opció, portaran propostes, portaran idees i el consistori
infantil prendrà la decisió que toqui i, per tant, seran temes molt més petits, molt més
concrets, però d’aplicació bastant immediata i això creiem que reforçarà el fet de veure el
resultat del seu treball que és el que ara en aquests moments quedava una mica més
fluix. En tot cas, demà ho explicarem una mica més extensament.

5.13.Aquest diumenge és el dia mundial de prevenció de la SIDA i com cada any, els tres
ajuntaments de la Vall del Ges posem en marxa un concurs de cartells i publiquem unes
postals i uns punts de llibre amb els guanyadors dels cartells de l’any passat. Us voldria
portar la postal, però età a impremta i porto un model, que és el guanyador de l’any
passat, que va ser en Jaume Mercader i juga amb el fet de “no juguis amb la sort en
temes de la SIDA”. Aquest any dir que com a novetat ampliem la temàtica i el concurs de
cartells no se centrarà només contra la SIDA o contra les malalties de transmissió sexual,
si no que ampliem el focus a una sexualitat sana, una sexualitat jova, a la prevenció a tot
tipus en temes de sexualitat i no només en qüestió de malalties.

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

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

LA SECRETÀRIA,

Jaume Vivet Soler

Montserrat Freixa Costa
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