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Desenvolupament de la sessió:

1. ACTES PENDENTS D'APROVAR
1.1. PLE2013/10 Ordinària 25/11/2013
2. PROPOSTES
COMISISÓ INFORMATIVA D’ECONOMIA I HISENDA, RECURSOS HUMANS,
RÈGIM INTERN I SEGURETAT
2.1. ALCALDIA
2.1.1. Aprovació del calendari de sessions ordinàries per al 2014.
ACORD:
Per acord del ple de l’ajuntament de data 22 de juny de 2011, es va aprovar la
periodicitat de les sessions ordinàries del ple de l’ajuntament, de les comissions
informatives i les de la Junta de Govern Local. Posteriorment, amb l’aprovació del
ROM, va quedar establerta la periodicitat de les Juntes de portaveus.

És per tot això que, a proposta de la regidoria Alcaldia, i vist el dictamen de la C. I.
d'administració, economia i hisenda, recursos humans, règim intern i seguretat , el Ple
de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda:
Primer.- APROVAR el calendari de sessions per al 2014, d’acord amb els paràmetres
fixats amb caràcter ordinari i les excepcions, per escaure’s en festiu o en pont, que es
descriuen a continuació:






Sessions ordinàries de la junta de govern local, amb caràcter general:
o Tots els dilluns, excepte els dos últims de cada mes, a les 7 de la tarda.
o Tots els penúltims dilluns de cada mes, a les 5 de la tarda.
o Amb les excepcions que es fan constar a continuació:
Dilluns, dia 7 de gener, no es convocarà la sessió per la previsió
de manca de temes per tractar.
Dimarts, 22 d’abril, per escaure’s el dilluns, dia 21, en festiu
(Dilluns de Pasqua Florida)
Dimecres, dia 25 de juny, per escaure’s el dilluns dia 23 en pont
i el dimarts, dia 24, en festiu.
Dilluns, dia 1 de setembre, no es convocarà la sessió per la
previsió de manca de temes per tractar.
Dimarts, 23 de setembre, per escaure’s el dilluns, dia 22, en
festiu (dilluns de Rocaprevera, festa local)
Dimarts, dia 9 de desembre, per escaure’s el dilluns, dia 8, en
festiu (La Puríssima).
Dilluns, dia 15 de desembre, serà a les 17:00 i el 22 de
desembre no hi haurà Junta de Govern, per haver avançat la
reunió del ple una setmana.
Sessions de les comissions informatives:
o Tots els penúltims dilluns de cada mes, en els horaris habituals.
o Amb les excepcions que es fan constar a continuació:
Dimarts, 22 d’abril, per escaure’s el dilluns, dia 21, en festiu
(Dilluns de Pasqua Florida)
Dimecres, dia 25 de juny, per escaure’s el dilluns dia 23 en pont
i el dimarts, dia 24, en festiu.
Dimarts, 23 de setembre, per escaure’s el dilluns, dia 22, en
festiu (dilluns de Rocaprevera, festa local)
Dilluns 15 de desembre, en lloc del dilluns 22 de desembre, com
tocaria, per haver avançat una setmana el ple.
Sessions de la Junta de portaveus:
o El dia posterior a la celebració de les comissions informatives
(habitualment els dimarts), en horari de les 7 de la tarda.
o Amb les excepcions que es fan constar a continuació:
Dimarts, 22 d’abril, a les 8 del vespre (després de les
Comissions informatives) per escaure’s el dilluns, dia 21, en
festiu (Dilluns de Pasqua Florida)
Dimecres, dia 25 de juny, a les 8 del vespre (després de les
comissions informatives), per escaure’s el dilluns dia 23 en pont i
el dimarts, dia 24, en festiu.
Dimarts, 23 de setembre, a les 8 del vespre (després de les
comissions informatives), per escaure’s el dilluns, dia 22, en
festiu (dilluns de Rocaprevera, festa local)
Dimarts 16 de desembrte, en lloc del 23 de desembre com
tocaria, per haver avançat una setmana el ple ordinari.



Sessions del ple de l’Ajuntament:
o L’últim dilluns de cada mes, a les 8 del vespre.
o El ple del mes de desembre s’avança una setmana i es reunirà el dia
22, en lloc del 29 com tocaria.

El mes d’agost, com és habitual, no hi haurà sessions ordinàries
Segon.- DONAR la publicitat escaient al present acord.

VOTACIÓ:
La proposta s'aprova per unanimitat dels disset membres de la Corporació.

2.1.2. Manifest davant la pròxima aprovació del projecte de Llei de racionalització
i sostenibilitat de l'Administració Local.
ACORD:

La setmana vinent el Senat aprovarà el Projecte de Llei de Racionalització i
Sostenibilitat de l’Administració Local, remetent el text per la seva aprovació definitiva
al Congrés. El text aprovat, previsiblement, serà implacable vers la visió que el nostre
país té i vol tenir de l’administració local de Catalunya.
De fet, poc ha variat de quan el febrer de 2013 el Ministeri d'Hisenda i Administracions
Públiques va presentar l’informe de l’Avantprojecte de Llei de Racionalització i
Sostenibilitat de l’Administració Local (ARSAL) que modificava la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim Local (LRBRL) justificant la seva presentació
en un suposat estalvi econòmic.
Poc temps després, el món local de Catalunya, expressava a través de la Comissió
Permanent del Consell de Governs Locals de Catalunya el seu posicionament:
constatació que aquell avantprojecte suposava una invasió de les competències de la
Generalitat de Catalunya sobre l’organització territorial i el règim local previstes a
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, així com una laminació del principi d’autonomia
local que la Carta Europea d’Autonomia Local, la Constitució Espanyola i l’Estatut
d’Autonomia garanteixen a tots els ens locals de base territorial, com cap a les
competències que la nostra capital té reconeguda a la Carta Municipal de Barcelona.
Així mateix, les organitzacions sindicals van manifestar també el seu rebuig a aquesta
reforma que suposa un profund canvi competencial i estructural en la dimensió de les
administracions locals, feia una reinterpretació minimalista de l’autonomia local,
suprimia serveis públics de proximitat necessaris i essencials per a la ciutadania i
incidia de forma negativa sobre l’ocupació pública i les seves condicions.
Aquell text presentat amb l’objectiu de racionalitzar i aconseguir un suposat estalvi
econòmic, contemplava mesures que afectaven greument l’autonomia local i que
atemptaven contra l’equilibri territorial. Pretenia una valoració del cost estàndard dels
serveis oferts a la ciutadania i els seus nivells de qualitat, sota criteris estrictament
economicistes, que podia generar ciutadans de primera i de segona, ja que la
prestació dels serveis en realitats territorials i poblacionals diverses sembla evident

que no es pot valorar únicament des d’una òptica de cost/servei, i significava la
intervenció dels ens locals vulnerant l’actual model territorial de les nostres comarques.
Aquesta proposta partia d’un desconeixement o incomprensió de la realitat del món
local en general i del català, en particular. Cal recordar que les Administracions Locals
suposen el 13% de la despesa pública global i representen només el 4’1% del deute
públic.
D’aquells primers textos proposats per part de l’Estat, els governs locals del país, a
través de les entitats municipalistes i grups parlamentaris i les organitzacions sindicals
han proposat alternatives, esmenes i textos alternatius entre d’altres. Han volgut
ajudar a la reflexió i millora de la norma, així com de forma constructiva plantejar
escenaris més viables, eficients i amb una visió positiva del que fan i representa
l’administració local. L’autisme i poca predisposició de l’Estat en col·laborar ha estat,
com a mínim, decebedor.
Si la voluntat és reduir els costos caldria començar per la pròpia administració de
l’Estat ja que aquesta representa el 53% del conjunt de la despesa pública global i el
65’9% del deute públic mentre que les CCAA tenen el 33 % (bàsicament despeses en
matèria de salut, educació i serveis socials que són el moll de l’estat del benestar) i el
15’9 % del deute públic global. És evident que aquestes dades reflecteixen que la
reforma de l’Administració Local no és la solució al problema estructural del sector
públic, del dèficit i del deute públic. L’Administració de l’Estat és la principal
responsable del deute i en canvi no ha afrontat cap reforma important de la seva
pesada estructura.
Si un problema té el món local i des de fa temps és la manca d’un finançament que
s’ajusti a la realitat de les seves necessitats i que faci possible la prestació dels serveis
que realitza a la ciutadania. Qualsevol tipus de reforma de l’administració local ha
d’anar acompanyada d’una llei de les hisendes locals que resolgui la injustícia
econòmica dels darrers trenta anys, i s’adeqüi a les necessitats que té l’administració
més propera a la ciutadania. La proposta del govern de l’Estat a qui realment
perjudicarà serà al conjunt de la ciutadania que veurà afectat els seus drets a l’accés
als serveis públics locals per què difícilment una corporació supralocal podrà substituir
el coneixement de la problemàtica municipal i la sensibilitat d'un ajuntament.
Ens trobem davant d'una proposta que nega als municipis l'autonomia política i
suficiència financera irrenunciables per a un municipalisme de qualitat i democràtic. El
municipi és l’estructura bàsica de l'organització territorial, primària, propera i
indispensable per tal de donar serveis als seus habitants, tal com defineix el mateix
Estatut d’Autonomia de Catalunya en el seu article 84. Els municipis són una peça
bàsica pel desenvolupament socioeconòmic del país, per la qualitat de vida del
ciutadans i per la cohesió social i territorial, i han estat un motor de la transformació de
Catalunya, gràcies a l’esforç conjunt de regidors i regidores, alcaldes i alcaldesses. Els
regidors i els alcaldes són veïns que tenen vocació de servei a la seva comunitat i que
són elegits directament pels seus conciutadans, per la seva proximitat. Els electes
locals, especialment en el cas dels petits municipis són la garantia de la seva
pervivència i continuïtat, i peça clau pel funcionament de les seves comunitats locals.
Sense la dedicació permanent d’aquests electes a les seves viles i pobles no tindríem
garantit l’equilibri territorial del país ni la seva cohesió social i territorial.
La voluntat de treure competències al món local, de traspassar competències dels
ajuntaments a les diputacions, allunyant el centre de decisió política i prestació del
servei del ciutadà, expressa els objectius de recentralització, control i limitació de
l’autonomia local que vol executar el Govern de l’Estat.

Apostem per un model de competències i serveis públics de proximitat i de qualitat,
prestats per uns treballadors públics i eficients, ciutadans al servei de ciutadans i amb
una forma voluntat de servei i compromís.
Davant l’imminent aprovació del Projecte de Llei de Racionalització i Sostenibilitat de
l’Administració Local, el món local de Catalunya, els electes democràticament escollits
per sufragi universal del nostre municipi, les organitzacions sindicals, els empleats
públics, així com un gran nombre d’entitats i moviments veïnals i socials, manifestem
el total rebuig a aquest projecte legislatiu.
Manifestem que aquesta iniciativa legislativa no es tracta d'una simple actualització del
nivell competencial municipal, sinó que es tracta d'una autèntica involució del règim
local, que tindrà conseqüències socials en forma de majors desigualtats, un
deteriorament i tancament de serveis que afectarà als nostres veïns i veïnes i a
l’ocupació pública.
Manifestem, alt i clar, que els Ajuntaments som essencialment governs locals de les
nostres comunitats, no només gestors tecnocràtics, i per això exigim respecte
institucional i capacitat per prioritzar polítiques i serveis municipals. Qualsevol reforma
de l'Administració Local s'ha de fer amb un consens ampli, lleialtat institucional i sense
estigmatitzacions fàcils.
Manifestem i exigim al Govern central que respecti la competència exclusiva de la
Generalitat de Catalunya sobre l'organització territorial i el règim local, aprovada en
l'Estatut d'Autonomia, i explícitament la no invasió competencial recentralitzadora.
INTERVENCIONS:
Sr. JAUME VIVET:
Aquest manifest s’havia de llegir el dia 12 de desembre a les 12 del migdia, però ens
va arribar molt just i, a més, el dijous jo tampoc estava present a Torelló i, per tant, va
semblar de portar-lo al ple i així es dóna coneixement a tots els regidors i tothom se’l
ha pogut llegir i se’l ha pogut mirar.
I per tant és un tema d’importància suficient com per portar-lo al ple i, a més, és un
tema que ens afecta molt directament.
Aquest projecte de llei amenaça directament les institucions locals, afecta en la seva
autonomia i en la seva capacitat de gestió. Aquesta Llei anomenada Ley de
racionalización y sostenibilidad de la administración Local, és un altre cas d’ingerència
a les competències pròpies de la Generalitat de Catalunya i el món local. Per tant,
entenem que com diu el manifest, només per donar una dada, cal recordar que el
deute de les administracions locals és d’un 4,1 del deute públic, vull dir que és mínim.
Per tant, pensem que és un atac directe i esperem que no l’haguem d’aplicar.

Sra. ROSER MAS:
Nosaltres, des d’Iniciativa estem a favor d’aquest manifest, és clar! Perquè des
d’Iniciativa reivindiquem el paper dels ajuntaments en la construcció del país, des del
79 amb la recuperació democràtica dels ajuntaments; entenem que els ajuntaments
han estat donant resposta a les necessitats de la ciutadania i garanteixen els seus
drets.
Tal com comentava el senyor alcalde ara fa un moment, els ajuntaments no som
culpables del dèficit de l’Estat, perquè del conjunt del deute només un 4,1 correspon

als ajuntaments; tot i això, també ens preocupen les mentides que el govern de CiU
respecti aquesta nova afectació de la Llei a Catalunya, perquè ja ha quedat evidenciat
que si que ens afectarà i força. Diuen que hi ha un acord, però no s’ha incorporat cap
excepció respecte de les pèrdues que hi pugui haver, com si que s’ha contemplat en el
règim Floral o en el d’Aragó.
La pèrdua de la qualitat en els serveis per a les persones, la desocupació, la
centralització, la pèrdua d’autonomia, seran les conseqüències d’aquesta reforma;
esperem que es pugui aturar, perquè s’arribi a demostrar que és inconstitucional.
Per això mateix, des d’Iniciativa, ja ho hem portat als Tribunals.
Sr. JOSEP M. SOLDEVILA:
Nosaltres també rebutgem des de Plataforma aquesta reforma, perquè suposa un
profund canvi, tant de competències, com d’estructura en les administracions locals.
Suprimeix serveis públics necessaris i essencials de proximitat per a la ciutadania;
amb l’excusa de racionalitzar i aconseguir un suposat estalvi econòmic, contempla
mesures que afecten greument l’autonomia local. Aquesta proposta parteix d’un
desconeixement o incomprensió de la realitat del món local, típic d’aquest país, en què
la gent opina on no és. Per tant, suposem que no podem partir això, si no tot el
contrari: els ajuntaments són essencialment governs locals de les nostres comunitats;
per això exigim respecte, tant institucional com capacitat de prioritzar les polítiques i
els serveis municipals. Per això votarem a favor.

Sr. MARC FONTSERÈ:
Nosaltres hi donem total suport.
VOTACIÓ:

La proposta s'aprova per unanimitat dels disset membres de la Corporació.

2.2. SECRETARIA
2.2.1. Aprovació inicial dissolució Consorci del Museu de la Torneria de la Vall
del Ges
ACORD:

RELACIÓ DE FETS:
1.En data de 24 de març de 2001 es va constituir el Consorci del Museu de la
Torneria de la Vall del Ges voluntàriament conjuntament entre els ajuntaments de
Torelló, Sant Pere de Torelló, Sant Vicenç de Torelló, el Consell Comarcal d’Osona,
l’Associació d’Estudis Torellonencs (ADET), el Gremi de Torners de la Fusta de la Vall
del Ges i l’Associació Amics dels Museus d’Osona.
L’objecte del Consorci es troba regulada en l’article 3 dels estatuts que preveuen
literalment:

“L’establiment d’aquest Consorci es basa en la conveniència de poder comptar amb
una institució permanent, sense esperit lucratiu, al servei de la societat i del seu
desenvolupament, oberta al públic, que doni a conèixer la història de la industrialització
a la Vall del Ges a partir del sector de la torneria de fusta i banya. S’inclouen dins del
Consorci el desenvolupament i foment de les activitats culturals relacionades amb la
matèria objecte del museu.
Constitueix el patrimoni del Museu de la Torneria de la Vall del Ges:
a) Tots els béns museístics (industrials, històrics, artístics i científics) continguts a
l’edifici i altres dependències annexes, així com els que d’ara en endavant
adquireix al seu càrrec.
b) Les donacions, llegats, rendes i deixes que es facin a favor del Consorci.
Són fins del Consorci els següents:
a) Vetllar per l’administració, recerca, custòdia, conservació, reparació, difusió i
estudi del patrimoni museístic, arxivístic, documental, artístic i industrial vinculats
amb el Museu.
b) Tenir cura dels béns intercanviats o en concepte de dipòsit o per qualsevol altre
títol fet per particulars, entitats públiques o privades.
c) Participar com a centre cultural actiu en llur àrea d’influència en la impulsió i
programació d’iniciatives culturals diverses, mitjançant l’organització
d’exposicions, conferències, cursos, debats, publicacions i qualsevol altre fi”
2.L’article 25 dels estatuts preveu que els recursos econòmics del Consorci són,
entre d’altres:
-Les subvencions consignades anualment que acordin els tres ajuntaments integrants
del Consorci (i les possibles entitats públiques i privades que es consorciïn
posteriorment), en la proporció que aquestes administracions determinin, en el
benentès que han de ser suficients per a cobrir les despeses de funcionament ordinari
del Consorci.
3.L’ajuntament de Sant Pere de Torelló en sessió celebrada el 30 de gener de
2012 va acordar aprovar la desvinculació de l’Ajuntament de Sant Pere de Torelló del
Consorci del Museu de la Torneria de la Vall del Ges davant la mala situació
econòmica en què es trobava l’ajuntament.
4.L’ajuntament de Sant Vicenç de Torelló en sessió celebrada el dia 26 de
setembre de 2012 va acordar sol.licitar la separació de l’ajuntament de Sant Vicenç de
Torelló del Consorci del Museu d ela Torneria de la Vall del Ges davant de la greu crisi
econòmica i d’acord a les directrius marcades pel Ministerio de Economia e reduir la
despesa i control del dèficit.
5.La Junta General ordinària del Consorci del Museu de la Torneria de la Vall del
Ges de data 6 de juny de 2013 va acordar denegar la petició de separació del
Consorci sol.licitada pels ajuntaments de Sant Pere de Torelló i Sant Vicenç de Torelló
fins que haguessin fet front a les obligacions contretes amb el Consorci fins a 31-122012 que s’havien de fer efectives abans del dia 1 d’octubre de 2013 amb
l’advertiment que, en cas que no s’ingressin a la data de 1 d’octubre de 2013,
s’acumularia al deute pendent la quota ordinària dels tres primers trimestres de
l’exercici 2013.

6.En data de 2-12-2013 la Interventora del Consorci ha emès informe que els
ajuntaments de Sant Pere de Torelló i Sant Vicenç de Torelló havien efectuat el
pagament del deute pendent a 31-12-2012.
7.Vist que els ajuntaments que havien de contribuir a sufragar les despeses del
Consorci Museu de la Torneria han mostrat la seva voluntat de separar-se del projecte
es creu que la manera més àgil de gestionar el servei del Museu de la Torneria és ferho directament per part de l’ajuntament de Torelló, que és l’administració titular de
l’edifici on es troba ubicat l’edifici del Museu, l’únic membre que fa les aportacions
econòmiques al Consorci i l’administració que vol tirar endavant el projecte de Museu
de la Torneria.
8.L’article 34 dels Estatuts preveu que la dissolució del Consorci es produirà per
acord de la Junta general adoptat amb el vot favorable de les dues terceres parts dels
membres de la Junta. L’acord de dissolució ha d’establir els criteris de liquidació del
Consorci, la reversió a cada entitats consorciada dels seus béns i drets, determinant
l’assumpció de les obligacions respectives, la destinació del personal del Consorci i, a
la vegada, es proposarà la nova forma de gestió del Museu.
La dissolució del Consorci i, en el seu cas, la nova forma de gestió del Museu, hauran
de ser ratificats pels ajuntaments consorciats i els ens públics que en puguin formar
part.
En cas d’extinció, la Junta General podrà decidir que el patrimoni del Consorci restarà
adscrit al Museu de la Torneria de la Vall del Ges i passarà a ser titular l’ens que es
faci càrrec de la seva gestió. El patrimoni en cessió d’ús passarà a la disposició de
l’ens que hagi fet en el seu dia la cessió.
9.Atès que en la Junta General del Consorci del dia 2 d’octubre de 2013 es va
acordar iniciar el procediment per a la dissolució del Consorci.
10.-

Vistos els informes de la Secretaria i de la Intervenció del Consorci

11.- Vist el certificat de data 12 de desembre de 2013 l’acord de la Junta General del
Consorci Museu de la Torneria de la Vall del Ges, aprovant la dissolució inicial del
Consorci
12.- En data 12 de desembre de 2013 es va informar als representants dels
treballadors de l’Ajuntament de Torelló de la proposta de canviar el sistema de
prestació el servei de Museu de la Torneria, que actualment es presta a través del
Consorci del Museu de la Torneria de la Vall del Ges per prestar-los directament a
través de l’Ajuntament de Torelló.
FONAMENTS DE DRET:
PRIMER.- CANVI DE LA FORMA DE PRESTAR EL SERVEI DE MUSEU DE LA
TORNERIA.
D’acord amb l’article 246 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, els ens locals tenen
plena potestat per a constituir, organitzar, modificar i suprimir els serveis de llur
competència d’acord amb el que estableix la legislació de règim local i altres
disposicions aplicables.

L’Article 188.5 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals preveu que el canvi de forma de gestió d’un
servei exigeix la instrucció de l’expedient i la tramitació dels procediments, en els
termes aplicables a les quals es refereixi la instrucció del procediment en els aspectes
aplicables, a les quals es refereixen els articles 159 i 160 d’aquest Reglament.
Per realitzar el canvi de sistema cal sotmetre l’expedient a exposició pública pel termini
de 30 dies a través d’anuncis que s’inseriran al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona i al DOGC i al tauler d’anuncis de la Corporació. Simultàniament s’ha de
donar audiència als interessats.
A l’empara d’aquesta disposició, i en virtut dels principis d’eficàcia i eficiència
administrativa l’Ajuntament de Torelló opta per la dissolució i liquidació de Consorci del
Museu de la Torneria i la prestació del servei de Museu de la Torneria directament a
través de la mateixa organització ordinària de l’Ajuntament.

SEGON.- INTEGRACIÓ DEL PERSONAL DEL CONSORCI MUSEU DE LA
TORNERIA DE LA VALL DEL GES A L’AJUNTAMENT DE TORELLÓ.
1.- Successió d’empreses
L’article 44.2 de l’Estatut dels treballadors disposa que s’entendrà que hi ha successió
d’empresa quan:
“La transmissió afecti a una entitat econòmica que mantingui la seva identitat, entesa
com un conjunt de medi organitzatiu a fi de portar a terme una activitat econòmica
essencial o accesòria”.
Cal també un segon requisit que és el següent:
“Que els elements cedits o tramesos de l’actiu de l’empresa constitueixin una unitat de
producció susceptible d’explotació o gestió separada. No és suficient la simple
transmissió de béns o elements patrimonials sinó que aquests han de constituir un
suport econòmic suficient per mantenir en vida l’activitat empresarial suficient.
Entenem que en el supòsit de fet es dóna una successió d’empreses ja que tot l’actiu
del Consorci del Museu de la Torneria de la Vall del Ges, que constitueix una unitat
productiva, serà el mateix i serà el que s’utilitzarà per seguir prestant, a través de
l’Ajuntament, els mateixos serveis que es venien prestant fins ara.
La successió d’empreses no suposa l’extinció dels contractes dels treballadors de
l’empresa d’origen, sinó que l’empresa, en aquest cas, l’Ajuntament, se subrogarà en
els drets, obligacions laborals de seguretat social i altres obligacions.
Els efectes derivats de la successió, tal com estableix l’article 44 de l’Estatut dels
treballadors, són els següents:
1. Els treballadors afectats se’ls continua aplicant el conveni col·lectiu que en el
moment de la transmissió estigui en vigor a l’empresa llevat de pacte en
contrari. Aquesta aplicació es manté fins a la finalització del conveni col.lectiu
d’origen fins a l’entrada en vigor d’altre conveni nou que resulti aplicable a
l’entitat econòmica transmesa.

2. En relació als representants dels treballadors s’estableixen les següents
obligacions:
En cas que l’empresa conservi la seva autonomia dins de l’Ajuntament de
Torelló, el canvi de mandat no extingeix el mandat dels representants legals
dels treballadors, que continuen exercint les seves funcions en els mateixos
termes i condicions que amb anterioritat. Com que en el nostre cas el Consorci
Museu de La Torneria de la Vall del Ges no té representants de treballadors, no
hi ha incidència en aquest aspecte.
S’ha d’informar als representants dels treballadors de l’ajuntament de Torelló
respecte als següents aspectes de la transmissió:
-Data prevista
-Motius
-Conseqüències jurídiques, econòmiques i socials pels treballadors.
2.- Modificació de la Plantilla i la Relació de Llocs de Treball.
Cal modificar la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Torelló per tal d’incloure
els nous llocs de treball que ocuparien els treballadors integrats, així com les funcions,
tipologia de jornada, titulació, forma de provisió, complement de destí i complement
específic d’aquests llocs de treball.
Cal modificar la plantilla de personal de l’Ajuntament de Torelló ja que aquesta ha
d’incloure tots els llocs reservats a funcionaris, personal laboral i eventual, aspecte
que suposa la modificació de la plantilla amb els nous llocs de treball, procedents del
Consorci Museu de La Torneria. Aquesta modificació de plantilla ha d’anar
acompanyada de l’aprovació del corresponent crèdit que ha de cobrir la nova despesa
derivada de la seva ampliació.
Una vegada realitzades aquestes modificacions el personal del Consorci passaria a
formar part de la plantilla de l’Ajuntament. L’única persona contractada pel Consorci es
troba contractada amb caràcter temporal. El personal temporal seguirà essent
personal temporal a l’Ajuntament de Torelló.
Respecte les conseqüències econòmiques de la subrogació, cal tenir en compte que
el Conveni Col.lectiu del personal laboral de l’ajuntament de Torelló, l’article 19 a) del
conveni, relatiu a les retribucions, estableix que
les retribucions bàsiques i
complementàries del personal al servei de l'Ajuntament tindran la mateixa estructura i
seran de la mateixa quantitat que les establertes amb caràcter bàsic per a la funció
pública. Amb la subrogació es portarà a terme l’adequació dels conceptes retributius a
les disposicions del Conveni de l’ajuntament de Torelló, mantenint identitat dels
imports de les retribucions que actualment s’estan percebent, d’acord amb el quadre
que s’annexa. Així mateix, se’ls mantindrà l’antiguitat per aplicació del conveni
col.lectiu del personal laboral.

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, acorda:
Primer.- Aprovar inicialment la dissolució del Consorci del Museu de la Torneria de la
Vall del Ges i la seva liquidació en els següents termes:

1) Determinar la següent situació de tresoreria i previsió d’ingressos i despeses
pendents pel mes de desembre, segons la Intervenció del Consorci.
1.1 Situació de tresoreria a 30/11/2013 i previsions mes de desembre de 2013
Banc
BBVA

Saldo
17.205,45

Previsió Ingressos
3.000,00

Previsió Despeses
5.500,00

1.2 Despeses i factures pendents
Capítol 2
Institució / Empresa
Farmàcia Prat
CTS España
Assessoria ASTOR
F.F. Bofill
TOTAL DESPESES
PAGAMENT

Import pendent pagament
0,85 €
77,50 €
105,51 €
17,04 €
PENDENT

DE
200,90 €

2) Sol·licitar la baixa del Consorci del Protocol general del Pla “Xarxa de Governs
Locals 2012-2015” de la Diputació de Barcelona.
3) Determinar que l’arxiu del Consorci serà traslladat i custodiat per l’ajuntament de
Torelló, el qual facilitarà la seva consulta a totes les entitats que han format part del
Consorci.
4) Fixar la data d’efectes de la dissolució el 31 de desembre de 2013.
Segon.- Acordar que el personal que actualment presta el seus serveis al Consorci
Museu de la Torneria de la Vall del Ges amb caràcter temporal s’integrarà a
l’Ajuntament de Torelló amb el mateix caràcter. Es mantindran les retribucions que
percebien al Consorci Museu de la Torneria de la Vall del Ges, aplicant els criteris
retributius previstos en el conveni col·lectiu del personal laboral de l’Ajuntament de
Torelló al qual estan adherits. Els efectes de la integració es produiran a partir del dia
1 de gener de 2014.
Tercer.- Acordar que tots els béns mobles que formen part del Consorci, que consten
a l’Annex 1 de l’expedient, s’integraran i passaran a formar part de l’Ajuntament de
Torelló que donarà continuïtat al Projecte del Museu de la Torneria. Temporalment i
pel termini de 4 anys se cedeix l’ús de les 4 màquines que consten a l’Annex 2 a
l’ajuntament de Sant Pere de Torelló que haurà de retornar a l’ajuntament de Torelló
en data de 31-12-2017.
Quart.- Canviar la forma de prestació del servei de Museu de la Torneria, que en
l'actualitat es presten a través del Consorci Museu de la Torneria de la Vall del Ges,
per la prestació directa a través de la mateixa organització de l’Ajuntament de Torelló
amb efectes a partir del dia 1 de gener de 2.014. L’Ajuntament se subrogarà en tots els
drets i obligacions del Consorci que s'extingeix.
Cinquè.- Exposar al públic la dissolució del Consorci i el canvi en la forma de
prestació del servei de Museu de la Torneria a través d’edictes que s’inseriran al BOP,

DOGC i al tauler electrònic de totes les administracions afectades, pel termini de 30
dies, per tal que qualsevol persona interessada presenti les al.legacions i reclamacions
que estimi pertinents. En cas que no es presentin al·legacions l’acord quedarà aprovat
de forma definitiva, sense necessitat d’adoptar un nou acord al respecte.

Sisè.- Fer pública l’extinció del Consorci, un cop hagi esdevingut definitiva,
mitjançant la inserció de l’anunci corresponent al Butlletí Oficial de la província
de Barcelona i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Setè.- Delegar al Consorci del Museu de la Torneria de la Vall del Ges el tràmit
d’informació públic respecte el procediment de dissolució i determinar, en
conseqüència, que els anuncis relatius a la dissolució tindran caràcter col·lectiu i
substituiran, si així ho acorden les entitats consorciades, els que haurien de publicar
separadament cadascuna d’elles.

Vuitè.- En verificar-se l’extinció definitiva del Consorci del Museu de la Torneria
de la Vall del Ges, aquesta mesura comportarà l’assumpció per part de
l’Ajuntament de Torelló de les activitats i serveis que fins a la data han estat
exercits pel Consorci, i com a criteris de liquidació, la successió universal de
l’actiu i passiu i, en general, la reversió de tots els seus béns, drets i obligacions
a favor de l’Ajuntament de Torelló amb efectes a 1 de gener de 2014.
Novè.- Els esments incorporats a reglaments, disposicions i actes relatius al
Consorci del Museu de la Torneria de la Vall del Ges, s’entendran efectuats a
l’Ajuntament de Torelló de resultes de l’extinció del referit organisme.
Desè.- Comunicar aquests acords un cop hagin vingut definitius al registre
d’Ens Locals de la Generalitat de Catalunya als efectes de donar de baixa de
l'esmentat registre el Consorci del Museu de la Torneria de la Vall del Ges.
Onzè.- Facultar
àmpliament i expressament a l’Alcalde-President de
l’ajuntament de Torelló per a l’adopció de quantes resolucions i la subscripció
de quants documents siguin necessaris per a l’execució efectiva dels presents
acords.
Dotzè.- Notificar els presents acords al Consorci Museu de la Torneria de la Vall del
Ges als efectes de la publicació per part d’aquest ens de l’anunci d’informació pública
de l'acord de dissolució del Consorci i als membres del Consorci.
INTERVENCIONS:
Sr. JAUME VIVET:
Aquí s’acorda la dissolució d’aquest consorci, ja que els ajuntaments de Sant Pere i de
Sant Vicenç van acordar sortir-ne i, per tant, ho assumeix tot l’Ajuntament de Torelló;
assumim l’actiu, el passiu i el personal i es fa gestió directa, ja que és més fàcil de
gestionar.

Sra. ROSER MAS:
És evident que si en un consorci de tres, dos no hi volen participar, poca cosa hi ha a
dir, tot i que caldria veure si s’ha fet tot el possible per poder-lo mantenir. Un museu

amb poca activitat, molt temps aturat, que no ha aconseguit ser un referent... de totes
maneres, aquests dos no volen, però sabem que hi ha altres opcions que tots
coneixem; ni ha moltes o n’hi ha d’altres, no moltes però d’altres que estarien
disposats a treballar conjuntament i estic parlant concretament del museu del Ter;
perquè dissolem, és clar! Però... què es farà amb el museu de l’ADET? Amb els
documents i el museu que cedeix a l’Ajuntament el Sr. Bofill de la Vitri? Entenem que
ara precisament hi haurà una incorporació de nou material museístic en aquest museu
de la torneria i això també s’ha de pensar com s’articula: s’obrirà al públic? En quins
horaris? Es farà conjuntament amb el museu de la torneria? Es farà en dos o tres
espais i horaris diferents?...
És important en aquest context que la cultura no sigui les primeres baixes de la crisi
financera, com últimament ha estat d’aquesta manera; pensem que amb paraules de
Salvador Espriu, “sense un poble culte no hi pot haver un poble lliure” i, per tant, si no
tenim un substrat cultural ho tenim molt complicat.

Sr. JOSEP M. SOLDEVILA:
Nosaltres estem d’acord, però hem de tenir present que amb la crisi hem de veure si
això ho podem mantenir; suposo que si, però que no desestimem altres competències
de l’Ajuntament que puguin ser més importants en un moment determinat.

Sr. MARC FONTSERÈ:
Crec que aquest acte administratiu que s’aprova avui aquí, perquè no és res més que
un acte administratiu: érem tres ajuntaments i dos es donen de baixa i, per lògica
administrativa havíem de fer aquest pas i estem totalment d’acord que es faci així.
També és cert que a partir d’ara, políticament heu de decidir, o s’ha de decidir entre
tots què es fa amb el museu, cap on es tira endavant; la Roser ha apuntat diverses
qüestions, d’altres arxius o fons museogràfics que tenim. Bé, és una mica el que
properament heu, o hem de decidir què es fa.

VOTACIÓ:
La proposta s'aprova per unanimitat dels disset membres de la Corporació.
2.3. HISENDA
2.3.1. Modificació ordenança fiscal número 17, reguladora de la Taxa pel servei
de les instal.lacions esportives municipals, aprovació ordenança fiscal 25,
reguladora del servei del gimnàs del pavelló municipal modificació tarifes de la
piscina coberta municipal.
ACORD:
Vist l’informe emès pel Tècnic d’Esports, en el que posa de manifest la necessitat de
modificar l’article 6.6 de l’ordenança fiscal núm. 17. Aquest article determinava que hi
havia una devolució dels abonaments de squash en el cas que a 31/12 no s’haguessin
utilitzat totes les hores adquirides. No obstant, això no té cap sentit si no hi ha variació
en l’import de l’abonament d’un any a l’altre. En aquest sentit es fixa que els
abonaments seran vàlids fins a final del primer trimestre.

Alhora les pistes es lloguen normalment per mitja hora, pel que s’elabora una tarifa de
mitja hora equivalent a la meitat del cost d’una hora. S’elimina l’abonament d'una hora
i es fixa un abonament de 2 hores, que es pagarà via autoliquidació.
També es proposa eliminar la tarifa de lloguer raqueta de squash.
En quant als abonaments al gimnàs es proposa una nova ordenança a efectes de
poder delegar la gestió a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de
Barcelona, ja que les pistes de squash, pista poliesportiva... es gestiona íntegrament
per l’Ajuntament i no es pot delegar una part de l’ordenança, com és el cas actual de
l’ordenança fiscal núm. 17.
Es proposa una nova quota per l’accés a la piscina per a triatletes i socis del Club
Atlètic Torelló i Club Tenis Torelló, donat que hi ha un conveni amb aquestos darrers
d’accés per part dels socis de la piscina, a les pistes de pàdel, i que amb els primers,
hi ha una forta sinergia i que la part aquàtica és una de les tres disciplines dels
triatletes.

En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució Espanyola
i per l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local,
i de conformitat amb el que disposen els articles 41 a 47 i 148 del Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text de refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals,
És per tot això que, a proposta de la regidoria Economia i Hisenda, i vist el dictamen
de la C. I. d'administració, economia i hisenda, recursos humans, règim intern i
seguretat, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda:
PRIMER.- Aprovar la modificació parcial de l’ordenança fiscal núm. 17,
de les instal.lacions esportives municipals, en el següent sentit:

taxa pel servei

Article 5.- Quota tributària
La quota de la taxa reguladora en aquesta Ordenança vindrà fixada en la tarifa
continguda en el següent apartat, per cada un dels diferents serveis o activitats:

a) Pistes de squash i/o futbito
Per ½ hora i pista
Abonament de 2 hores
Abonament de 8 hores
Abonament de 20 hores
b) Pista poliesportiva del pavelló:
Pel lloguer d'una fracció de pista, per hora
Pel lloguer de la totalitat de la pista, per hora

Import
en
euros
9
25
86,50
174,00
25,00
52,50

Pel lloguer de la totalitat de la pista per a usos no esportius,
un dia sencer, amb terra de protecció (no inclou neteja
posterior)
897,5
d) Pel lloguer de sales de reunions, vestíbul i demés
instal·lacions similars del pavelló, per hora

50

Per la subscripció de l’assegurança per accidents esportius: es cobrarà el preu del cost
que suporti l’ajuntament per aquest concepte.
Article 7.6- Normes de gestió
6.-Els abonaments de squash caduquen el dia 31 de desembre de cada any. De forma
transitòria i solament per aquest final 2013 i inici 2014, els abonaments que no s’hagin
esgotat a 31 de desembre seran vàlids fins a 31 de març del 2014.
SEGON.- Aprovar una nova Ordenança Fiscal núm. 25 Reguladora del servei del
gimnàs del pavelló municipal:
Article 1.- Fonament i naturalesa
A l’empara del que es preveu als articles 57 i 20.4 del text refós de la Llei reguladora
de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març
(TRHL), de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal,
aquest Ajuntament estableix la “taxa pel servei del gimnàs del pavelló municipal”, que
es regirà per la present Ordenança.
Article 2.- Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la Taxa la prestació per part d’aquest Ajuntament dels
serveis inclosos en el gimnàs del pavelló municipal.
Article 3.- Subjecte passiu
Són subjectes passius contribuents, les persones físiques i jurídiques i les entitats a
les quals es refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària, que es beneficien del
servei al qual es refereix l’article anterior d’aquesta Ordenança.
Article 4.- Responsables
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a
tals a la Llei General Tributària i a l’Ordenança General.
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es
dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.
Article 5.- Quota tributària
La quota de la taxa reguladora en aquesta Ordenança vindrà fixada en la tarifa
continguda en el següent apartat, per cada un dels diferents serveis o activitats:

a) Gimnàs:

€

Abonament de temporada, per any
Pel lloguer de la totalitat del gimnàs petit, per hora
Pel lloguer de la totalitat del gimnàs gran, per hora

171
24,75
42

b) Cursos i campionats (inclou l'ús de la instal·lació):
Campionats d'una durada fins un trimestre, per persona

34,6

Per la subscripció de l’assegurança per accidents esportius: es cobrarà el preu del cost
que suporti l’ajuntament per aquest concepte.

Article 6.- Bonificacions
No estaran subjectes al pagament d’aquestes taxes, les activitats d’interès social o
esportiu organitzades per entitats legalment constituïdes del municipi ja siguin
esportives o no així com els entrenaments i competicions regulars dels clubs esportius
inscrits en el registre d’entitats de Torelló prèvia presentació del seu calendari.
Es podrà establir gratuïtats o preus especials amb entitats, escoles, etc. on per
exemple s’estableixi un conveni d’utilització del gimnàs, en atenció a raons socials,
benèfiques, culturals o d’interès públic.
Les bonificacions seran aprovades per Junta de Govern Local.
Article 7.- Normes de gestió
Per accedir al gimnàs del pavelló, tret dels casos de cursets amb monitor, caldrà ésser
major d'edat o bé anar acompanyat d'una persona major d'edat que se'n faci
responsable.
Les instal·lacions del gimnàs podran reservar-se amb una anterioritat màxima d'una
setmana. En el moment d'efectuar la reserva caldrà satisfer l'import de la quota
corresponent.
L'ocupació màxima del gimnàs petit, serà de 25 persones i la del gimnàs gran de 35
persones.
Article 8.- Acreditació i ingrés de la taxa
La taxa regulada en aquesta ordenança s’acredita des del moment que s’utilitza
el gimnàs o realitza qualsevol dels serveis o activitats especificades en l’article 5 i
el seu cobrament de les quotes s’efectuarà trimestralment.
Article 9.- Infraccions i sancions
Pel que respecte a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa
regulada en aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei
General Tributària i l’Ordenança General.
Disposició final

La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en
sessió celebrada el 23 de desembre entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació
definitiva.
TERCER- Aprovar una nova tarifa per la piscina coberta municipal:
Quota socis del Club Atlètic Torelló
28,00€/mes
Quota socis del Club Tenis Torelló
28.00€/mes
Quota exclusiva piscina triatletes CAT 20€/mes
federats

QUART.- Exposar al públic els acords precedents, mitjançant edicte, que es fixarà en
el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província.
Durant el termini de trenta dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la publicació del
corresponent edicte en el BOP, els interessats podran examinar l’expedient i, si
s’escau, presentar-hi les oportunes reclamacions. Cas de no presentar-se
reclamacions, l’acord provisional es considerarà elevat a definitiu.
En el supòsit que es presentin reclamacions, es procedirà a la seva resolució i a
l’adopció dels corresponents acords d’aprovació definitiva.
CINQUÈ.- Els acords definitius o els provisionals elevats a definitius i el text íntegre de
les modificacions acordades, es publicaran al Butlletí Oficial de la Província, els quals
entraran en vigor e el dia següent a la seva publicació definitiva i seran vigents mentre
no s’acordi la seva modificació o derogació.
SISÈ.- Notificar el present Acord a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de
Barcelona.

INTERVENCIONS:
Sra. ROSER MAS:
La situació de l’equipament és delicada i en aquest sentit hi donarem la nostra
aprovació, el nostre suport, malgrat que com ja hem expressat en altres ocasions,
modificar constantment les ordenances a demanda d’una concessió –que sembla que
no ho preveu- no ho trobem massa correcte, perquè hi ha molts canvis: hi ha el canvi a
la piscina, el canvi a les instal·lacions esportives, al gimnàs... entenem que és
important que les ordenances es revisin quan toqui i es portin a discussió en el ple, el
mes d’octubre; de l’octubre a desembre, possiblement els problemes que presenta ara
aquesta entitat, possiblement ja hi eren. Pensem que si es fan a termini les coses és
més fàcil i si hi ha una certa previsió del desenvolupament encara és molt més fàcil.

VOTACIÓ:
La proposta s'aprova per unanimitat dels disset membres de la Corporació.
2.3.2. Aprovació del pressupost 2014
ACORD:

Vist i estudiat el projecte de Pressupost General, per a l’exercici econòmic de 2014, les
seves Bases d'Execució i altra documentació complementària i annexa.

Atès el que disposen els articles 162 i ss. 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,
Vist l'informe econòmic -financer de la intervenció de data 12 de desembre de 2013 i
l'informe de la Cap de Personal de data 12 de desembre de 2013.

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 inicialment el Pressupost General per a l’exercici econòmic de
2014, amb un import anivellat a l'Estat d'Ingressos i al de Despeses de 14.699.961,02
euros, així com les Bases d'Execució, i altra documentació annexa i complementària
al pressupost.
Segon.- APROVAR inicialment la plantilla del personal al servei d’aquesta Corporació
que comprèn tots els llocs de treball reservats a funcionaris de carrera, personal
eventual i personal laboral, que figura inclosa en el pressupost i que es relaciona en
l’annex II, així com la modificació de la relació dels llocs de treball que consten també
a l’expedient annex III.
Tercer.- EXPOSAR al públic l'esmentat acord tal i com preveu l’art. 169 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, en la qual, si s’escau, els interessats podran
examinar-lo i presentar-hi les reclamacions i els suggeriments que creguin oportuns.
Quart- En cas de no presentar-s’hi cap reclamació durant el període d’exposició
pública, el Pressupost General Consolidat es considerarà definitivament aprovat i es
procedirà a la seva publicació resumida a nivell de capítols.
CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA
CAPÍTOL

DESCRIPCIÓ

CAPÍTOL I

DESPESES DE PERSONAL

CAPÍTOL II COMPRA DE BÉNS I SERVEIS
CAPÍTOL
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
IV
Total despeses ordinàries - Despeses financeres

EUROS
4.534.236,11
5.614.054,46
927.075,23

11.075.365,80

CAPÍTOL
III
CAPÍTOL
IX

DESPESES FINANCERES
VARIACIONS
FINANCERS

DE

198.275,06
PASSIUS

976.445,16

Total càrrega financera

1.174.720,22

Total despeses corrents + Amortització financera
CAPÍTOL
VI
CAPÍTOL
VII

12.250.086,02

INVERSIONS REALS

2.343.875,00

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

Total pressupost de despeses

106.000,00

14.699.961,02

PRESSUPOST D'INGRESSOS - EXERCICI 2014
RESUM PER CAPÍTOLS

Euros

Capítol I.-

Impostos directes

Capítol II.-

Impostos indirectes

138.000,00

Capítol III.-

Q.urb./C.espec
Taxes i altres ingressos
(sense quotes)
Transferències corrents
Ingressos patrimonials

488.967,00

Capítol III.Capítol IV.Capítol V.-

5.710.114,00

2.801.710,00
3.498.206,54
27.937,00

TOTAL INGRESSOS CORRENTS ORDINARIS

12.175.967,54

TOTAL INGRESSOS CORRENTS

12.664.934,54

Capítol VI.Capítol VII.Capítol IX.-

Alineació d'inversions reals
Transferències de capital
Passius financers

TOTAL INGRESSOS DE CAPITAL
TOTAL PRESSUPOST
D'INGRESSOS

INTERVENCIONS:
Sr. JAUME VIVET:

0
1.397.718,48
637.308,00
2.035.026,48

14.699.961,02

Abans de començar, vull dir que ens hem reunit amb tots els grups; amb alguns, hem
arribat a un acord; amb altres no, però en tot cas i en tot moment, entre l’equip de
govern i els grups que estan a l’oposició hi ha hagut diàleg, amb acord o no, però hi ha
hagut diàleg. Amb el grup del PSC, concretament, hem arribat a acords per dotar una
partida per fer un projecte al camp de futbol del barri de Montserrat, un tema que, tot i
que ja n’havíem parlat amb l’Associació de veïns per tal de veure què s’hi vol fer, però
nosaltres no ho havíem dotat econòmicament per fer el projecte; per tant, aquí vam
arribar a aquest acord. També es va arribar a un altre acord de compromís per dotar
una partida amb 100.000 € -si és possible, esperem que sigui possible i si és més
millor-; si la situació econòmica ho permet i arriben les subvencions que sembla que hi
pot haver per a plans d’ocupació, com els que ja s’han fet durant aquest any, però ara
destinant-hi més recursos econòmics. Per tant, vull donar les gràcies a tots els grups
per intentar, si més no, arribar a acords i fer propostes.
Presentem el pressupost de l’exercici 2014 al ple per un import de 14.699.961,02 €; és
un pressupost que compleix les tres regles imposades pel govern central: la regla de la
despesa, la de l’estabilitat pressupostària i la regla del deute viu. És un pressupost
amb uns ingressos semblants als de l’any passat, amb una despesa corrent
pràcticament igual que l’any passat, també; després, el regidor d’hisenda, l’Albert, hi
entrarà amb més detall.
La despesa corrent augment aproximadament un 1% -amb números rodons-; això vol
dir que s’està fent un esforç per reduir la despesa en els àmbits on es pot fer i també
que hi ha unes partides que tenen una gran incertesa, com és l’electricitat. Nosaltres
mirem l’estalvi en consum i no en el cost, ja que els increments que pot anar tenint fa
que sigui difícil de pressupostar; ara mateix, acabem de tenir una sorpresa fa pocs
dies quan teníem el pressupost pràcticament tancat; esperem que no sigui de l’abast
que podia haver estat.
Vull fer un incís aquí, en una àrea que crec que tots hem estat molt receptius i quan dic
tots, vull dir tot el consistori i és en l’apartat de benestar social; es va licitar un nou
servei de transport adaptat amb un cost més alt per tenir un servei de més qualitat, ja
que ara sempre hi ha ajudant. També s’ha dotat de més pressupost la partida d’ajuts
d’urgència social; aquesta partida el 2013 es va incrementar amb l’aportació que es va
fer per part dels regidors que estem a l'equip de govern, corresponent a la paga de
Nadal. Aquesta part ja s’ha consolidat com a partida; no és que li tornem a posar, si no
que s’ha consolidat com a partida i, a més, hi hem fet una aportació extra de 5.500 €
de més, que arriba el total de la partida a 64.000 euros.
Torno a entrar a l’apartat d’estalvi: en l’apartat d’estalvi s’ha incidit en l’enllumenat,
alarmes, assegurances, extintors, ascensors... molts d’aquests contractes s’han licitat
de nou i, per tant, s’ha reduït una mica el cost.
Per tant crec que fomentem l’estalvi i alhora també intentem fomentar l’activitat.
En l’apartat d’inversions, pensem que som decidits; es treballa en el projecte per a la
licitació i execució de la sala polivalent, que està dins l’àmbit de pla de barris; dins
d’aquest mateix àmbit de pla de barris, també hi ha l’obra de la caseta del jardiner de
Can Parrella: s’està treballant en el projecte de la segona fase. La piscina d’estiu en
aquests moments està en procés de licitació i crec que avui s’ha acabat el termini de
presentació de les pliques. El carrer Sant Bartomeu, també la Diputació està treballant
en el projecte i pensem que pot tirar endavant.
També, a partir del mes de gener, volem començar a tenir els primers contactes amb
els veïns del carrer Giravolt, Sau, Puigdassalit i Joan Deordal, per tirar endavant el que
és el tema del projecte d’urbanització i la urbanització d’aquell sector. Per tant, creiem
que són uns pressupostos socials, equilibrats i decidits en l’àmbit d’inversions.
I ara cedeixo la paraula al regidor d’hisenda, que us entrarà amb més detall en altres
temes.

Sr. ALBERT PORTÚS:
Igual que l’any passat, hem fet un gran esforç per tal de poder portar a aprovació el
pressupost de l’any 2014, abans d’acabar l’any. Em reitero en les paraules de l’alcalde,
agraint la col·laboració i la implicació, tant de tècnics com de regidors, en l’elaboració
d’aquest pressupost i agrair també l’interès mostrat per tots els grups de l’oposició i per
les propostes que ens han fet arribar amb independència de si s’han pogut incloure o
no en aquest pressupost.
Presentem un pressupost equilibrat, molt implicat amb la regidoria de benestar social –
com no podia ser d’altra manera- i amb un nivell d’inversió important, però alhora
viable i factible, respectant la tresoreria d’aquest Ajuntament. És un pressupost d’un
import de 14.699.961,02 €, la qual cosa representa un augment del 10% respecte de
l’anterior. De totes maneres, hem de separar l’apartat de despesa corrent, del que és
inversió. Si tenim en compte la despesa corrent, veiem que l’increment és del 0,96%.
Aquesta puja en realitat no és un increment de consums, ja que suportem tots els
increments de tarifes, com són electricitat, el gas, el manteniment... el pressupost està
elaborat sense dèficit inicial i aquest exercici 2014, com a novetat, s’inclouen les
classificacions orgàniques 109, 110 i 111, relatives a polítiques d’igualtat, museu de la
torneria i arxiu.
El pressupost general està integrat únicament pel de la pròpia entitat, al no disposar ja
de cap patronat, ni cap consorci sectoritzat. Per avaluar l’import dels ingressos del
pressupost, que es porta a aprovació, s’han considerat les dades que es desprenen de
la liquidació de l’exercici anterior i les modificacions de les ordenances fiscals
reguladores de cada tribut; s’ajusta sobretot l’impost sobre l’increment del valor dels
terrenys a la realitat del mercat immobiliari i que s’ha pressupostat en 300.000 €. En
quant a impostos directes, i per segon any consecutiu, tenim una davallada i passem
de recaptar 5.917.300 euros, a 5.710.114 euros; és a dir: 207.000 euros de menys,
degut bàsicament a la davallada que acabem de comentar de la plus vàlua, i el
compromís polític de no pujar l’IBI, que continua tenint un import de 4.120.000 €.
Una altra de les novetats de cara al 2014, i que ja us avançàvem en el ple del mes de
novembre, i d’acord amb l’ordre del Ministeri d’Hisenda 2803/2013, que ha sortit
publicada el dia 11 de desembre d’aquest any, l’Ajuntament de Torelló tindrà una
reducció del 20% en els seus valors cadastrals.
Respecta a la participació en tributs de l’Estat, es pressuposta en base a una baixa del
2,5% i la retenció que es preveu que es faci en el primer trimestre de 2014,
corresponent a la liquidació negativa del 2011, concretament, caldrà retornar, aquest
any 2014, la quantitat total de 84.654 euros.
S’ajusten les subvencions sol·licitades en quant a S.O.C. s’inclou la continuació del pla
de barris, enguany per una quantitat molt superior, ja que hi ha la inversió de la sala
polivalent i la piscina, dues inversions plurianuals. La resta de subvencions són les que
han indicat les àrees i és imprescindible condicionar la seva disponibilitat a la despesa
vinculada, a menys que es pretengui convocar una liquidació negativa el 2014.
En quant a capítols, el capítol 1 puja per dues raons: la primera és que s’incorpora la
sol·licitud d’una subvenció de treballs als barris per al 2014, de 212.642,77 €, contra
els 172.648,48 € de 2013, que en un principi incloïa sis projectes i que el dimecres de
la setmana passada, el dia 18, ja ens van respondre des del S.O.C. els projectes
atorgats, que són: la pròrroga del AODL, el DIL, el projecte brigades, que inclou un
coordinador, dos pintors, un fuster i un paleta i el projecte agents cívics, que inclou un
coordinador i 3 agents cívics; per a tots aquests projectes es destina un import de
178.725,09 €. I la segona raó és que s’incorpora el personal del museu amb les
mateixes condicions laborals que està actualment i també s’actualitzen les cotitzacions
dels col·laboradors de la ràdio i s’ajusta a les bases de cotització de seguretat social.

El capítol 3 presenta una lleugera baixa: s’incrementen els costos i no s’incrementa el
capítol 2, ja que es comencen a notar les mesures d’estalvi, tant en enllumenat,
controls de telèfon, cost de les assegurances, ascensors, extintors... molts dels quals
han sortit a licitació aquest any o estan pendents de fer-ho.
El capítol 4 baixa, ja que suprimeix les aportacions que fa l’Ajuntament al consorci del
museu de la torneria; l’àrea d’esports elimina subvencions directes que es donaven a
les entitats i que tenien poc import i algunes activitats, per tal d’evitar tota la tramitació
administrativa que això comporta.
El pressupost d’ingressos corrents, de capítol 1 a capítol 5 de l’Ajuntament, ha pujat un
2,53% i se situa a 12.664.934,54 €, ajustant-se a la realitat de la liquidació a la data del
present dels drets reconeguts nets i la seva projecció i el tipus aprovats per les
ordenances fiscals del 2014. També cal dir que aquest pressupost compleix l’objectiu
d’estabilitat pressupostària, la regla de la despesa i deute viu, dins del marc de la Llei
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
Dit tot això, des de l’equip de govern demanem a totes les formacions polítiques
d’aquest ens, el seu vot favorable.

Sra. ROSER MAS:
Nosaltres us agraïm la bona disposició per explicar-nos el pressupost, doble agraïment
pel fet que ja d’entrada us vam informar que no proposaríem massa res, ni que el
votaríem a favor, ni que li donaríem suport. De totes maneres, estem segurs que està
fet amb rigor i atenent la normativa vigent. No hi hem fet aportacions, perquè som
conscients que sense el coneixement de tots els ingredients que bullen en el brou del
dia a dia municipal, no hi poden haver propostes sensates i ajustades a la realitat.
Aquest equip de govern va decidir en el seu moment governar sol i així anem!
Al ple d’ordenances ja us vam manifestar el nostre desacord amb un fet que
públicament reclamem la nostra participació en les ordenances, en els pressupostos,
però en realitat, sistemàticament excloeu l’oposició d’arreu –i això té a veure amb el
símil que feia abans de la cuina i el brou-: ens heu fet fora de les juntes de govern; heu
eliminat els patronats; cada vegada intenteu que al ple hi hagi menys informació; en
aquest cas, sort que la Llei s’ocuparà de fer tirar enrere alguns dels temes, com per
exemple, el traspàs de l’aprovació dels preus públics a les juntes, en lloc dels plens.
Nosaltres no estem disposats a treballar així; no és la nostra manera de treballar! La
gent d’Iniciativa, som responsables i treballar, segons com, no hi estem còmodes.
Entenem que si voleu treballar sols, cap problema! Feu-ho! Però no feu veure que
nosaltres no volem participar; és una decisió que heu pres a l’equip de govern i ja està,
és així! No preteneu que per incloure un parell de propostes nostres al pressupost, hi
votem favorablement a un pressupost en què no hi ha prioritats, que va fent el que s’ha
fet sempre, que no puguem fer-ne cap tipus de seguiment –perquè estem exclosos
dels mecanismes on ho podríem fer-, no hi estem disposats, no ho veiem clar i ens
sembla que no és correcte. El dia que l’equip de govern s’ho cregui de debò i ens torni
a incloure allà on toca, podrem parlar del que vulgueu. De fet, ja n’hem parlat! Perquè
precisament per això vam tenir la reunió de pressupostos, oi? Però és una altra
manera. No comptareu amb el nostre suport d’aquesta manera com esteu treballant
fins ara, perquè no hi estem gens d’acord, i no hi estem còmodes i entenem que no és
una manera de treballar.
Sr. JOSEP M. SOLDEVILA:
Jo més que tot, dir-vos que no estic enfadat amb vosaltres; solament estic decebut! A
vostès els aprecio pel que són; entenc perfectament que tenen una manera de
treballar per al seu partit, però el que no puc acceptar són les formes com ho fan. Són
bastant negligents. El meu sentiment és més de vergonya amb algunes persones

d’aquest consistori; però suposo que tindran, com a mínim, la decència de deixar-me
explicar –si coneixen aquest sentiment- de deixar-me explicar amb tots els seus
sinònims!: aclarir, demostrar, solucionar, dilucidar, declarar, descriure, ensenyar
il·lustrar o justificar, perquè no podem votar els seus pressupostos. Entenen: dic els
seus pressupostos, perquè són seus, no són nostres! Nosaltres –si no recordo
malament- fa dos plens que vam fer les ordenances fiscals; em vaig sentir una mica
distret quan em van dir per què no hi havia participat –cosa que vostès avui han dit
que si-. Jo els vaig dir clarament que no hi havia participat, perquè és clar! No
m’agrada perdre el temps ni que insultin a la meva intel·ligència i jo, venir a aportar
coses que se’m desestimen, ho trobo una manca d’educació i, per tant, no en vaig
presentar. Però és clar! Venint així vaig dir: et presentaràs i demostraràs que s’agafa
abans un mentider que un coix i en vaig presentar i vaig donar les meves al·legacions;
però, és clar! Vostès, com és d’esperar, confonen termes, sinònims per antònims i els
sinònims que he explicat, els confonen per confondre, equivocar o embrollar; vostès
són veritables Déus de la demagògia! Veritables Déus! I, per tant, són, per mi, una
vergonya de càrrecs electes en aquest municipi i en aquest mandat. Al mandat
anterior, va durar tres legislatures que van passar sense pena ni glòria, amb alguna
herència que encara suportem, just el que necessitaven vostès, l’equip de govern, per
sentir-se recolzats per nosaltres; és molt trist que tres nois joves que venen nous a
defensar les idees d’un electorat d’aquí a Torelló, que suposo que deu tenir el mateix
dret que els demés, se’ns aparti d’aquesta manera, no se’ns vulgui en lloc i se’ns tracti
d’aquesta manera. Jo ja els dic que els respecto que a nivell polític ho facin, però, si us
plau! en les formes siguin més educats!
No parlem de partits que van entrar pels pèls i que resulta que en lloc de treballar per
al poble, l’únic que es fa és molestar, insultar i impedir el nostre treball.
Dit això, no em queda gaire més per parlar; més que tot, dels àngels caiguts d’aquest
consistori, un d’ells vostè, senyor Casals! vostè és un àngel caigut, perquè es pensa
que és un déu mitològic. Vostè es pensa que amb els seus escassos 800 vots, pot...

Sr. JAUME VIVET:
Josep M.: estem parlant de pressupostos! No estem parlant d’intervencions personals!

Sr. JOSEP M. SOLDEVILA:
Si, si, però és molt poca cosa i no insulto a ningú.
Sr. JAUME VIVET:
No parlem de personalismes aquí; estem parlant de grups polítics, d’equip de govern,
de grups d’oposició...
Sr. JOSEP M. SOLDEVILA:
Però jo he d’explicar, perquè no voto els pressupostos.
Sr. JAUME VIVET:
Si entrem en àrees d’un regidor concret, t’ho puc permetre; en tema de pressupostos
no, perquè això és l’equip de govern.
Sr. JOSEP M. SOLDEVILA:

Suposo que a la llarga hauré de venir amb un notari que aixequi acta, perquè jo no puc
parlar en un consistori. Tinc el dret de parlar i exposar un sentiment que tinc!
Sr. JAUME VIVET:
Tu pots parlar i pots dir el que vulguis a en Jordi Casals, de la seva persona i de
qualsevol regidor dels que estem aquí, quan parlis de la seva àrea. Quan parlem de
pressupostos, és l’Albert o sóc jo, no és en Jordi Casals, o és l’equip de govern que
vam prendre unes decisions, que precisament vam decidir el que vam decidir.
Sr. JOSEP M. SOLDEVILA:
Doncs parlaré de l’equip de govern.
En definitiva, vostès aquí manen d’una manera inacceptable, perquè, és clar!
Rebutgen qualsevulla cosa que puguem dir nosaltres. Més que tot ho diem, perquè ja
sabia que em tallarien i jo només vull exposar, perquè no voto, però bé... el que si que
han de prendre notes els medis d’informació, que això és notícia, si és que ho volen
explicar, perquè vostès ja els dominen d’aquesta manera als medis d’informació, dirlos que nosaltres no votarem aquests pressupostos, perquè nosaltres prèviament vam
venir, vam parlar, vam parlar amb els responsables, els que considerem veritables
responsables dels pressupostos i vam arribar a un acord, un acord que era molt
simple; vam demanar dues o tres cosetes i si se’n aprovava una ja en teníem prou,
perquè nosaltres volíem cooperar, i era molt fàcil: val demanar més increment per a
parcs i jardins, perquè el poble mereix una millor cura i no tanta deixadesa, més diners
per a les AMPA, perquè en temps actuals, els pares tenen veritables problemes per
afrontar despeses dels seus fills i una mica per a infraestructures i se’ns va acceptar i
nosaltres ja en teníem prou. Vam dir més coses en què no vam arribar a un acord,
però... bé! Nosaltres la bona voluntat ja la vèiem i vam dir que aprovaríem el
pressupost. El que no és normal és que havent pactat una cosa i que havent decidit
parlin amb el Sr. Casals, perquè és de l’equip de govern i resulta que tot es tira en
orris.
Jo no sé per quina manera, però si que jo voldria dir, com podran explicar vostès que
no s’ha volgut fer un increment per arreglar el poble; com diran als pares que no
solament no han apujat les AMPA, si no que les han baixat i el que no entenc, tenint
l’equip de govern un regidor d’educació, com els diran que a sobre els han baixat i com
els diran que no s’han d’arranjar, per exemple, barreres arquitectòniques. Realment
em causa vergonya la seva manera d’actuar i de fer; ho sento molt! Ho dic a nivell
personal, ja i no pas a nivell de partit, perquè, és clar! Vostès em coneixen a mi i saben
com sóc jo i crec que em mereixo un millor respecte que jo sempre els he demostrat i
el que he de fer sempre és defensar-me dels seus atacs literals que fan envers el meu
partit, fent veure que m’ho diuen a mi i que van envers el meu partit. Però, senyors! Si
estem defensant unes idees i uns votants, que tenen el mateix dret que els seus, de
poder expressar les seves inquietuds; d’això han de prendre’n nota. I què més els he
de dir? No sé què més els he de dir, però això si que els ho vull dir: no vull pas que les
meves paraules els causin malestar; simplement és un sentiment, però el que jo vull
expressar del meu sentiment, no vull ofendre ningú, doncs em posaria al nivell de
vostès i no m’hi vull posar! No sóc amant –els ho diré ben clarament- de raonaments
barats com busquen vostès; només estimo la meva terra i estimo la persona pel que
és, no pel que represento; no accepto el show de l’esclavitud i, si em permeten, per
acabar, els diré el que sempre els he repetit, una i una altra vegada: que un home que
no defensa les seves idees, o no valen res les seves idees, o no val res l’home. Sóc
dels que confia, demostra i espera, però també sé callar i marxar i no perdre el temps.

Sr. MARC FONTSERÈ:
Jo intentaré parlar de pressupost.
Sr. JOSEP M. SOLDEVILA:
Què prefereixen, que ens quedem al seient o que ens aixequem? Perquè no els
votarem els pressupostos! Vostès diran.
Sr. JAUME VIVET:
Podeu marxar, si voleu.
Quan són les 20:35, s’absenta el Sr. David Olivares, per abstenir-se en la votació.
Sr. MARC FONTSERÈ:
Jo intentaré, repeteixo, parlar de pressupostos, encara que no em vulgui escoltar algú;
intentaré argumentar el perquè del nostre vot favorable al projecte de pressupostos per
al 2014. Argumentant, també, que no és el nostre pressupost, no és el pressupost del
grup del PSC, perquè l’haguéssim fet diferent, però això no ens impedeix haver arribat
a acords puntuals i que el nostre vot sigui favorable.
Ara dir que tot és magnífic, que és el nostre pressupost, a nosaltres ens costa, més
que tot, perquè des del primer pressupost demanàvem un pla de reducció de la
despesa; si bé és cert que aquest últim any s’han licitat una colla de serveis, amb molt
bon resultat per a les arques municipals, o que estan donant encara aquesta setmana
bon resultat per a les arques municipals i que comportarà una reducció de costos, però
nosaltres seguim trobant a faltar el que l’alcalde deia de reduir el consum; vosaltres
mireu consums, no imports i hem d’intentar reduir també el consum i ens hauria
agradat això, disposar-lo, haver-lo vist i aprovat aquest pla en plenari; això no s’ha fet.
També és un punt que no ens acaba de convèncer el que ha dit el regidor d’hisenda i
crec que també l’alcalde, que en aquests moments de baixos ingressos, esperem que
estiguem a baixa de tot, que no haguem estat capaços de reduir la despesa ordinària;
la despesa ordinària ha pujat un 1% -jo havia calculat un 2%-; ha pujat un zero noranta
i escaig i nosaltres creiem que hauria estat el moment de reduir-la, sobretot en l’apartat
que deia abans, de despeses. És veritat, tot i això, no comptem amb l’augment de
l’energia elèctrica que de ben segur hi haurà el mes de gener, esperem que no sigui
de l’11%, però ens caurà a tots: ajuntaments i domicilis, a les nostres espatlles.
Ja acabo les coses que hem parlat, que algunes les hem parlat amb el regidor i amb
l’alcalde, d’altres no, però són públiques perquè ho hem dit aquí altres vegades: que
les prioritats, potser nosaltres hauríem prioritzat altres àrees o més fortament altres
àrees com podria ser el benestar social, com podria ser les AMPA o les escoles i
sobretot, la promoció econòmica, que en el projecte de pressupostos que aprovem
avui, tot i que sé que hem arribat a acords, no es reflecteixen. En aquest moment hi ha
8.000 euros en promoció econòmica per a 1.200 aturats; parlo d’aquest moment,
perquè és cert que si tot va bé, o va com s’espera que vagi, aquesta quantitat pujarà,
però en el pressupost que es presenta aquí hi ha 8.000 euros.
En resum una mica, el que ja hem dit al ple de pressupostos de l’any passat: és un
pressupost continuista, i no només amb el de l’any passat i el d’abans, si no dels últims
4 o 8 anys; per tant, és un pressupost que per nosaltres no està adaptat a l’actual
situació de crisi, si no que està pensat per altres èpoques. Això ho hem comentat amb
el regidor; això s’haurà de canviar en el pressupost vinent, o en els futurs, de ben
segur.

Aquestes, una mica, són les grans diferències que tenim; però si que és cert que hem
parlat, ens hem assentat, hem discutit –en el bon sentit de la paraula, no pas cridant, si
no parlant-, algunes coses se’ns han pogut acceptar; algunes, fins i tot, ja s’han fet
com la millora de la il·luminació del carrer Sant Miquel, que nosaltres demanàvem i
l’alcalde ens va dir: això es farà la setmana vinent i realment s’ha fet i s’hi ha notat.
Vam demanar que intentessin no apujar les quotes als pares de les llars d’infants; això
es veurà en el futur, no toca aquí, però esperem que sigui així. Es planifiquen
inversions en altres barris que no són de l’àmbit del pla de barris, com s’ha dit la
planificació d’un projecte o de què es farà en un procés participatiu al camp de futbol
del barri de Montserrat i sobretot, per a nosaltres és important el tema d’inversions en
promoció econòmica, que aquesta vegada puguin arribar més a l’aturat. Com he dit,
això no s’ha pogut entrar aquí; esperem que tal com hem acordat es pugui dotar d’aquí
a uns mesos.
Per tant, per tot el que he exposat, nosaltres hi donarem suport. Agrair l’actitud del
regidor i de l’alcalde i, per extensió, de tot l’equip de govern i esperem que puguem
continuar així.
Sr. JAUME VIVET:
Jo respondré molt breument: dir-li a la Roser que no estàs exclosa de res; pots tenir
tota la informació; només cal que la demanis, que se’t dóna, ja ho saps!
Sra. ROSER MAS:
No és ben bé això; ja ho sabem! Ja ho sabem! Ja ho sé, us ho he agraït prèviament...
Sr. JAUME VIVET:
Deixa’m dir i ja et tornaré a donar la rèplica, si us plau!
Només cal que la demanis; saps que sempre t’hem atès; t’ho expliquem i pots venir
sempre que vulguis.
El tema de la Junta de govern si que és cert que hi ha qui hi ha i en tot cas hi ha la
Junta de portaveus, que podem fer extensiu allà; però a part de tot, si hi ha alguna
informació que vulguis saber, només l’has de demanar.
El cas de Plataforma per Catalunya, si que vam arribar a un acord l’Albert tu i jo per
unes partides concretes; vam dir que ho traslladaríem a l’equip de govern; en vam
parlar i va semblar que no. Et vaig trucar; et vaig dir que no t’ho volia dir per telèfon i
que en volia parlar de tu a tu i ens vam tornar a reunir –crec que era la tercera vegadai t’ho vam explicar.
Dit això, jo vull fer referència a què se’ns heu carregat de dalt a baix; jo m’he de
defensar, oi que ho entens? I per defensar-me vull dir que els acords a què vam arribar
en aquell moment, abans de traslladar-ho pujaven a uns 3.000 euros en cost total, en
rampes i inversió en parcs i jardins; entre els dos temes pujaven a 3.000 euros; 3.000
euros no és la solució per tenir un Torelló més net, més bonic, més arreglat i
solucionar el problema de les AMPA.- aquest era l’acord a què vam arribar! I, per tant,
d’aquí a carregar-t'ho tot de dalt a baix com has fet, Josep M, perdona’m! arribat en
aquest punt, jo també ho he de dir: si parlem clar, parlem-hi tots dos! tu pots entendre
que t’hem fet perdre el temps? Ho puc entendre que te’l haguem fet perdre i també el
vaig perdre jo i el va perdre l’Albert; l’hem perdut tots els temps!
Jo ho deixo aquí, no vull pas estirar-me més.
Sra. ROSER MAS:

Dues coses, en relació al que ha comentat el senyor alcalde: torno a repetir que jo us
agraeixo que sempre estigueu a disposició per la informació que es demana, però no
és exactament això el que nosaltres sostenim, si no que és el tema de no participar en
les juntes de govern ni en altres òrgans de decisió. Aquesta és una.
I dues: a mi m’agradaria saber –m’ha deixat com molt sorpresa- saber què hi té a
veure el nombre de vots que ha aconseguit un partit, amb la votació d’un pressupost,
perquè aquí no hi ha hagut només l’al·lusió a una persona concreta, si no a un altre
partit concret i, francament, no ho entenc en absolut!
Sr. JOSEP M. SOLDEVILA:
A la Roser no li respondré, perquè seria atacar-la i no tinc ganes de fer-ho; m’agrada
mostrar-me educat, malgrat la circumstància. Temps hi haurà!
En quant a l’altre tema: si senyor! Tota la raó del món! Si jo no ho vaig fer pels quatre o
cinc mil euros! Ho vaig fer per demostrar a la gent de Torelló què tenim aquí, com
funciona i com aparta a una part important de votants d’aquí i ho he aconseguit!
Realment ha estat així! Se’n han adonat molta gent de Torelló i més que se’n donaran
compte, que ja me’n cuidaré jo, que nosaltres no pintem res i la gent que ens ha votat,
tampoc! Això és el que han demostrat vostès aquí, que és el que jo volia demostrar i
ho he aconseguit.
I ara, si em permeten, jo no vull votar i no vull més repliques, perquè seria una
discussió que no en tinc ganes. He expressat el que sento.

Sr. JAUME VIVET:
Jo només diré que no estic d’acord amb el que ha dit vostè, ho sento molt.
Quan són les 20:40, s’absenten el Sr. Josep M. Soldevila i el Sr. Joan Manel
Castillo, per abstenir-se en la votació.

VOTACIÓ:
La proposta s'aprova per majoria absoluta del nombre legal de membres de la
Corporació, atenent al resultat que s'especifica a continuació:
Vots favorables: 14, dels regidors i les regidores dels grups municipals de CiU,
del PSC-PM i de JpT-ERC-AM
Vots desfavorables: 1, de la regidora del grup municipal d'ICV-EUiA-V
Abstencions: 3, dels regidors del grup municipal de PxC, que s'han absentat de
la sala per abstenir-se de votar.

2.4. RÈGIM INTERN
2.4.1. Aprovació d'un contracte de lloguer d'una multifuncions per a la primera
planta de l'edifici Espona.
ACORD:
A les dependències municipals de serveis tècnics i recursos humans, ubicades a la
primera planta de l’edifici Espona, disposen d’una multifuncions per a la impressió i
fotocòpies necessàries als serveis esmentats. La màquina que actualment dóna aquest

servei, una Ricoh 2080, compleix cinc anys des de la seva adquisició per la qual cosa ja
no és possible prorrogar el contracte de manteniment amb la inclusió de peces de
recanvi i, tenint en compte el nombre de còpies i el desgast de la màquina, no és
aconsellable prescindir d’aquest manteniment, per la qual cosa, cal plantejar-se la seva
substitució per una màquina nova.
Per l’import del subministrament, es pot fer una adjudicació directa; tenint en compte que
en les últimes ocasions en què s’han adquirit equips d’aquestes característiques s’han
demanat un mínim de 3 ofertes diferents, i l’adjudicació s’ha fet en tots els casos a
Copier Osona, que ha presentat l’oferta més avantatjosa, a part del fet que en l’actualitat
aquest concessionari està fent el manteniment de tots els equips de multifuncional en
funcionament a les oficines municipals.
És per tot això que, a proposta de la regidoria Règim Intern, i vist el dictamen de la C.
I. d'administració, economia i hisenda, recursos humans, règim intern i seguretat, el
Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta del nombre legal de membres de la
Corporació, acorda:
Primer.- APROVAR la formalització d’un contracte de lloguer amb l’empresa BNP
PARIBAS LEASE GRUP SA, per al lloguer del següent material: FOTOCOPIADORA
RICOH AFICIO MPC3003SP, amb destí a les dependències de l’Espona, primera
planta, per un termini de 5 anys i per import de 68,00 € més IVA cadascuna de les
quotes mensuals, en les condicions que s’especifiquen a l’oferta que consta a
l’expedient.
Segon.- FACULTAR al Sr. Alcalde per tal de signar tota la documentació que es derivi
del present acord.
Tercer.- NOTIFICAR el present acord a Copier Osona, S.L. i als departaments de
Secretaria i Intervenció de l’Ajuntament.

Quan són les 20:47, es reincorporen a la sessió el Sr. Josep M. Soldevila i el Sr.
David Olivares.
VOTACIÓ:
La proposta s'aprova per majoria absoluta del nombre legal de membres de la
Corporació, atenent al resultat que s'especifica a continuació:
Vots favorables: 16, dels regidors i les regidores dels grups municipals de CiU,
del PSC-PM, de JpT-ERC-AM, Sr. Soldevila i Sr. Olivares, del grup municipal
de PxC i regidora del grup municipal d'ICV-EUiA-E.
Vots desfavorables: 0
Abstencions: 1, del regidor del grup municipal de PxC, Sr. Castillo, que encara
no s'ha incorporat a la sala.
3. CONTROL DE L'ACCIÓ DE GOVERN
3.1. MOCIONS

3.1.1. GRUP MUNICIPAL DEL PSC-PM
3.1.1.1. Moció que presenta el Grup Municipal del PSC-PM per a l’aplicació de
romanent de tresoreria de la liquidació del pressupost de l’any 2013
Durant les setmanes de negociació del pressupost per a l’ajuntament de Torelló per a
l’any 2014 entre l’equip de govern i el grup municipal del PSC-PM, es va posar de
manifest, per ambdues parts, la voluntat de dotar diferents partides pressupostàries
per fer front a diferents necessitats dels ciutadans de Torelló.
De les diferents prioritats que el grup del PSC va posar sobre la taula, algunes ja va
ser possible d'incloure-les en el projecte de pressupostos. Però per impossibilitat
pressupostària, o d’altres raons degudament justificades per l’equip de govern, no va
ésser possible de dotar unes partides que per al grup del PSC eren importants.
Es va acordar, però, que en cas que en la liquidació del pressupost de l’any 2013 hi
hagués romanent aplicable, una part d’aquest es destinaria a dotar les partides
pressupostàries acordades de promoció econòmica i d’inversions.
Per tot això, per majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, el
Ple de l’Ajuntament, acorda:

Primer.- Donar prioritat en l’aplicació del romanent de tresoreria de l’any 2013 a
realitzar accions en polítiques actives d’ocupació, i en concret a la contractació (directe
o indirecte) de persones amb risc d’exclusió social, per poder dotar la partida amb una
quantia mínima de 100.000 €.
Segon.- En el cas que per motius legals d’aplicació de romanent, aquest s’hagi d’anar
destinat íntegrament a amortització de préstecs, o bé a inversions, l’equip de govern
es compromet a:
En cas que s’amortitzi préstec, a destinar l’estalvi en interessos a realitzar les
polítiques actives d’ocupació del punt primer.
En cas que s’opti per a realitzar inversions, que es prioritzi la realització
d’accions fora de l’àmbit del pla de barris, i concretament, a prioritzar l’execució
del projecte de remodelació i millora de l’espai ocupat pel camp de futbol del
barri de Montserrat, que ja està inclòs en el projecte de pressupostos del 2014.

Quan són les 20:47, es reincorpora a la sessió el Sr. Joan Manel Castillo.
INTERVENCIONS:
Sr. MARC FONTSERÈ:
La moció que presentem ve una mica a rebuf de l’aprovació de pressupostos i de fet,
només hi ha hagut un punt entremig, i és degut una mica a les converses que hem
tingut amb el regidor i amb l’alcalde per a l’aprovació del projecte de pressupostos. La
moció ja explica en ella mateixa el motiu de la seva presentació, que no és altre que
plasmar en acord municipal, de ple municipal, els acords o principis d’acord a què vam
arribar, sobretot en l’àmbit de promoció econòmica, que com diu la moció, que es
destinin un mínim de 100.000 euros –que ja veurem si seran 100, si seran 200 o seran

el que l’equip de govern consideri necessari o possible per la tresoreria- a plans
d’ocupació, a ocupar gent amb pocs recursos o amb dificultat d’inserció laboral.
Si és cert que durant les converses hi va haver alguns apunts des d’intervenció, de
possible impossibilitat de complir aquest acord polític; és a dir, que no es poguessin
destinar romanents de tresoreria a plans d’ocupació, per dir-ho fàcil, i que s’haguessin
de fer d’altres formes; d’aquí ve el segon punt o apartat b de la moció, en què es diu
que en el cas que no sigui possible destinar aquests recursos a plans d’ocupació, que
es poguessin fer les inversions del projecte del camp de futbol del barri de Montserrat.
Aquest és l’acord al qual es va arribar amb l’equip de govern; perquè no quedés en
unes paraules tancades en un despatx i perquè hi hagués transparència, ens va
semblar que es podia presentar aquesta moció; a l’equip de govern li va semblar bé i
per això l’hem presentat.
Sra. ROSER MAS:
Primer, suposo que no cal dir-ho, però costa d’entendre que es faci alguna cosa que
no sigui per fer front a les diferents necessitats dels ciutadans de Torelló; que suposo
que és per això que es fa un pressupost, no?
No entenem que els embolics entre partits que negociïn s’hagin de traslladar al ple, tot
i que ara en Marc ha explicat, perquè s’ha traslladat al ple, però tot i això, no ho
entenem massa, perquè a nosaltres ens sembla que és una proposta que no és massa
res més que fum, perquè no concreta res; es parla de partides pressupostàries
acordades, però que no s’expliquen; es parla de motius legals per no aplicar el
romanent... em sembla bé que el PSC faci el que vulgui i cregui convenient,
evidentment, però que continuï donant... no és que continuï, si continua o que continua
en la línia de donar suport a les retallades i a les contencions, els que potser no els
semblarà serà als seus votants, encara que a nosaltres ens sembli bé.
No cal que elevi –entenem- mocions demagògiques dels seus acords amb l’equip de
govern i, per tant, no hi donarem suport.

Sr. JOSEP M. SOLDEVILA:
Nosaltres no hi podem donar suport per diverses raons: primer, segons tinc entès
aquesta moció s’hauria d’haver votat la urgència, no? No és urgent? Es va presentar
després de la comissió informativa, no?
Sr. JAUME VIVET:
Es votaria la urgència si es presenta directament al ple; si es va presentar a la Junta
de portaveus, no és urgent.
Sr. JOSEP M. SOLDEVILA:
Si la presentéssim nosaltres suposo que n o hauria estat legal. Però és igual! Ja ens
ho heu fet més d’una vegada.
Sr. JAUME VIVET:
Igual. No comencem, no anem per aquí!

Sr. JOSEP M. SOLDEVILA:
Podem mirar les coses que estan escrites, però és igual. Més que tot, és, perquè,
primer jo veig molt bones intencions aquí, però jo veig el comportament que tenen

envers nosaltres aquí i em dóna la impressió que més que fer un bé públic, és més per
promocionar-se com a partit. La meva desconfiança vers vostès em portaria a votar a
favor si realment fos legal, però tampoc sé si és legal, si es pot tocar el romanent!
Encara ho he d’investigar i no sé exactament si es pot fer i podria abstenir-me, però al
no estar segur, no puc votar a favor, de cap manera!
Més que tot, ens podríem abstenir, però vostès tampoc ens respecten a nosaltres com
a càrrecs electes i tampoc actuen de manera democràtica com diuen sempre vostès,
perquè ens han negat moció rere moció, dient-nos un munt de coses i per aquesta raó
no els donarem el vot a favor.
Sr. JAUME VIVET:
Jo he de dir que d’il·legalitat no en farem cap.
Sr. JOSEP M. SOLDEVILA:
Jo ho demano. Jo no ho sé!
Sr. JAUME VIVET:
Ho ha afirmat! (davant les interrupcions del Sr. Soldevila): tinc la paraula jo i a la Junta
de portaveus vaig dir que procuraríem seguir els ordres i, per tant, quan jo parli, si us
plau, intenti escolat i si no escolta, com a mínim deixi’m parlar.
D’il·legalitat no en farem cap! Això per descomptat. Això dels 100.000 euros estem
pendents i ens sembla que en rebrem uns 70.000 de Diputació; així se’ns va dir i s’ha
d’acabar de confirmar, però hi comptem. Per tant, jo entenc que això dels plans
d’ocupació pot ser factible, si no amb 100.000 euros, amb una xifra molt semblant i,
per tant, tirarà endavant.
El tema del camp de futbol, ja vam parlar precisament amb en Marc, pel tema de
posar-hi aquests 10.000 euros per dues raons: per si ho havíem d’externalitzar o si ho
fem amb els tècnics de la casa, no ens costarà aquests 10.000 euros. Per tant,
d’il·legalitat no en farem cap aquí! O es farà o no es farà, però en tot cas, es farà
sempre dins del marc legal.
Jo voldria donar la paraula a en Jordi Casals, però he volgut incidir en aquest aspecte
del que ha dit vostè.
Sr. JORDI CASALS:
Des d’Esquerra Republicana Junts per Torelló, com a membres de l’equip de govern,
entenem que aquesta moció és una continuació del punt del pressupost, en què el
PSC hi ha donat suport; primer de tot agrair la disponibilitat per poder arribar a acords i
arribar a una votació més àmplia que la de l’equip de govern en aquests pressupostos
i que s’hagi fet amb aportacions i jo si que estic agraït que s’hagi volgut fer a través
d’una moció, d’una manera transparent i pública dels acords que es pugui arribar i a
més, ja s’han dit, què més transparent que posar un punt aquí i que es pugui votar i
parlar-ne obertament tots els grups, no només el qui hagi pogut negociar.
Congratular-me com a portaveu del grup d’Esquerra Republicana i junts per Torelló per
arribar a un consens, no només del PSC cap a l’equip de govern, si no també de
l’equip de govern cap al PSC, amb polítiques d’ocupació, que és una cosa que
preocupa aquest equip de govern també i que hi ha diferents línies de treball que ja ha
explicat en Manel, en empresa i també en plans d’ocupació que hem portat a terme i
que ja s’han anat explicant i aquí és una aposta per poder ampliar si pot ser així;
estem aquí conjuntament en això el principal partit a l’oposició i l’equip de govern,
doncs felicitem-nos.

I una altra que comentava ara l’alcalde, que és el camp de futbol del barri de
Montserrat; cal explicar que amb l’Associació de veïns, en Xevi i jo, quan ens hi hem
reunit, és un tema que ha sortit recurrent: què se’n pot fer d’aquell espai? La voluntat,
acordada ja amb l’associació de veïns, és fer un procés participatiu ampli, obert, per
veure com pot tirar endavant aquell espai, amb un procés com aquest, que ha de ser
complex, si a més també hi ha consens amb el principal partit a l’oposició, segurament
que això tindrà molta força.
Em reafirmo en la congratulació de poder aprovar aquesta moció i que s’hagi pogut
aprovar el pressupost amb el vot del principal partit a l’oposició. El nostre vot serà
favorable.

Sr. ALBERT PORTÚS:
Continuant una mica en el sentit del que deia en Jordi, agrair-vos el fet que
presentéssiu la moció, que reflexa les converses i les opinions que vam tenir en el seu
moment i que per circumstàncies de legalitat, s’han hagut de plasmar via moció; en el
seu moment semblava que el romanent es podia parlar sense haver de passar per
aquí; legalment, i degut a què el canvi normatiu és tan constant des de fa escassos
mesos, en l’última normativa es deia que el romanent només es podia destinar a la
rebaixa del deute o bé per inversió; per tant, no permetria al dia d’avui invertir-ho en
aquest concepte, però per això hi ha el segon punt; el primer punt dóna prioritat en el
sentit que la normativa és molt variant i ens podem trobar perfectament que d’aquí a
un o dos mesos torni a canviar i si que es pugui destinar el romanent a aquesta
partida, amb la qual cosa ja es destinaria sense haver de tocar amortitzacions de
préstec i, si no, en el segon punt. És el que havíem acordat i, per tant, ho veiem
factible.
Sr. MARC FONTSERÈ:
Per en Josep M.: votar en contra de mocions no és antidemocràtic; és democràtic; pots
votar. El que és antidemocràtic és sortir quan s’està votant un punt. Es pot votar a
favor, es pot votar en contra i votar en contra, que jo sàpiga, no és antidemocràtic.
I la segona cosa que volia comentar a la Roser: en la seva intervenció ha vingut a dir,
així ho he entès, que ens venem per poca cosa a l’equip de govern i que decebríem
els nostres electors. En aquests moments és complicat saber qui et vota i qui no et
vota i cada vegada ho és més, però m’agradaria pensar que els electors del PSC
estarien contents que l’Ajuntament doti d’aquí a uns mesos una partida per fer plans
d’ocupació per a la gent aturada. A mi m’agradaria pensar això; si els meus electors
pensen que no, em sabrà molt greu.
Sr. JAUME VIVET:
Jo una mica reafirmar-me en el que diu en Marc: nosaltres l’any passat vam estar molt
contents de rebre una partida de 100.000 euros que vam decidir destinar-ne 60.000 a
uns projectes i 20 i 20 a dos projectes més i ara resulta que d’aquests 100.000 n’hem
de tornar 82.000, com ha explicat l’Albert. Vull dir que la intenció de l’equip de govern
és fer l’esforç per tirar endavant aquests plans i, per tant crec que es tiraran endavant;
la xifra, si seran 100, si seran 70, no ho sé, però si que és la voluntat política i és la
decisió que hem pres, de tirar-ho endavant.

VOTACIÓ:

La proposta s'aprova per majoria absoluta del nombre legal de membres de la
Corporació, atenent al resultat que s'especifica a continuació:
Vots favorables: 13, dels regidors i les regidores dels grups municipals de CiU,
del PSC-PM i de JpT-ERC-AM.
Vots desfavorables: 4, dels regidors i la regidora dels grups municipals de PxC i
d’ICV-EUiA-E.
Abstencions: 0.
3.2. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L'ALCALDIA
3.2.1. Donar compte al Ple dels Decrets
Es dóna compte dels decrets dictats des de l’última sessió plenària :
2013/2279-1
2013/2400
2013/2401
2013/2402
2013/2403
2013/2404
2013/2405
2013/2406
2013/2407
2013/2408

31/10/2013
18/11/2013
19/11/2013
19/11/2013
19/11/2013
19/11/2013
19/11/2013
19/11/2013
19/11/2013
19/11/2013

2013/2409
2013/2410
2013/2411

19/11/2013
19/11/2013
20/11/2013

2013/2412
2013/2413

20/11/2013
20/11/2013

2013/2414
2013/2415
2013/2416
2013/2417
2013/2418

20/11/2013
20/11/2013
20/11/2013
20/11/2013
20/11/2013

2013/2419
2013/2420
2013/2421
2013/2422
2013/2423
2013/2424
2013/2425
2013/2426
2013/2427

20/11/2013
20/11/2013
20/11/2013
20/11/2013
20/11/2013
20/11/2013
20/11/2013
20/11/2013
20/11/2013

2013/2428
2013/2429
2013/2430

20/11/2013
21/11/2013
21/11/2013

Ordre de pagament préstecs 31/10/13 i 17/11/13
Decret aprovar la relació P/2013/146
Sol.licitud Renovacio Targeta aparcament- exp. 2004/88
Sol.licitud Targeta Aparcament Provisional- exp. 2013/171
Acord incoació 47.1/13
Decret incoació expedient sancionador
Exp.- 512/13 placa de gual C. Cal Feiner, 12
Decret aprovar la relació F/2013/526 i altres
Decret aprovar AD a favor de Serralleria Jaume Peroliu
Decret incoació expedient sancionador
Aprovar l'expedient de modificació de pressupost
núm.27/2013, per transferències del crèdit de partides que
s'estimen reductibles
Decret incoació expedient contracte menor obres
Decret aprovar una despesa a favor de Consolat de Mar SL
Nòmina. Aprovació factors de l’específic nòmina novembre
2013
Decret AD indemnitzacions tribunal proves agents policia
AD indemnitzacio secretaria comite d'experts Esc. d'Arts
Plàstiques
509/2013-LOMEN
516/2013-LOMEN
Decret aprovar un AD a favor de Dagra elèctric SL
Decret aprovar un AD a favor de Vig PC
Aprovar un AD a favor de Institut Seguretat Pública de
Catalunya
Aprovar un AD a favor TC Torelló SA
Decret adjudicació contracte menor obres
Aprovar un AD indemnitzacions membres tribunals policia
Decret Aprovar la relació P/2013/149
Decret Aprovar la relació P/2013/148
03/08-i Baixa actv
08/09-i baixa actv
Decret imposició sanció ordenança civisme exp 2013/062
Decret imposició sanció ordenança de civisme carrer del Ter
60
514/2013-LOMEN
515/2013-LOMEN

2013/2431
2013/2432
2013/2433

21/11/2013
21/11/2013
21/11/2013

2013/2434
2013/2435
2013/2436
2013/2437
2013/2438

21/11/2013
21/11/2013
21/11/2013
22/11/2013
22/11/2013

2013/2439
2013/2440
2013/2441
2013/2442
2013/2443
2013/2444

22/11/2013
22/11/2013
25/11/2013
25/11/2013
25/11/2013
25/11/2013

2013/2445

25/11/2013

2013/2446

25/11/2013

2013/2447

25/11/2013

2013/2448
2013/2449
2013/2450

25/11/2013
25/11/2013
25/11/2013

2013/2451

25/11/2013

2013-2451-1
2013/2452
2013/2453
2013/2454

25/11/2013
26/11/2013
26/11/2013
26/11/2013

2013/2455

26/11/2013

2013/2456
2013/2457
2013/2458

26/11/2013
26/11/2013
26/11/2013

2013/2459
2013/2460

26/11/2013
26/11/2013

2013/2461
2013/2462

26/11/2013
26/11/2013

2013/2463

26/11/2013

2013/2464
2013/2465

27/11/2013
27/11/2013

Acumulació de funcions IVC
32/2013-i legitimació innòcua
Ordre d'execució treballs de neteja vorera línies ferroviaries
Solicitant la reserva de la sala de la Cooperativa el dia
27/11/13 a les 20:00h. per realitzar la junta anual de
propietaris.
Autorització ús hotel enitats Josep Bardolet a Josep Llach
Decret imposició sancions ordenança civisme
Pròrroga de la delegació de les tasques de l'Alcaldia.
Nòmina. Productivitat absentisme P.L. novembre 2013
Sol·licitud autorització per fer ús de la sala d'actes de ña
Cooperativa el dia 02/12/13 a les 21:00 h. Per realitzar la
reunió als carrosaires participants a la rua 2014.
Nòmina. Gratificacions i assistència judicis novembre 2013
524/2013-LOOMEN
523/2013-LOMEN
522/2013-LOMEN
10/2010-i-CN legitimació canvi titular
Autoritzar i disposar una despesa a favor del Consorci de la
Vall del Ges, Orís i Bisaura
Aprovar la baixa de la disposició de despesa núm.
220120024225 a nom de In Situ, SCP
Autoritzar i disposar una despesa a favor d'Excavacions
Casellas Manlleu, S.L.
Autoritzar i disposar una despesa a favor de Ramon Sitjà
Font
Decret incoació expedient multa coercitiva
525/2013-LOMEN
Aprovar les relacions comptables de factures núm.
F/2013/565, F/2013/566 i F/2013/571
Establiment de data del sorteig Campanya locals comercials
buits
01/02-i Baixa actv.
Requerir canvi titularitat
542/12 Deixar sense efectes D-615/2013
Aprovació convenis propietaris dins la campanya actuació
ocupació de locals comercials buits
Reconèixer l'obligació i ordenar el pagament de les despeses
incloses en la relació comptable P/2013/151
Alta del gos amb xip 938000000532037
Decret incoació contracte menor obres
Autoritzar i disposar una despesa a favor de Mobles Mir i
equipaments, S.L.
Autoritzar i disposar una despesa a favor de Joan Capdevila
Autoritzar i disposar una despesa a favor de Dagra Elèctrics,
S.L.
Autoritzar i disposar una despesa a favor de Kit's interiorisme
Autoritzar i disposar una despesa a favor de Serveis del
Vallès
Assignació dels diferents aparadors dels locals comercials
buits als diferents comerços presentats a les bases
d’adjudicació d’un aparador comercial
Sol.licitud Servei Teleassistencia- exp. 1996/189

2013/2466

27/11/2013

2013/2467

27/11/2013

2013/2468
2013/2469
2013/2470
2013/2471

27/11/2013
27/11/2013
27/11/2013
27/11/2013

2013/2472

27/11/2013

2013/2473

27/11/2013

2013/2474

27/11/2013

2013/2475
2013/2476

28/11/2013
28/11/2013

2013/2477

28/11/2013

2013/2478

28/11/2013

2013/2479
2013/2480

28/11/2013
28/11/2013

2013/2481
2013/2482

28/11/2013
28/11/2013

2013/2483

28/11/2013

2013/2484
2013/2485
2013/2486

28/11/2013
28/11/2013
28/11/2013

2013/2487
2013/2488
2013/2489
2013/2490
2013/2491
2013/2492

29/11/2013
29/11/2013
29/11/2013
29/11/2013
29/11/2013
29/11/2013

2013/2493
2013/2494
2013/2495
2013/2496
2013/2497
2013/2498
2013/2499
2013/2500
2013/2501
2013/2502
2013/2503

29/11/2013
29/11/2013
29/11/2013
02/12/2013
02/12/2013
02/12/2013
02/12/2013
02/12/2013
02/12/2013
02/12/2013
02/12/2013

Aprovar les relacions comptables de factures núm.
F/2013/548, F/2013/564, F/2013/569 i F/2013/574
Nòmina. Assignació complement de productivitat MMM i JVA
nòmina novembre 2013
Ordenar el pagament de les despeses incloses en la relació
comptable núm. P/2013/152
Reversió nínxol núm. 154 1a. Oest
Decret adjudicació contracte menor obres
Canvi titularitat nínxol núm. 97 2a. Est-Central
Nòmina. Productivitat programa assoliment d'objectius any
2013 personal funcionari
Convocatòria tribunal selecció 3 agents P.L. per resoldre
recurs
Iniciar l'expedient de modificació de pressupost núm.
28/2013, per generació de crèdits per nous ingressos
P/3-4-5-6_M/11 Canvi titular concessió adtiva parades Mercat
Mpal
15/2013-i legitimació innòcua
Nòmina. Productivitat programa assoliment d'objectius any
2013 personal laboral
Reclamació d'indemnització pels danys causats a la via
pública en accident de trànsit - J.X.M.R.
Aprovar les relacions comptables de factures núm.
F/2013/561 i F/2013/562
Decret incoació expedient recuperació ofici solar
Admissió a tràmit d'una reclamació per responsabilitat
patrimonial, que ha interposat la Sra. E.T.R.
Lloguer del teatre Cirvianum 17/2013 - Escola Rocaprevera
Proposta d'arxiu de l'expedient de reclamació per
Responsabilitat patrimonial, per caducitat - G.A.S.
Admissió a tràmit d'una reclamació per responsabilitat
patrimonial - E.V.J.
Decret imposició sanció ordenança civisme
Decret imposició ordenança civisme M.A.V.
Autorització ús del teatre Cirvianum 1/2014 - Escola Fortià
Solà
Aprovar la relació comptable de factures núm. F/2013/576
Autorització ús del teatre CIrvianum 2/2014 - ANC
Autorització ús del teatre Cirvianum 3/2014 - ACAT
Autorització ús del teatre Cirvianum 4/2014 - PIOC
Proposta multa coercitiva ordre execució C.St.Roc,43
Adhesió al Programa de Treball i Formació adreçat a
persones aturades perceptores de la renda mínima d'inserció
Decret aprovar la relació F/2013/557 i altres
Arxivar ordre d'execució edifici C.Curull,5
468/13 VP taules i cadires 2013 - hivern
469/13 VP taules i cadires 2013 - hivern
2013/62-SSTT-LOMAJ-MSS
Decrei incoar baixa d'ofici exp.: 28/2013
Desestimar al·legacions T.G.M.
Denegar al·legacions J.A.R.
Estimar al·legacions G.I., SL
Estimar al·legacions N.Y.C.

2013/2504
2013/2505
2013/2506
2013/2507
2013/2508
2013/2509
2013/2510
2013/2511
2013/2512
2013/2513
2013/2514
2013/2515
2013/2516

02/12/2013
02/12/2013
02/12/2013
02/12/2013
02/12/2013
02/12/2013
02/12/2013
02/12/2013
03/12/2013
03/12/2013
03/12/2013
03/12/2013
03/12/2013

2013/2517
2013/2518
2013/2519
2013/2520
2013/2521
2013/2522
2013/2523
2013/2524
2013/2525
2013/2526
2013/2527
2013/2528
2013/2529
2013/2530
2013/2531
2013/2532
2013/2533
2013/2534
2013/2535

03/12/2013
03/12/2013
03/12/2013
03/12/2013
03/12/2013
03/12/2013
03/12/2013
03/12/2013
03/12/2013
03/12/2013
03/12/2013
03/12/2013
03/12/2013
03/12/2013
03/12/2013
03/12/2013
03/12/2013
03/12/2013
04/12/2013

2013/2536
2013/2537
2013/2538
2013/2539
2013/2540
2013/2541
2013/2542
2013/2543
2013/2544
2013/2545
2013/2546
2013/2547

04/12/2013
04/12/2013
04/12/2013
04/12/2013
04/12/2013
04/12/2013
04/12/2013
04/12/2013
04/12/2013
05/12/2013
05/12/2013
05/12/2013

2013/2548
2013/2549
2013/2550

05/12/2013
05/12/2013
05/12/2013

2013/2551

05/12/2013

Estimar al·legacions G.F.M.
Nòmina. Rectificació nòmina amb IT octubre 2013 JGF (II)
Sol·licitud d'accés per vehicles A.C.I.
Estimar al·legacions M.S.C.
Decret proposta de denegació sol·licitud devolució garantia
Decret aprovar la relació P/2013/144
31/2012-i baixa actv
511/13 VP xurreria
Sol.licitud Targeta Aparcament Provisional- exp. 2004/56
Sol.licitud Targeta Aparcament Provisional- exp. 2004/53
Sol.licitud Targeta Aparcament individual- exp. 2013/124
Baixa Servei Teleassistencia- exp. 2007/159
Acceptar renúncia a la parcel.la núm. 3 Hort Social
Sol.licitud d’un codi de compte de cotització a la Seguretat
Social
7/2012-CPR canvi titularitat
63/04-III baixa actv
16/2013-i Baixa activitat
17/91-E Baixa actv
37/1976 baixa activitat
Devolució d'aval
Acceptar canvi parcel.la núm. 3 Hort Social
Devolució d'aval-2
Devolució aval-3
Devolució aval-4
Acord incoació 48.1/13
Sanció 48/13
Sanció 49/13
Acord incoació 49.1/13
Decret incoació contracte menor obres
Decret baixa per no RN 09/2013
Decret incoació contracte menor subministrament
Duplicat títol nínxol núm. 684 2a. Oest
Canvi de data de la sessió plenària ordinària del mes de
desembre de 2013.
Decret Aprovar un AD a favor de Mobles Mir
Decret Aprovar un AD a favor de Fusteria Bardolet SL
Decret Aprovar un AD a favor de Cooperativa Abacus
Decret Aprovar un AD a favor d'Icart SA
Decret Aprovar un AD a favor de Deumal SA
Decret Aprovar un AD a favor de Deumal SA
Valorar un bé immoble segons requeriment de l'ORGT
Valorar un bé immoble segons requeriment de l'ORGT
Decret aprovar un AD a favor de SECE
Decret Aprovar un AD a favor de Construccions Icart SA
Sol·licitud carpa: Clàssics Pescallunes
MS canvi de dia mercat setmanal, dia de Nadal 25/12/13 per
dia 24/12/13 i dia de cap d'any 1/1/14 per 31/12/13
Devolució d'aval -5
Decret Aprovar un AD a favor de SOREA
Compensar la donació de l'empresa Ravigo, S.L. de l'any
2013, amb la factura núm. C004005 emesa el 30/09/2013 per
la mateixa empresa

2013/2552
2013/2553
2013/2554
2013/2555
2013/2556
2013/2557
2013/2558
2013/2559
2013/2560
2013/2561
2013/2562
2013/2563
2013/2564
2013/2565
2013/2566
2013/2567

05/12/2013
05/12/2013
05/12/2013
05/12/2013
05/12/2013
05/12/2013
05/12/2013
05/12/2013
05/12/2013
05/12/2013
05/12/2013
05/12/2013
05/12/2013
05/12/2013
05/12/2013
05/12/2013

2013/2568
2013/2569
2013/2570
2013/2571

05/12/2013
05/12/2013
05/12/2013
09/12/2013

2013/2572
2013/2573
2013/2574
2013/2575
2013/2576
2013/2577
2013/2578
2013/2579

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

2013/2580

09/12/2013

2013/2581
2013/2582

09/12/2013
09/12/2013

2013/2583
2013/2584
2013/2585
2013/2586
2013/2587
2013/2588
2013/2589
2013/2590
2013/2591

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

Decret Aprovar la baixa d' n AD a favor d'Elèctric servei
5/2013-i Canvi no subst.
33/2013-i Canvi no subst.
Decret aprovar la relació P/2013/153
Devolució d'aval-6
Estimar al·legacions M.M.D.C.
Estimar al·legacions M.C.C.S.
Estimar al·legacions J.P
Estimar al·legacions L.S.C.
Estimar al·legacions S.R.F.
Estimar al·legacions A.M.P.A.
Estimar al·legacions E.V.M.
Estimar al·legacions E.F.C.
34/01-II.1 Requerir alta activitat
15/96-E baixa activitat
2013/479-SSTT-LPO
Concedir el tram supramunicipal del Fons de Cooperació
Local de Catalunya de l'any 2011 al Consorci de la Vall del
Ges, Orís i Bisaura
Decret adjudicació contracte menor obres
Decret aprovar la relació F/2013/577 i altres
533/2013-LOMEN
Conveni col.laboració social "Facilitant la vida quotidiana a la
gent gran"
Decret incoar baixa d'ofici exp. 29/2013
Estimar al·legacions M.C.C
Canvi titularitat nínxol núm. 75 3a. Oest
Estimar al·legacions M.C.V.
Estimar al·legacions F.X.V.C.
Estimar al·legacions M.T.B.
Estimar al·legacions A.D.J.L.
Iniciar l'expedient de modificació de pressupost núm.
29/2013, per transferència del crèdit de partides que
s'estimen reductibles
Autorització per a la realització d’un taller de tions a la plaça
Nova
Decret aprovar la relació P/2013/157
Iniciar l'expedient de modificació de pressupost núm.
30/2013, de crèdit extraordinari finançat amb la baixa del
crèdit de partides que s'estimen reductibles
Devolució aval
Devolució 2 avals
40/07-III Baixa actv.
Sol.licitud Servei Transport Adaptat- exp. 2013/74
Acord incoació 50.1/13
Sol·licitud d'accés per vehicles J.S.H.
Sol·licitud d'accés per vehicles J.B.C.
Devolució aval exp. obres 2013/19

3.3. DONAR COMPTE EXPRESSA DE DECRETS DE L'ALCALDIA

3.3.1. Donar compte del decret de l'Alcaldia de pròrroga de delegació de les
seves tasques per ILT.
En data 21 de novembre de 2013, es va dictar el decret de l’alcaldia que es transcriu a
continuació, per al general coneixement:
“En data 5 de març de 2012 es va dictar Resolució de l’Alcaldia per la qual es
nomenaven les tinentes i els tinents d’Alcalde.
L’Alcalde s’ha de sotmès a una petita intervenció quirúrgica, per la qual cosa, en data
7 de novembre de 2013, es va dictar resolució delegant les tasques pròpies de
l’alcaldia en el primer tinent d’alcalde, Sr. Manel Romans i Sànchez, pel període de l’11
al 24 de novembre, ambdós inclosos.
El termini de rehabilitació, però, serà més llarg del que es va preveure inicialment, per
la qual cosa, és precís prorrogar el termini d’aquesta delegació en dues setmanes
més.
L’article 47 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el
Reglament d’Organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats Locals, preveu
que correspon als tinents d’Alcalde substituir en la totalitat de les seves funcions i per
ordre del seu nomenament, a l’Alcalde, en els supòsits d’absència, malaltia o
impediment que l’impossibiliti per l’exercici de les seves funcions. Caldrà efectuar
prèvia delegació que haurà de reunir els requisits fixats en l’article 44 del mateix decret
que preveu la necessitat de la seva publicació al butlletí oficial de la província.
Per tot l’exposat anteriorment, i de conformitat amb les atribucions que em confereix
l’article 21 de la Llei 7/1985 , de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local,
l’article 53 del decret legislatiu 2/2003 pel que s’aprova el text refós de la llei municipal
de règim local de Catalunya, i els articles 46, 47 i 48 del reial Decret 2568/1986, de 28
de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’Organització, funcionament i règim
jurídic de les Entitats Locals,
RESOLC:
Primer.- PRORROGAR LA DELEGACIÓ de les tasques pròpies de l’Alcaldia, en el
primer tinent d’Alcalde, Sr. Manel Romans i Sànchez, durant el període d’absència per
ILT de l’alcalde, els dies del vint-i-cinc de novembre al vuit de desembre, 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.”
3.4. DONAR COMPTE DE LES ACTES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
3.4.1. 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 18 de novembre de 2013.
Sessió ordinària del dia 2 de desembre de 2013.
Sessió ordinària del dia 9 de desembre de 2013
4.- PRECS I PREGUNTES:

Sr. JAUME VIVET:
Abans de donar per iniciat el torn de precs i preguntes, el Sr. Alcalde dóna resposta a
una pregunta que va formular la Sra. Roser Mas en el ple del mes de novembre, en
referència a les urgències mèdiques nocturnes al municipi de Torelló:
He fet la gestió, la trucada o digues-li com vulguis, per informar-me i poder-te informar
de com ha quedat el cas; el que em van respondre és que per a les urgències
mèdiques hi havia una normativa que estava pensada bàsicament per a l’àrea
metropolitana, és a dir, l’àrea de Barcelona i voltants. I és veritat que justejava en
algun municipi en quant a distància i quilometratge. Tot això es va replantejar i s’ha fet
una normativa nova i si bé és veritat el que deies tu Roser, que hi ha una sentència,
que es va recórrer, i que sembla que la volen tornar a recórrer. Tot i així, el que ha
anat passant és que ha canviat la normativa i que amb el que estan fent ara, l’estan
complint aquesta normativa. Això és el que se’m ha respost a mi: que està dins de la
legalitat, que funciona, que funciona bé i de moment no hi haurà canvis. Hi ha
municipis petits a certa distancia, que queden lluny i aquests que queden lluny, quan hi
ha una trucada, o s’hi envia una ambulància medicalitzada, o si és una urgència, hi va
l’helicòpter. Això és el que se’m va dir a mi.
Sra. Roser Mas:
Gràcies per la resposta i per l’interès, però no és el que jo tenia entès. Una cosa o
altra, aquí, grinyola una mica, perquè la idea era que la sentència, precisament, era
molt clara i que quedava molt clar que s’havia de complir, que els 50 quilòmetres eren
preceptius, no al voltant de Barcelona, si no precisament a les àrees rurals, que era on
hi havia més aquesta dificultat.

Sr. Jaume Vivet:
Jo repeteixo i faig només de missatger, el que m’han informat a mi: se’m va respondre
que la normativa antiga estava pensada per l’àrea metropolitana, que ha sortit una
normativa nova i que la nova si que l’estan complint i els mitjans que hi posen és
l’ambulància medicalitzada o l’helicòpter en cas d’urgència.

Demana als regidors i regidores que no facin interrupcions en el decurs de les
respostes, fins que hagi finalitzat la informació corresponent.
Sr. DAVID OLIVARES:

4.1.Se’ns va informar que a la policia local hi havia 10 agents de baixa, del total de 24 que
crec que són. Demanar si a dia d’avui continuen aquests 10, o n’hi ha menys.

Respon el Sr. Jordi Casals:
La major part de les preguntes, segurament les hauria pogut respondre el vostre
portaveu, que vam estar reunits a la comissaria més d’una hora, aclarint-li temes i des
de la policia local, no pas el regidor, si no que va ser l’inspector, que li va demanar
responsabilitat en els temes de seguretat ciutadana a l’hora de tractar-los i alguns
d’aquests temes es van comentar, la manera de treballar i els dificultats en els
plantejaments que teniu aquí, una qüestió de dignificació del treball del cos de la
policia. Això li va transmetre l’inspector, no el regidor de seguretat ciutadana, i vam
estar-hi reunits, mentre que no he estat reunit amb els altres grups, és a dir, quan
sempre parleu de l’exclusió i feu articles molt refinats al Pescallunes parlant del valor
de l’exclusió i resulta que heu estat en reunions que altres grups no hi han estat –
tampoc és que se’ls hagi volgut excloure, si no que no ho han demanat-; vosaltres
tampoc ho vau demanar, però amb l’actitud que teniu als plens en el tema de seguretat
ciutadana volia fer l’aclariment al portaveu, per deixar-li com a mostra que no hi ha una
exclusió per part de l’equip de govern cap al seu grup –una altra cosa és que s’hi
estigui d’acord-, però bé, ja que el vostre portaveu no ha sabut transmetre
correctament, o no ha transmès el que es va dir en aquesta reunió, faré els
aclariments pertinents a aquestes set preguntes.
Els efectius a la policia? Jo crec que són excessius els números que dieu; si que hi ha
gent que està de baixa, com en altres departaments i en empreses; hi ha gent que
està de baixa. El que si que puc dir és que s’han convocat places de policia i que
s’incorporaran de nou i, a més, s’està treballant per tal que les baixes que es puguin
allargar més d’un temps determinats puguin estar cobertes i reforçar el que és
l’estructura de comandament.
Sr. David Olivares:
En quant a què són 10 les baixes a la policia, això ens ho va informar el Sr. Comissari;
no sé si va exagerar, però ell ens ho va informar.
4.2.Demanar per l’incident al bar Bugatti, que inclús ha sortit publicat al diari Torelló, les
cartes que hi ha hagut entre la regidoria de seguretat i l’amo d’aquest bar.

Respon el Sr. Jordi Casals:
En el tema del Bugatti: que jo sàpiga, hi ha hagut dues cartes per part de la propietària
del bar Bugatti, la Sra. Limei Juang, que va exposar que no estava d’acord amb una
actuació de la policia. Després hi va haver una resposta per part de la regidoria de
seguretat ciutadana, que no vaig escriure jo sol; és una qüestió de seguretat
ciutadana, policia local i de l’equip de comunicació de l’Ajuntament, en què es van fer
els aclariments que es podien fer, perquè hi ha coses que òbviament no es podien
explicar en una carta al director.
I després hi ha una altra carta de la persona que és assessor d’aquesta senyora, que
m’atacava directament i dic atacar, perquè jo crec que el to és d’atac, a més que es
reiterava en coses que es deien allà i, que jo sàpiga, de moment encara un servidor no
ha respost.

L’actuació de la policia era correcta; es va fer i segueix els seus tràmits. Ara no
pretengueu que jo expliqui aquí tots els procediments de la policia, com es fa, perquè
bàsicament tampoc es poden explicar públicament.
Quan són les 21:02, s’absenta de la sessió el Sr. Josep M. Soldevila.
Sr. David Olivares:
En l’incident bar Bugatti, és evident que s’han fet cartes i si jo m’he de creure el que
aquest senyor diu aquí, jo en això crec que vostè hauria de dimitir, és la meva opinió
personal, perquè és molt greu el que diu aquest senyor. Primer el tracta de manca de
veritat, aquest és el meu punt de vista.

Sr. Jordi Casals:
En el tema del Bugatti i ja per acabar-ho aquí: jo entenc que vostè voldria que jo
dimitís, perquè abans m’ha enviat a l’infern després de caure del cel. És la seva versió;
suposo que vostès ja estan més en sintonia amb el que es diu aquí, del que es pugui
dir; fins i tot posa en dubte la carta de la regidoria de seguretat ciutadana, és a dir,
posen en dubte la mateixa policia; és el seu estil, malgrat que diguin el contrari aquí al
ple; per això l’inspector li va voler reiterar, i que jo reitero aquí, al vostre portaveu i
repeteixo: no sé si no els ho ha traslladat o els ho ha traslladat malament, aquesta
voluntat una mica respecte de la feina de la policia; vosaltres continueu amb una carta
al director, avaleu la manca de respecte i la manca de credibilitat de la policia local; és
la seva opció, no sé qualitativament i democràticament com és, no diré pas que és
antidemocràtic, és la seva opció, la respecto, no la comparteixo i fins aquí és el que li
diré, perquè vostè pensa això, m’ha enviat a l’infern abans; entenc que la dimissió
seria una cosa més petita.

4.3.Ens ha arribat una cosa de la plaça Joanot Martorell, un local de joves que hi ha i que
sembla que està portant problemes i inclús crec que ha arribat alguna sol·licitud
adreçada al Sr. Alcalde, al Sr. Lozano i al Sr. Jordi Casals. A veure si es podrien
aplicar les ordenances o quin problema hi ha aquí per aquest tipus de problema
d’aquest local.

Respon el Sr. Jordi Casals:
Local de joves de la Joanot Martorell: aquest és un tema que hem estat implicats en
Xevi Lozano com a regidor de joventut, un servidor i també l’alcalde; ha estat un tema
molt complicat de tractar, perquè hi ha un buit legal; hem estat al costat dels veïns, els
hem escoltat i hem treballat i intentarem trobar una solució com en tots els problemes
que es plantegen. De cap de les maneres ho hem deixat de banda; no és una cosa
que surti ara, aquest problema; fa molt temps que existeix aquest problema i hi hem
estat al damunt i hem intentat treballar-hi. Hi hem treballat des de la mediació i fins i tot
directament el regidor de joventut i un servidor vam anar a reunir-nos amb joves d’allà
al local, el que passa és que són locals en què hi ha una gran mobilitat de joves i ara
t’hi reuneixes i pots arribar a acords i en pocs dies ja han canviat les persones, i també
la implicació de la policia local, des del control, des de la mediació i també en un altre
sentit menys agradable.

Sr. David Olivares:
Tinc entès que inclús els han arribat a enviar fotografies de com feien curses de
motos, excrements al carrer, deixalles, perquè crec que inclús hi han anat amb
fotografies, que són casos que inclús tinc entès que aquesta gent el cap de setmana
ha de marxar fora de casa seva; és un cas bastant greu i crec que tenim unes
ordenances. No sé quin buit legal hi ha, si tenim una ordenança de civisme i de sorolls,
que les vam votar en aquest ple per utilitzar-les quan hi ha un problema precisament,
perquè, és clar! Si tenim unes ordenances i no les fem servir! Jo crec que la de
convivència precisament ha de ser per aquests casos, no? Perquè hi ha fotografies
que es veu com fan curses de motor, com hi ha brutícia al carrer, com hi ha orins en
ampolles de plàstic... tot això està en fotografies, tinc entès. No ho sé, potser
menteixo...
I crec que no he de dir res més.

Sr. Jordi Casals:
L’ordenança de civisme, jo si li poso fotos de davant de casa seva amb coses
d’aquestes, oi que no el podré acusar a vostè, perquè no puc demostrar que vostè ho
ha fet? A mi, que em posin ampolles amb orins, brosses al carrer, però no es veu qui
hi és, perquè al carrer hi passa tothom, òbviament no es pot actuar contra això.
Les curses de motos: quan vam tenir coneixement d’això, es va fer un control més
exhaustiu allà i no hi havia curses de motos; també és cert que van canviar els joves
que hi havia abans en aquell local. L’ordenança de civisme servei, però s’han de
demostrar les coses i em sembla que s’ha de tenir aquesta garantia, perquè si no,
imagini’s que algú d’aquí li posi davant de casa seva “merda” i diguin: ha estat ell! No li
posaran una sanció de l’ordenança de civisme per això!
4.4.I ens ha arribat que a Torelló, jo desconeixia que això s’estava exercint, que són pisos
privats en què s’està exercint la prostitució. Si ho volen mirar, a l’Osona més hi surt
Torelló –no rigui, Jordi Casals!- i saber si hi ha alguna manera de poder evitar això,
més que tot per als veïns, perquè entenc que el veí que viu en un bloc on s’està
exercint això i la gent que puja i baixa a prestar aquests serveis, no li agrada gaire.
Suposo que si no és el seu bloc (s’adreça al Sr. Casals), potser no li hauria fet tanta
gràcia.

Respon el Sr. Jordi Casals:
Pisos de prostitució: això és una cosa que a vegades ha passat i que quan ha passat i
se’n ha tingut coneixement, s’hi ha actuat. Jo agrairia, com moltes vegades s’ha dit,
que si hi ha coneixement d’això, que es faci arribar a la policia i s’actuarà.

Sr. David Olivares:
Jo desconeixia que a Torelló passava això; ens ho han fet saber que està passant; a
més, només has de mirar l’Osona.més, hi surt Torelló, o sigui que està passant.
Sr. JOAN MANEL CASTILLO:
4.5.Ens diran que som uns alarmistes, però aquesta vegada va sobre seguretat tot: el
tema de vandalisme a Torelló, hi ha un increment bastant elevat, per molt que ens

diguin que no. Ens hem trobat amb contenidors cremats, parcs infantils xafats...
senyals de trànsit trencades, doblades, tirades al terra. A veure quin tipus de control
estan seguint en aquest tema. Encara que siguem alarmistes, voldríem que ens ho
responguin.

Respon el Sr. Jordi Casals:
Vandalisme: porteu temes de contenidors cremats, senyals de trànsit, mobiliari urbà,
també hi ha altres actituds incíviques i que estan detectades. Lluitar contra això és
difícil; moltes vegades sense col·laboració, no pas, perquè no hi hagi voluntat, si no
que perquè no s’hagi pogut veure, com en el cas dels contenidors, en què es va veure
perfectament que era un recorregut, però no tenim testimonis del que va passar; es va
activar la policia, es va fer un dispositiu, però no es van poder trobar les persones que
van cremar els contenidors; també perquè s’anava informant una vegada ja estaven
encesos.
I per la resta, l’ordenança de civisme s’ha aplicat en alguns casos, amb diferents
tipologies i alguns podrien anar lligats amb aquests temes i això vol dir que, si es pot,
s’actua.
4.6.El tema tràfic de drogues: és un punt bastant important, perquè ja no és un sol barri
que s’està queixant i bastant gent; són diversos barris que s’estan queixant i veiem
que aquí ningú es mou per arreglar aquest tema.
També voldrien saber quin tipus de control estan fent, perquè cada vegada son més
punts els que hi són.

Respon el Sr. Jordi Casals:
Tràfic de drogues: en aquest tema tampoc entraré en el detall de la tasca de la policia
que es fa conjuntament amb els mossos d’esquadra, però s’hi està treballant; és una
qüestió que és complicada. El que dic també a la gent i si que alguna persona ha
vingut i ens ha manifestat aquesta preocupació, i òbviament si tenim la informació es
pot actuar, però si tinguéssiu una mica més de coneixement de com va això i el
portaveu l’hauria de tenir, perquè es va comentar aquest tema, no sé si no us ho ha
traslladat, o us ho ha traslladat malament i sabrà la dificultat de treballar en el tema del
tràfic de drogues.

4.7.I en tercer lloc, la possibilitat d’informar dels delictes mensualment, a través de la
pàgina web o a través del setmanari Torelló, diferents punts al municipi, perquè aquí
només s’anuncia quan hi ha una detenció i no quan hi ha un delicte o quan hi ha
diversos delictes, perquè nosaltres creiem que d’aquesta manera, els ciutadans
podrien vigilar més o estar més al cas d’aquest tema.
A veure si hi hauria la possibilitat d’informar.

Quan són les 21:03, es reincorpora a la sessió el Sr. Josep M. Soldevila.

Respon el Sr. Jordi Casals:
En quant a informar delictes mensualment, la resposta és no; es fa una valoració anual
i es fa pública –cosa que no s’havia fet-; això es fa, es treballa en el Consell de

seguretat ciutadana i mobilitat; també dir que el representant de Plataforma per
Catalunya mai ha obert la boca en aquests consells en temes de seguretat; jo crec que
allà és el lloc on poder-ne parlar. A més, fins i tot, quan s’han fet les valoracions hi era
present i tampoc no ha comentat mai res i quan comenci l’any farem la valoració del
darrer any i es tindrà aquesta informació.
Jo ja sé quina és la intencionalitat que té el grup de Plataforma, volent que s’informi
cada vegada que passa un delicte; aquesta pregunta es va respondre també al
portaveu i va estar d’acord amb les explicacions que li vam donar. Repeteixo: no sé si
no ho va transmetre o ho va transmetre malament, però les qüestions no es tracten
així en els temes de seguretat i ell ho va entendre perfectament i jo crec que ha de fer
memòria i potser us ho podrà explicar millor i reitero: no es farà un informe mensual
dels delictes i es farà una valoració anual de tot plegat.
5.- INFORMACIONS:
Sra. CONCEPCIÓ VILLENA:
5.1.Us desitjo unes bones festes a tothom.

Sra. CARME FRANCOLÍ:
5.2.Jo tampoc tinc cap informació. Només bones festes i un bon any a tots i a totes.
Sra. NÚRIA GÜELL:
5.3.Jo, informar que el 21 i 22 de desembre es va portar a terme el taller de pastorets i
dimonis, per segon any consecutiu. Aquest any hi van passar 73 nens; els pares
encantats de la vida, de tenir-los tres hores allà; els vailets s’ho van passar molt bé i va
funcionar molt bé.
5.4.I recordar-vos que els pastorets tenim cinc sessions; que el concert de Nadal és el 27
de desembre a les 9 del vespre; que la carta als Reis la podem portar als jardins, el dia
28 al matí, aquest any; que hi ha l’arribada de Ses Majestats els Reis Mags de l’Orient
el dia 5 de gener, a dos quarts de set i, per fi, el dia 15 de gener, recordar que hi ha la
roda de premsa de la nova temporada del teatre Cirviànum.
I molt bones festes.

Sr. ALBERT PORTÚS:
5.5.Bon Nadal a tothom.
Sr. MANEL ROMANS:

5.6.Jo només volia dir que el mes de desembre és el mes dels Plans d’Ocupació, tal com
demana el regidor del PSC. Ens han arribat els plans d’ocupació que havíem demanat
i, tot i que se’ns va notificar des del S.O.C. que s’havien reduït un 60% els
pressupostos que destinava l’Estat a les polítiques actives d’ocupació, Ens hem
presentat a tots els programes que hem pogut i el que hem aconseguit és que ens
hagin donat dos plans d’ocupació amb el format de col·laboració social; aquestes dues
persones aniran a serveis socials per fer temes de neteja de xoc; hi havia un altre
programa que era el de treball i formació, i en aquest ens han donat dues persones
que aniran a la policia per donar suport administratiu, crec; hi haurà una persona que
farà la dinamització de la inserció laboral a promoció econòmica i una altra persona
que formarà les persones que hi hagi allà en tecnologies TIC.
També aquesta setmana passada ens van dir que ens havien atorgat dos plans
d’ocupació més, en persones que tinguin la renda mínima d’inserció; pensem que
aquest any la normativa ha canviat; hi haurà aproximadament, la Roser ens va dir un
dia que ens hi vam reunir a mitjans d’any, que hi hauria unes 40 persones que
deixarien de percebre la renda mínima d’inserció. D’entrada ens podíem acollir a
aquest programa, ens hi vam acollir; en principi semblava que ens en donarien una o
cap i al final han estat dues persones.
I també, com ja ha explicat el regidor, també ens han dit les persones que vindrien a
pla de barris; són una mica menys del que vam demanar, però dins de tot també
vindran deu persones més. Per tant, tindrem 18 persones treballant en plans
d’ocupació.
A part d’això tenim aquells diners que ha dit l’alcalde que havíem contractat amb Sant
Tomàs, que són els que s’ocupen d’aquests plans d’ocupació i esperem que amb
aquesta partida que hem posat als pressupostos avui, aquest any vinent en puguem
donar una mica més.
Si que han baixat respecte a altres anys, però ja ho he dit: des del S.O.C., pensem que
vist una mica tot el que s’ha atorgat a la comarca, no ens podem pas queixar, perquè
hi ha hagut pobles, per exemple, en pla de barris, que pràcticament no els n'han donat
cap.
Bon Nadal a tothom.
Sra. Roser Mas:
Manel, només un aclariment: quaranta persones de la renda mínima d’inserció, o 40
famílies?
Sr. Manel Romans:
Jo no sé si en una família n’hi pot haver més d’un que ho cobri...

Sra. Roser Mas:
És a dir, 40 titulars? M’enteneu què vull dir?
Sr. Manel Romans:
Són 40 persones que cobren; la renda mínima d’inserció no és per família, és per
titular.
Sra. Roser Mas:

No, és per família.
Sr. Manel Romans:
Doncs no ho sé. A nosaltres ens van dir 40.

Sra. Roser Mas:
D’acord. 40 persones implica que si multipliques per quatre aproximadament, els
afectats són moltes més persones.

Sr. Manel Romans:
No ho sé. Jo vaig entendre 40 i em pensava que eren persones.

Sr. JORDI CASALS:
5.7.Ja està en marxa, perquè ja toca la campanya de Nadal, sota el lema “Nadal de
tothom”, on hi ha implicades regidories com la d’esports, la de benestar social, la de
cultura, que la Núria ja ha explicat diferents accions, la d’educació i també en l’àmbit
de ciutadania activa hem tingut activitats molt reeixides com és el ralli nocturn dels
clàssics, que es va fer la concentració per primera vegada a la plaça Nova i que va
tenir molt d’ambient.
Els escoltes, que han substituït a La Desperta en el taller de tions. Els tallers que
comentava la Núria ara fa una estona. La campanya dels comerciants de l’agrupació
del mercat municipal i també els de l’illa de Can Jaumira i del carrer Sant Roc, que
avui abans del Ple han fet una butifarrada i una cagada de tió popular molt reeixida.
Els veïns del barri de Montserrat, l’actuació en les piscines, de l’àmbit esportiu; les
places amb les diferents escoles i també el casal d’avis i el PQPI, que les han
engalanat; l’escola de música va fer una cantada popular de nadales i també, això ja
des de l’àmbit privat, els actes de Rocaprevera, amb el centenari de les tres creus, que
també estan al calendari i els pastorets, que vist el que he vist, no sé si hauria de
demanar per participar fent de dimoni o d’àngel caigut.
A tots ells, gràcies, i a tots els que faran més coses, gràcies per fer un Nadal tan viscut
a Torelló.

5.8.Informar de la campanya “obrim la paradeta”, que la vam presentar. Es tracta de
treballar en els locals comercials buits; jo dic que aquesta és l’acció de dinamització
comercial física; és a dir, intentar que hi hagi la continuïtat estètica en els recorreguts
comercials i els locals buits afecten negativament en aquest àmbit. S’ha fet en el marc
del pla de barris, és a dir, al centre, perquè tenim finançament per fer-ho. La idea és,
en una altra fase, anar a altres sectors de la població en comerç; vam fer un sondeig i
vam veure que hi havia una vintena de locals buits i dic una vintena, perquè és una
dada que depèn de si s’omplen o es buiden, i d’aquesta vintena de locals, hem
aconseguit un acord amb cinc locals comercials buits; segurament n’hi haurà algun
més en el proper temps i d’aquí participen sis comerços que han posat aparadors en
aquests locals i un local d’aquests buits, que per les condicions no hi podia haver un
comerç i s’hi ha posat un vinil amb emblemes a favor del comerç de Torelló.
Tenim clar que hem d’actuar en aquests locals buits, sobretot ara posarem molta
intensitat de treball en les entitats financeres; ja ens hem posat en contacte amb les

entitats financeres que tenen locals buits; hi comença a haver resultats, però tenen un
funcionament intern una mica complex, a vegades més que l’administració pública, per
poder arribar a aquest tipus d’acord, però segurament tindrem bons resultats.
5.9.Per acabar, perquè el portaveu del PSC hi va mostrar interès en l’últim ple, que era el
tema dels carrers del barri de Montserrat, que estàvem pendents de la reunió i bé, ja
vam arribar a un acord; vam poder consensuar amb l’associació de veïns i els
comerciants del barri tres punts conflictius que hi podia haver en la proposta que havia
sortit de l’assemblea de barri i ara ja començarem la informació i una vegada s’hagi
acordat es penjarà el plànol de com quedaran els carrers, al centre cívic, i en els
comerços repartirem uns petits mapes, perquè la gent pugui veure com quedarà. I en
el proper trimestre, -proper trimestre, no pas principis d’any- es treballarà en la revisió
dels carrers i això vol dir canvis de sentit, però també vol dir mirar les zones
d’aparcament, com es pot fer, les cantonades... crec que la valoració positiva és
positiva; hem pogut arribar a un consens des del diàleg i hem pogut anar mirant
algunes coses que no es veien clares.
I per acabar, bones festes, bon any, a la gent de bé.

Sr. LLUÍS SABATÉS:
5.10.Jo també tenia una pregunta pendent de resposta a la Roser, de l’anterior ple, sobre el
tema de la taxa d’obres. Aquest mes ja saps que ha estat una mica més curt per
l’avançament del ple. És un tema que hi ha un tema legal al darrere i per no allargar-ho
aquí, t’emplaço que ens trobem després de Reis, conjuntament amb els tècnics i t’ho
podrem explicar més detingudament i si en tot cas volem informar en el proper ple, ja
ho farem.
Bon any a tothom, bones festes.
Sr. XAVIER LOZANO:
5.11.JO només informar dels actes del centenari del puig de les tres creus. Hi va haver un
concert del cor d’homes. Dissabte vinent a 2/4 d’11 del matí, a l’esplanada del Santuari
hi haurà el taller de passa carrers d’imatgeria infantil festiva. A les 12 es farà l’acte
institucional al puig de les tres creus, i a les 6 de la tarda, hi haurà un espectacle de
llum i de foc a les tres creus i al Santuari.
Convidar-vos a tots per assistir i participar d’aquests actes de celebració.
I res més, bones festes i bona entrada d’any.
Sr. JAUME VIVET:
5.12.Per part meva, també bones festes a tots; bona entrada d’any, com diu en Xevi; que
tinguem un any que veiem el llum al final del túnel i que no sigui el tren que vingui de
cara.

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

Vist i plau,
L’ALCALDE,

LA SECRETÀRIA,

Jaume Vivet Soler

Montserrat Freixa Costa

