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Desenvolupament de la sessió:
1. ACTES PENDENTS D'APROVAR
1.1. PLE2013/11 Ordinària 23/12/2013
L’acta s’aprova per unanimitat dels membres assistents, sense modificacions.
2. PROPOSTES
COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS A LES PERSONES:
2.1. ENSENYAMENT
2.1.1. Ratificació d'un acord de la Junta de Govern Local, d'aprovació de la moció
de l'Associació Catalana d'Escoles de Música i Dansa per al finançament i el futur
de les escoles municipals de música i de dansa.
ACORD:
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En data 13 de gener de 2014, la Junta de Govern Local va adoptar un acord del qual
ostenta la competència el plenari municipal.
Per aquest motiu, es proposa la seva ratificació en els termes que es detallen a
continuació:
És per tot això que, a proposta de la regidoria Educació, i vist el dictamen de la C. I. de
serveis a les persones, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda:

Únic.- RATIFICAR el contingut de la moció que va aprovar la Junta de Govern Local en
sessió ordinària del proppassat dia 13 de gener de 2014:
RELACIÓ DE FETS:
Vist l’informe presentat pel tècnic d’Educació en el que es proposa l’aprovació d’una
moció de l’associació catalana d’escoles de música i dansa pel finançament de les
escoles municipals i trobar una solució de futur que garanteixi la viabilitat de les escoles
de musica i dansa a Catalunya.
El text de la moció és el que tot seguit es detalla:
“Exposició de motius
Atès que l’ACEM en data 23 de desembre del 2013 ha reunit a representants de 124
municipis, dels quals 81 són alcaldes i/o regidors, en relació a les darreres informacions
sobre el finançament de les escoles municipals de música i dansa.
Atès que l’any 1993 la Generalitat va signar un conveni de finançament amb els
municipis, en el qual reconeixia l’esforç que les administracions locals havien fet per
establir l’oferta pública d’aquests ensenyaments. Gràcies a aquest procés es va anar
creant una xarxa d’escoles de música i dansa a diferents pobles i ciutats amb un objectiu
comú: socialitzar l’accés a la cultura.
Atès que el 2008 es va dissenyar un nou model de finançament que seguia tenint el
mateix objectiu: facilitar l’accés de la població a la música i la dansa per contribuir així a
l’educació integral de les persones, a la formació artística al llarg de la vida i a la cohesió
social.
Atès que les escoles de música i dansa sempre han desenvolupat un doble paper: la
pràctica artística i la cohesió social, però també la professionalització, si s’escau, dels
seus alumnes. Poder acomplir les expectatives tan diverses de tot tipus d’usuaris ha estat
un gran repte.
Atès que fins ara, l’objectiu havia estat establir un mapa d’escoles finançades seguint uns
criteris bàsicament demogràfics, geogràfics i de comunicació i per això el Departament
d’Ensenyament ha contribuït al cofinançament dels costos de les despeses de
funcionament i de personal docent.
Atès que l'educació artística és un dels sectors de més importància en la possibilitat de
crear valors, habilitats i competències per a l’autoexpressió i la comunicació, per fomentar
noves formes de convivència en contextos de diversitat i desigualtat culturals.
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Atès que una societat més culta i artística és una societat més capaç, més emprenedora i
més rica en tots els sentits, fins i tot, en l’econòmic.
Proposta de resolució
Que es pagui el deute pendent del curs 2011-12.
Que el finançament del curs 12-13 i 13-14 sigui com a mínim amb el mòdul 230€ i 150€
de música i dansa respectivament.
Que s’exigeixi trobar una solució de futur que garanteixi la viabilitat de les escoles
municipals de música i dansa a Catalunya.
Barcelona, 23 de desembre de 2013”

És per tot això que, a proposta de la regidoria d'Educació, la Junta de Govern Local, per
unanimitat, acorda:
Primer.- Aprovar la moció de l’associació catalana d’escoles de música i dansa pel
finançament de les escoles municipals i trobar una solució de futur que garanteixi la
viabilitat de les escoles municipals de música i dansa a Catalunya.
Segon.- Notificar el present acord als departaments de Presidència i d’Ensenyament de
la Generalitat de Catalunya.
Tercer.- Ratificar el present acord en la propera sessió plenària d’aquest Ajuntament.

INTERVENCIONS:
Sr. LLUÍS SABATÉS:
La primera intenció era passar aquesta proposta, aquest manifest de l’Associació
Catalana d’Escoles de Música en aquest ple, perquè es votés, però per temps se’ns va
demanar si es podria presentar abans del 16 de gener a la CEM, perquè ho volien portar
a la Generalitat i, per tant, vam creure oportú aprovar-ho primer per Junta de govern i
després passar-ho al ple següent, que és aquest, per al ple.
Això ve d’una assemblea que es va fer el 23 de desembre, de l’Associació Catalana
d’Escoles de Música, on estaven convidats tots els representants dels partits polítics –tot i
que no són membres de l’assemblea, si que hi estaven convidats- i tots els membres de
l’assemblea; a nosaltres també se’ns va convidar; hi va anar la nostra directora, tot i que
ara en aquests moments encara no som membres, si no que ho serem a partir d’aquest
any, i d’allà en va sortir aquest manifest que, bàsicament, els punts que proposa és que
es pagui el deute pendent del curs 2011-2012 –que encara no s’ha pagat-, que el
finançament dels cursos 2012-2013 i 2013-14 sigui com a mínim el mòdul de 230 €, que
és el que es va comprometre la Generalitat en el curs 2011-2012 per a les escoles de
música i 150 € per a les de dansa, i que a partir d’aquí se segueixi treballant per trobar
una solució al finançament de les escoles de música i dansa, que garanteixi la continuïtat
d’aquesta gran quantitat d’escoles de música que estan repartides per tot el país.

4

Només era explicar-vos això; que nosaltres hi vam ser presents i, per tant, crèiem que era
important passar-ho pel ple, per tal que es pugui ratificar.
Sra. ROSER MAS:
Nosaltres hi donarem suport, perquè pensem que el que està passant amb les escoles de
música i dansa no té nom; de fet, no té nom el que està passant en altres serveis com les
llars d’infants, per exemple!
Quan són les 8 i 4 minuts, s’incorpora a la sessió el Sr. Pere Galobardes.

Entenem que aquest govern està aconseguint que a les escoles de música només hi
puguin anar les famílies benestants o d’una certa capacitat econòmica i, a més, amb un
esforç important per part dels ajuntaments. Les escoles de música ens sembla que
haurien de ser accessibles al conjunt de la població i entenem que per això cal un
finançament més adequat, que és el que reivindica aquesta moció, de fet. Ens sembla
que s’ha d’anar cap a un model absolutament universal, no elitista com un ensenyament
personalitzat, per al qual ja hi ha espais probablement adients i adequats, per fer tot
aquest tema, i ens sembla que ha de ser un model universal i absolutament accessible
com el que es proposa a Torelló, precisament.
Per tant, això: hi donarem suport.
Sr. JOSEP M. SOLDEVILA:
També hi donarem suport.

Sr. MARC FONTSERÈ:
Ja s’ha dit pràcticament tot. Més enllà de si es paga, o no es paga, que en el món en què
estem crec que cal fer front als compromisos, i més qui els adquireix és l’administració del
nostre país, més enllà d’això, reflexionar sobre aquests incompliments, aquests no
pagaments a qui afecta, i estan afectant a uns professionals més que dignes, que han
optat per fer de les arts el seu modus vivendi i de fer dels seus coneixements traspassarlos cap a nens i nenes que faran que el nostre país sigui millor. Va en contra d’aquests
nens i nenes que potencialment podrien estar enriquint-se culturalment i enriquint
culturalment el nostre país i això és una cosa que, aquests dos temes em fa feredat, està
afectant directament el cor, la cultura, el que en el fons volem ser com a país, i està
afectant un grup de professionals que no es mereixen el que estan patint.
Per tant, nosaltres donarem suport a aquesta moció i ens agradaria que servís d’alguna
cosa més que el fet que l’Ajuntament de Torelló aprovi la moció, perquè la Generalitat
pagui, si no que els grups que tenen responsabilitat de govern a la Generalitat, o que hi
poden influir, poguessin fer-hi alguna cosa.

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

2.2. ESPORTS
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2.2.1. Proposta de reconeixement de les societats ocellaires del municipi de Torelló
i recolzament a la seva activitat.
ACORD:
A Catalunya durant segles, segons hi ha constància escrita a diferents documents, hi ha
hagut una tradició important relacionada amb la tinença d'ocells fringíl·lids, que
destaquen per la seva facilitat per viure en captivitat i pel seu cant melòdic apreciat per
moltes persones.
Aquest interès va generar fa ja gairebé més de dos segles la naixença de les societats
ocellaires, algunes es remunten a la primera meitat del segle XIX, constitueix, doncs
l’afició al manteniment d'aquest tipus d'ocells una part més de la cultura de molts pobles i
ciutats catalanes.
Atès que a la nostra població hi ha associacions que tenen com a objectiu social el
desenvolupar d'una manera organitzada aquesta afició, i que ho fan des de fa dècades;
realitzen tant concursos socials com proves del Campionat de Catalunya.
Atès que el mètode de captura d’ocells que practiquen els aficionats a aquestes aus és
absolutament selectiu, no massius i no provoca cap mena de mal als ocells i que
aquelles aus que són capturades i no són aptes per a aquesta afició són alliberades
sense patir cap problema físic.
Atès que els ocellaires capturen a l'estiu i a la tardor un nombre reduït d'ocells, els quals
seran ensinistrats per participar als certàmens ocellaires. D'aquests ocells que es
capturen, la immensa majoria es tornaran a alliberar al medi natural als pocs mesos, ja
que no reuniran prou habilitats o destresa per participar als concursos. Aquest fet
demostra que és una activitat sostenible amb el medi natural i amb les espècies.
Aconseguir un ocell que sigui bon cantador per als concursos és moll difícil, i són molts
ocells els que s'han de retornar al medi natural a la primavera, un cop comprovat que
aquests ocells no són aptes.
Atès que recentment l'Institut Català d’Ornitologia (ICO) va elaborar un estudi on
s'afirmava que el 50% dels ocells capturats pels ocellaires, es retornaven al medi
natural un cop havia passat l'hivern.
Atès que aquest mateix estudi també manifestava que l'índex de mortalitat dels ocells
en el període d'hivern era bastant elevat en els ocells nascuts aquell mateix any. Aquest
període coincideix amb els mesos més durs per a la supervivència de les espècies, ja
que les condicions climatològiques són més extremes.
Atès que si els ocellaires capturen els ocells a la tardor i els tornen a alliberar a la
primavera, es podria estar parlant que l’impacte de la seva activitat seria pràcticament nul
o, fins i tot, positiu per a les espècies, ja que els ocells mantinguts en captivitat els mesos
d’hivern, coincidint amb el període més difícil per a la seva supervivència, serien alliberats
una vegada les condicions meteorològiques fossin més favorables, coincidint amb la
primavera. Aquests ocells alliberats continuarien mantenint el seu cicle vital i la seva
reproducció.
Atès que segons el SIOC (Servidor d’Informació Ornitològica de Catalunya), en
col·laboració amb l’ICO, aquestes espècies presenten de mitjana un estat de conservació
a Europa de “segura”, tot el contrari que les espècies protegides i que resta prohibida la
seva cacera, en què el seu nombre es va reduint considerablement cada any,
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possiblement per l’abandó de l’agricultura tradicional i la manca d’aliment en els camps
de conreu, així com dels pesticides i herbicides.
Atès que aquesta activitat permet que moltes persones participin d'una vida associativa a
les seves entitats i participin de la vida social de les seves ciutats o pobles i que d’altra
manera no realitzarien.
Atès que una activitat de segles arrelada a la cultura catalana i al món associatiu de les
nostres localitats amb una àmplia implantació, tant al territori com en nombre d’aficionats,
gens perjudicial per al medi ambient corre perill de desaparèixer o a restar en
l’obscurantisme i/o furtivisme.
És per tot això que, a proposta de la regidoria Esports, i vist el dictamen de la C. I. de
serveis a les persones, el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta del nombre legal de
membres de la Corporació, acorda:
Primer.- El Consistori municipal expressa el seu reconeixement a la Societat Ocellaire
de Torelló com a entitat arrelada des de fa dècades a la nostra ciutat, realitzant la seva
activitat amb tota normalitat i sempre dins de les normatives que li són aplicables.
Segon.- El Consistori Municipal dóna suport a les entitats ocellaires d'aquesta població,
per tal de què puguin continuar realitzant la seva activitat dins de la legalitat i les
normatives establertes reconeixent que forma part d’una tradició centenària dins de la
cultura catalana.
Tercer.- Comunicar aquests acords al Departament de Medi Ambient de la Generalitat
de Catalunya i al Ministerio de Agricultura del Govern d’Espanya.

INTERVENCIONS:
Sra. CONCEPCIÓ VILLENA:
Amb aquesta proposta el que es demana és que tot el consistori faci un reconeixement a
les societats ocellaires del poble, una entitat que té més de 150 anys d’història i que
durant tots aquests anys ha fet una tasca social important, i d’associació.
Per tant, l’únic que es demana és que ells puguin continuar amb la seva pràctica, la seva
activitat, dins de la normativa que hi hagi establerta. Per tant, nosaltres demanem que hi
hagi aquest reconeixement per part de la resta de grups.
Sra. ROSER MAS:
Nosaltres, des d’Iniciativa no l’entenem massa el sentit d’aquesta moció, perquè pensem
que a Torelló hi ha un munt d’entitats i d’associacions que es mereixen també aquest
reconeixement, el reconeixement del ple, i si és un reconeixement del ple, vol dir el
reconeixement de tota la gent de Torelló.
Tenim previst anar passant reconeixements de les associacions i de les entitats a cada
ple? Segurament que no, segurament que no. O farem el que ens sembla més concret:
en lloc de passar-los un a un, fer el reconeixement quan les entitats celebren una
efemèride concreta. En aquesta moció no es parla de les societats ocellaires, perquè se
celebri cap efemèride concreta, si no pel senzill fer d’existir amb una llarga trajectòria –
això és veritat i que està molt bé- però per l’altra banda pensem que és una moció
carregada d’afirmacions que no acaben de ser certes: impliquen entitats com l’ICO, que
no comparteixen de cap de les maneres el que s’hi diu, perquè nosaltres hem contrastat
la informació i ens han dit que no hi estan gens d’acord. Si el que es vol és fer veure que
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es recolzen les societats ocellaires, perquè puguin caçar els fringíl·lids –els pinsans, els
verdums, les caderneres...- es pot dir clarament, no cal camuflar-ho a través d’un
reconeixement a una trajectòria ben bona, això no ho dubtem. Com ja deveu saber,
aquests fringíl·lids, poden ser caçats majoritàriament amb dues tècniques: el vesc –que
és aquella substància adhesiva- i les xarxes abatibles, o les ballestes; aquí al nostre
municipi, com a la resta de la comarca i com bé sabeu la majoria de vosaltres, es
caçaven els ocells amb vesc. S’ha de recordar que aquesta caça dels ocells amb vesc és
un mètode prohibit per la normativa vigent Europea –és la directiva 74/409 de la
Comunitat Econòmica Europea-, perquè és un procediment que no és selectiu –
contràriament al que s’afirma a la moció- i, en canvi, aquesta normativa ho prohibeix,
perquè NO és selectiu i no pas selectiu com diu aquí al cos de la moció. A més, arran
d’aquesta directiva europea, el Departament de Medi Ambient i Habitatge de la
Generalitat de Catalunya, no va autoritzar l’ús d’aquest mètode per a la captura dels
ocells fringíl·lids.
Ens sembla que no ens calen més arguments en el sentit de la caça i del que ens sembla
que pot haver-hi darrere d’aquesta moció. Torno a repetir que és perfectament
reconeixible la tasca i la trajectòria de les societats ocellaires –això ningú ho posa en
dubte- però si que ens dóna la impressió que hi pot haver, en la presentació massiva
d’aquestes mocions en diversos ajuntaments, hi pot haver la demanda posterior de la
prohibició de caçar amb vesc i ens sembla que no seria correcte.
Per tant, en aquest cas concret el nostre vot serà contrari.
Sr. JOSEP M. SOLDEVILA:
Nosaltres hi donarem un vot a favor. Realment, en aquest país estem cansats de veure
com tot s’està prohibint, tot es prohibeix! Ja s’han de prohibir coses, però, és clar! Creiem
que primer s’ha d’ensenyar i veiem que una societat on hi ha tantes prohibicions és una
societat caduca, no funciona.
Per tant, nosaltres donarem suport a aquesta gent.

Sr. MARC FONTSERÈ:
Nosaltres també donarem suport al recolzament que fa l’Ajuntament en aquest ple a les
dues associacions, i en concret a la Societat Ocellaire de Torelló, que segurament és la
que té més anys al nostre municipi. Hi ha motius en l’exposició de motius en què s’hi pot
estar més d’acord o menys d’acord; nosaltres hi estem d’acord; creiem que es realitza
una feina acurada; que els ocellaires en la seva gran majoria fan les coses ben fetes,
s’estimen els ocells i els estimen molt més que la majoria.
Per tant, és un reconeixement a la seva afició. Per altra banda, és una afició que molts
nosaltres o molts familiars nostres, o molts coneguts portem a dins des de fa molts i molts
anys –jo anava amb el meu pare a caçar ocells-. Potser ho feia molt malament,
segurament molt més malament de com s’estan fent les coses ara, però aquest pòsit
també ens ha quedat i com a torellonencs crec que no ens queda més remei que felicitar,
donar suport, perquè ho estan passant malament, perquè les prohibicions i les noves lleis
–que esperem que vagin complint, com s’ha de fer amb les lleis- els posen difícil la
pràctica de la seva afició i des d’aquí els encoratgem a seguir endavant.
Sr. JORDI CASALS:
Des d’Esquerra Republicana i junts per Torelló, nosaltres donarem suport a aquesta
proposta; jo crec que aquí s’ha creat una mica de confusió amb algunes aportacions que
han fet alguns grups abans; aquí no estem parlant ni de canvi de normativa, ni de
denúncies de prohibicions, ni res; aquí el que es demana és un reconeixement a la
societat ocellaire de Torelló, com a entitat arrelada al poble i donar suport a les entitats
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ocellaires, i sempre dins de la normativa vigent i de fer les coses correctes, que em
sembla que això és el que es demana i no entraré en la valoració d’Iniciativa, si és adient
o no fer reconeixements d’entitats al ple de Torelló, però el que demana aquesta moció
és això; no creem aquí un debat que, si més no, no l’inicia aquesta moció, perquè no es
demana res d’això i jo crec que és de rebut, si s’ha fet aquesta petició, fer aquest
reconeixement i donar suport a l’activitat, i que es faci correctament, que és el que diuen,
que es farà d’una forma correcta, o obviant unes demandes que aquí no es fan.
Jo no vinc del món, ni de cap tradició ocellaire a la meva família, però he pogut compartir
alguns moments aquí a Torelló amb la gent que es mou en aquest món i l’activitat, com
totes les entitats de Torelló, van molt més enllà de l’activitat en si, el motiu d’aquesta
entitat i crec que és important fer aquest reconeixement per la tasca de fan de cohesió,
de fer vida i d’enriquir el poble de Torelló.
És per tot això, que nosaltres hi donarem suport.

Sra. ROSER MAS:
Per al·lusions i pel que ha dit l’altre company: jo no discuteixo en absolut que hi pugui
haver un reconeixement a les dues societats ocellaires, ara, que no hi hagi reflectit res
del que jo he argumentat en aquell moment, com acaba de dir en Jordi, no és veritat:
aquí hi ha un punt que diu: “Atès que el mètode de captura d’ocells que practiquen els
aficionats a aquestes aus és absolutament selectiu,...” senzillament recordar que la
normativa de la Comunitat Econòmica Europea diu que no és selectiu, i ja està,
senzillament!
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació
atès el resultat que s’especifica a continuació:




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

COMISISÓ INFORMATIVA D’ECONOMIA I HISENDA, RECURSOS HUMANS, RÈGIM
INTERN I SEGURETAT

2.3. ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
2.3.1. Declaració universal sobre els arxius.
ACORD:
El Parlament de Catalunya va aprovar la declaració que es transcriu a continuació, en
relació a la Declaració Universal sobre els Arxius (DUA):
L'Associació d'Arxivers-Gestors de Documents de Catalunya (AAC), per tal de promoure
el bon exercici de la professió d’arxiver i preservar i difondre el patrimoni documental, tant
públic com privat, ha participat activament en la redacció i aprovació de la Declaració
Universal sobre els Arxius (DUA).
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Aquesta declaració va ser elaborada pel Consell Internacional d'Arxius (ICA), que
representa a la comunitat professional que es dedica a la gestió documental i els arxius
en el món i en l'Assemblea general tinguda a Oslo al Setembre del 2010 va ser aprovada
per unanimitat dels delegats de l’ICA com expressió de les exigències fonamentals de la
professió amb independència de les cultures i amb la finalitat de reconèixer el paper clau
dels arxius tant en la transparència administrativa i en la rendició de comptes democràtica
com en la preservació de la memòria social col·lectiva i en la investigació històrica.
L'ICA, d'altra banda va ser creada per la UNESCO el 9 de juny del 1948, i des de i1avors
les dues organitzacions han col.laborat de forma intensa en la promoció dels arxius i des
de l ' any 2008, en commemoració del60e aniversari de l'ICA, el 9 de juny se celebra el
Dia Internacional dels Arxius. Amb motiu d'aquesta col.laboració, la UNESCO en la seva
36a Conferencia General tinguda a París el 10 de novembre de 2011 va adoptar una
resolució en què felicitava I'ICA per la seva tasca en l’elaboració de la DUA, feia seva
aquesta declaració i encoratjava els Estats membres a tenir en compte els principis que
aquesta formula i a aplicar estratègies i programes en el futur en Ilur respectiu àmbit
nacional.
Per aquests motius el Ple del Parlament de Catalunya adopta de forma institucional la
següent proposta de resolució:




Fa seva la Declaració Universal sobre els arxius elaborada i aprovada pel Consell
Internacional d'Arxius i reconeguda com a pròpia per la UNESCO.
Encoratja les administracions públiques catalanes a tenir en compte en llur
actuació els principis que s'hi enuncien i a aplicar estratègies i programes per tal
d'assolir els objectius que s'hi descriuen.
Reconeix el paper de l'Associació d'Arxivers-Gestors de Documents de Catalunya
tant per la seva tasca de promoció dels arxius i dels seus professionals a
Catalunya com per la tasca de difusió internacional de l'arxivística catalana.

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 unanimitat, acorda:
Primer.- ADHERIR-NOS l’Ajuntament de Torelló a ´la Declaració universal sobre els
arxius que ha subscrit el Parlament de Catalunya el juliol de 2013 i amb el contingut que
consta en els paràgrafs precedents.
Segon.- DISPOSAR que per part de l’ajuntament de Torelló es faci difusió a la població,
en relació a l’activitat que es porti a terme a l’arxiu municipal.
INTERVENCIONS:
Sra. ROSER MAS:
Està bé que posem en valor els equipaments del nostre municipi, que sovint no són prou
coneguts, però tal com manifestem nosaltres des d’Iniciativa, ens sembla que no n’hi ha
prou només amb una declaració d’intencions –com ara fa una estona també deia en
Marc- i entenem que calen accions que demostrin que ens creiem el que aprovem i per
això ens sembla molt important que la moció precisament inclogui la difusió de les
activitats que organitzi l’arxiu, ja sigui en l’activitat habitual, que organitzen en diverses
festes –la festa major i d’altres- o ja sigui en altres activitats que es puguin organitzar al
llarg de l’any o amb motiu del dia internacional dels arxius, al juny.
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Per tant, evidentment hi estem absolutament a favor.
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels disset membres de la Corporació.
2.4. ALCALDIA
2.4.1. Desestimació recurs de reposició presentat contra la moció presentada pel
grup Municipal del PSC-PM per a l’aplicació de romanent de tresoreria de la
liquidació del pressupost de l’any 2.013.
ACORD:
1.En data de 17 de desembre de 2013 el grup del PSC-PM va presentar moció,
Registre d’entrada núm. 5585/2013, adreçada al plenari municipal referent a l’aplicació de
romanent de tresoreria de la liquidació del pressupost de 2013.
2.Aquesta proposta es va sotmetre a la Junta de Portaveus celebrada el dia 17 de
desembre de 2013.
3.Per acord del plenari municipal en sessió celebrada en data de 23 de desembre
de 2.013 va acordar aprovar la moció presentada pel grup municipal del PSC-PM per a
l’aplicació de romanent de tresoreria de la liquidació del pressupost de l’any 2013 en el
sentit següent:
3.1.- 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
pressupostària amb una quantia mínima de 100.000 €.
3.2.- En el cas que per motius legals d’aplicació de romanent, aquest hagi d’anar
destinat a amortització de préstecs o bé a inversions l’equip de govern es compromet
a:
a) En cas que s’amortitzi préstec, a destinar l’estalvi en interessos a realitzar les
polítiques actives d’ocupació del primer punt.
b) En el 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 de 2014.
4.- En data de 9 de gener de 2014, Registre d’entrada núm. 92/2014, el Sr. David
Olivares, en representació de PxC Torelló, va presentar recurs contra la moció aprovada
pel ple ja que no s’havia presentat set dies abans de la comissió informativa.
5.-

Vist l’informe de secretaria que consta a l’expedient.

FONAMENTS DE DRET:
Primer.- L’article 125 del reglament Orgànic Municipal preveu que les mocions s’hauran
de presentar, com a màxim, sis dies abans de la celebració del ple. Atès que la moció
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presentada pel grup municipal de PSC-PM es va presentar dins dels sis dies abans d ela
celebració del ple del dia 23 de desembre de 2013 es va presentar correctament d’acord
a les previsions del Reglament Orgànic municipal.
És per tot això que, a proposta de la regidoria Alcaldia, i vist el dictamen de la C. I.
d'administració, economia i hisenda, recursos humans, règim intern i seguretat , el Ple de
l’Ajuntament, per majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació,
acorda:
Primer.- Desestimar el recurs de reposició interposat pel grup municipal PxC contra
l’acord adoptat pel plenari municipal en sessió celebrada el dia 23 de desembre de 2013
en relació a l’aprovació de la moció presentada pel grup municipal del PSC-PM respecte
a l’aplicació de romanent de tresoreria de la liquidació del pressupost de 2013, ja que la
moció es va presentar dins dels terminis previstos en el Reglament d’Organització
Municipal (ROM).

INTERVENCIONS:
Sr. JAUME VIVET:
Aquí vostès diuen que Convergència i Unió i Esquerra Republicana no respectem el
R.O.M. que nosaltres mateixos vam aprovar i sense cap suport per part dels grups a
l’oposició. Una vegada més jo diria que s’han deixat portar per la rauxa mal controlada i
anat a voler fer mal allà on vostès creuen que en poden fer. Presentar una impugnació a
una moció, que el que pretén és ajudar i donar feina a les persones més necessitades del
poble, a mi em fa llàstima. I només, per venjança cap a un acord, al qual la resta dels
grups hi vam donar suport.
També vull dir que, pel que fa referència al R.O.M., que com en tot, vostès fan la seva
interpretació i en aquest cas el ROM és molt clar, si se’l hagués llegit, veuria que diu que
les propostes que són normalment per part de l’equip de govern, és a dir, les propostes,
normalment les fa l’equip de govern i les mocions les presenten els grups a l’oposició, ja
que són per controlar les accions de l’equip de govern. Per tant, són propostes d’actuació
que afecten –com he dit abans- l’equip de govern i que afecten el municipi i s’han de
presentar sis dies abans del ple. Per tant, es poden presentar fins el mateix dia que es
convoca la Junta de portaveus, i és allà on aquesta moció precisament la vam pactar, es
va canviar el redactat i, a partir d’aquí... en tot cas, el seu portaveu hi era i sap com va
anar i és qui ho ha de tenir clar. I a més, aquest mateix dia, la moció havia entrat per
registre.
Jo, el que els demanaria, és que una vegada més deixin de fer el ploramiques i en aquest
cas en concret, el que han fet –per mi- és un ridícul estrepitós intentant anar de llestos i
han demostrat que, o no se’l han llegit, o si se’l han llegit no ho han sabut interpretar, i,
per tant, a vostès tant se’ls en dóna tot i només venen aquí a tergiversar les coses i a
crear o intentar conflicte allà on realment no n’hi ha. Jo, personalment, penso que va ser
una actitud llastimosa.
Dit això, dono la paraula a la resta de grups.

Sra. ROSER MAS:
De fet, estaríem molt d’acord amb el que ha dit el Sr. Alcalde.

Sr. JOSEP M. SOLDEVILA:
La paraula “vergonyós” té molts sinònims, però ja la deixarem clara al llarg, perquè, és
clar! Nosaltres no ens queixàvem de donar cèntims a uns plans d’ocupació, ni molt
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menys! Ni ho hem dit mai, ni ho he insinuat, o sigui que això ha sortit de vostè. Una altra
vegada, mentides una rere l’altra. Nosaltres vam presentar aquesta instància, primer,
perquè no trobàvem gens lògic que es presentés el mateix dia de la Junta de portaveus,
això d’entrada; però més que tot, era per les formes que hi havia i els contextos que hi
havia.

Sr. JAUME VIVET:
Vostès, a la sol·licitud –i perdó per la interrupció- la sol·licitud que van entrar la tinc aquí i
diu molt clar el que vostès han interpretat i no és el que diu el ROM.

Sr. JOSEP M. SOLDEVILA:
Deixi’m intentar acabar d’explicar.
Sr. JAUME VIVET:
No em tracti de mentider! Perquè puc llegir el que diu la sol·licitud!
Sr. JOSEP M. SOLDEVILA:
No, no, jo ho dic, perquè ha dit que li fa vergonya que jo havia dit que no es pugui ajudar
a gent que en té necessitat. Això no ho he dit mai!
Sr. JAUME VIVET:
No. Jo també puc dir que el mentider és vostè, perquè diu que el ROM, si que diu que és
cert que no li vau donar suport cap més grup, però dieu que no en fem la interpretació.
Nosaltres l’apliquem el ROM en el que diu!
Sr. JOSEP M. SOLDEVILA:
No, si l’aplicació ja l’explicaré més endavant, jo, l’aplicació del ROM! Precisament per
això... “a això anava”, necessito temps per poder-me explicar.
En primer lloc, la nostra pregunta és, per què es va presentar tan just. Primer hauríem de
deixar molt clar el que és una moció i el que és una proposta, perquè els termes porten
confusió, perquè, és clar! Jo ara estic molt confús. I li dic, perquè el nostre grup ens vam
tornar bojos al principi presentant tot tipus de mocions i de propostes i directament
proporcional amb el que fèiem nosaltres, si presentàvem una proposta era una moció i si
presentàvem una moció, era una proposta, però fins aquí res, ja ho demostraré més
endavant.
La meva sorpresa va ser quan en aquesta última Junta de portaveus se’m va comentar
això que diu vostè, que les propostes només les fa l’equip de govern i la resta són tot
mocions; això és com ho van dir, no?

Sr. JAUME VIVET:
El ROM diu això!
Sr. JOSEP M. SOLDEVILA:
Ja aniré venint! Perquè a mi, a la Comissió informativa, també se’ns va comunicar que
una proposta s’havia de registrar sis dies abans de la comissió informativa, cosa que
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després es va desmentir a la junta de portaveus i em van dir que no, que s’havien
equivocat!
Sr. JAUME VIVET:
Perdó, però això ho diu vostè en la seva sol·licitud!
Sr. JOSEP M. SOLDEVILA:
No, no, això ho dic jo ara aquí, que és el que va passar. La instància és abans de la Junta
de portaveus i abans de la informativa! Això es va dir a la comissió informativa i se’m va
desmentir a la junta de portaveus quan ho vaig preguntar jo. Jo estic dient el que es va dir
allà i no a la sol·licitud. No girem la truita.
Si hi ha d’haver tantes històries, més val que apliquin el de sempre, abús de poder i ja
està; no cal que estiguem aquí debatent tanta estona, tanta estona, perquè jo em canso,
també; m’esgoto!
Diguem-ho d’una altra manera: si realment les propostes només les presenten l’equip de
govern, digui’m per quina raó ens van deixar presentar algunes propostes –que vam
presentar en el seu dia-, com la proposta fer formar una Junta de ciutadania local,
proposta de resolució per sol·licitar la creació d’una oficina d’informació, proposta per
demanar la qualitat del registre civil,... això se’ns va permetre i, no es poden presentar
propostes? Competències municipals sobre el registre de matrimonis civils, proposta de
barreres arquitectòniques, i proposta contra els joves Pescallunes. Com que no hem
aclarit què és una cosa i què l’altra, primer observarem el contingut d’aquesta moció,
perquè, és clar! Demanen que el sobrant del romanent s’utilitzi per plans d’ocupació; fins
aquí està molt correcte tot. Vostès van dir que com que no s’havien tancat els
pressupostos, no es podia saber el sobrant i com que no es podia saber el sobrant, per
això es va presentar més tard. Però ja saben perfectament que el sobrant del romanent
no es pot presentar per plans d’ocupació. Primer, que és el que farem nosaltres en tot cas
més endavant, ja presentarem una moció, perquè es revoqui aquesta llei, però és clar,
vostès comencen la casa per la teulada i es comencen pels fonaments! És que cada
vegada estem igual: una rere l’altra la caguen! una rere l’altra!
La segona demanda d’aquesta moció encara és més estranya, perquè tant per la forma
com pel contingut, perquè diuen que es donaran 10.000 euros per un camp de futbol del
barri de Montserrat, però no hi ha projecte; per al projecte es fa això! no saben què hi
faran, no en tenen ni idea; el que si que saben és que és bo electoralment, això si que ho
saben. I això ho dic, senyors, perquè el nostre grup va presentar tantes mocions i
propostes sobre aquest camp de futbol, que se’ns van tirar totes per terra, perquè ho
presentàvem nosaltres, no interessava! caram! De cop i volta, zas! Comença a haver-hi la
intenció que això pot ser interessant. És clar, no ho fa Plataforma per Catalunya!
Però el més curiós, és que aquests 10.000 euros només els volen per al projecte! Una
altra vegada la casa per la teulada. La meva pregunta, com es pot dir: donem diners
sense cap projecte, ni sabem el que es vol fer en aquest camp de futbol. Nosaltres, vam
fer arribar fa un temps, l’interès d’uns nois que volien reobrir el camp de futbol, perquè
volien jugar a futbol. També els ho van negar. O sigui que ara, vostès, el que volen,
suposo que serà un altre parc infantil, com tants que tenim aquí, un manteniment que
realment no complim mai en tots els parcs que tenim aquí, i hem de destruir una cosa que
ja tenim feta per fer-ne una altra. Amb els cèntims dels contribuents! Suposo que ho veig
bé. Miri, quan dediquin les seves funcions que tenen encomanades i quan el seu sentit
comú no aflori per les seves boques, llavors potser arribarem a un acord, però si no, és
impossible que arribem a un acord! Ha quedat ben clar.
Sr. MARC FONTSERÈ:
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Suposo que és bastant difícil arribar a un acord amb vostès, quan estan dient el que
estan dient; és a dir: que sou els únics que heu pensat en el camp de futbol, en
l’equipament del barri de Montserrat, en tota la història de Torelló, és penjar-se una
medalla que no és certa, perquè al ple de pressupostos de 2012, el grup del PSC ja ho va
demanar, i entenc que l’equip de govern ha estat fent passos també per veure què s’hi
pot fer allà, i abans, molt abans, ja havíem pensat a veure què s’hi pot fer. Per tant,
penjar-se medalles ara, s’ha de mirar els plens i entendre el que es llegeix, o llegir,
perquè és important llegir i entendre el que es llegeix.
De fet, quan l’alcalde em va trucar i em diu: han presentat un recurs contra la moció, el
primer que em va venir al cap és, ostres! Si ho hem fet malament, retirem-ho, les coses
s’han de fer bé! Fent consultes amb l’alcalde i amb els serveis jurídics de l’Ajuntament,
ens van comentar que estava bé i automàticament llegeixes el ROM i veus que estan les
coses ben fetes. Per tant, nosaltres no entenem què és el que preteníeu amb la
presentació d’aquest recurs. Si partim de la hipòtesi que la comprensió lectora dels
regidors del grup de Plataforma esta fora de tot dubte, ens queden –que jo hagi
descobert- tres opcions i m’agradaria saber si hi ha alguna altra opció del per què heu
presentat aquest recurs: ganes de polèmica, com heu demostrat sempre i últimament
encara amb més virulència; en dieu demagògia, vosaltres! Repetidament ens culpeu
d’això a nosaltres, a l’equip de govern, als grups de l’oposició, però sou els primers que
en feu. Si, aquesta era una raó per presentar el recurs.
N’hi podria haver una altra, que és no estar d’acord amb el contingut de la moció, és a dir,
seria segurament la millor raó que podríeu al·legar; és a dir: no estem d’acord en què es
destinin diners a ajudar els aturats. Aquesta és la segona hipòtesi que tenim del motiu per
què l’heu presentat, que no esteu d’acord en el cas que per Llei de l’Estat no es
poguessin destinar diners als aturats, doncs es poguessin destinar a equipaments
municipals. Aquesta era la moció que es va presentar, que vam pactar l’equip de govern
amb el grup del PSC i que ens semblava que millorava o que podria millorar el poble.
Una altra raó, és que no us haguéssiu llegit el ROM. Seria una raó molt lògica, és a dir, si
no us l'heu llegit, no teniu per què entendre’l, però és que en la sol·licitud que heu
presentat, dieu que us heu llegit el ROM, amb la qual cosa només em queda que la
hipòtesi era errònia.
Sr. JAUME VIVET:
Jo estic perplex davant dels vostres raonaments i dir que destinar 10.000 euros a fer un
projecte és començar la casa per la teulada, jo diria que començar la casa per la teulada
és primer fer la feina i després fer el projecte. Per saber què es vol fer, si vau escoltar,
perquè dubto que escolteu i que a més sapigueu interpretar, perdoneu-me que us digui
que en dubto, es va dir que s’havia començat una participació ciutadana amb els veïns i
això s’ha començat a fer. Per tant, s’ha començat a parlar amb els veïns què volen fer.
Perquè jo penso que una cosa és més estimada si els veïns ens diuen què hi volen fer,
ens sembla bé, es proposa i es tira endavant el que els veïns volen que s’hi faci, és molt
millor que anar allà i imposar qualsevulla cosa i que no els agradi i acabi essent una cosa
nascuda malament i, per tant, morta de naixement. Dir això, em sembla estrepitós, també.
El que si que es va dir, és que aquests diners sortirien de romanent de tresoreria i es va
comentar allà que era difícil i que potser no seria possible. Les coses canvien; al millor
d’aquí a mig any canvia i es pot tirar de romanent de tresoreria; no ho sabem! Si no es
pot tirar d’aquí, es va dir d’on sortirien aquests diners i si en poden sortir, sortiran! També
es va dir que s’intentaria fer el màxim; en aquests moments disposem ja d’uns diners per
destinar a plans d’ocupació; no arribem als 100.000 euros, encara, però hi ha una part
que ja hi és; per tant, jo repeteixo: aquí vostès han fet demagògia de cap a peus, i dir, i ho
torno a repetir, que les propostes que puguin fer vostès i qualsevol grup de l’oposició no
són propostes, són mocions! Vostès en diuen propostes, però són mocions i ja està! Les
propostes les fa l’equip de govern, i l’equip de govern, no està escrit al ROM, si no que és
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una ordre interna que tenim a l’Ajuntament, que s’han de presentar el dimarts abans de
les comissions informatives, si necessiten informe, i si no necessiten informe es poden
presentar el dimecres. Això no està escrit al ROM, perquè és un ordre intern nostre de
l’Ajuntament i no els afecta a vostès, això! i d’aquí pot haver nascut aquesta confusió de
set dies abans. Mocions i propostes és molt clar què és què i, per tant, diguem moció al
que sigui moció i proposta al que sigui proposta. Què vostès ho presenten com a
proposta? Són mocions, perquè són accions que van adreçades a l’acció de l’equip de
govern i no té res més. Espero haver estat molt clar i que quedi clar d’una vegada.
Sr. JOSEP M. SOLDEVILA:
També portem mocions de fora i les vam prohibir al ROM. Hi ha coses que tampoc les
entenem. Si és per tothom, perfecte, però si presenten una cosa que no podem
presentar, perquè el ROM diu que no, ...

Sr. JAUME VIVET:
Per això hi ha la Junta de portaveus i allà es pacta i aquestes que diu vostè, em sembla
que el ROM també disposa que se’n parlarà a la Junta de portaveus i si allà es tiren
endavant, no ho decidim pas nosaltres, ho decidim tots, allà!

Sr. JOSEP M. SOLDEVILA:
No, no, ho decidiu vosaltres, sempre vosaltres.
Sr. JAUME VIVET:
La majoria!

Sr. JOSEP M. SOLDEVILA:
Això si que és demagògia pura. Jo els presento una moció la setmana vinent i ja veureu
com tots em dieu que no!
Sr. JAUME VIVET:
La presenta i li votarem en contra, o ja veurem, depèn. Amb l’actitud que tenen vostès,
difícilment els n'aprovarem cap, ja ho saben això!
Sr. JOSEP M. SOLDEVILA:
Si la nostra actitud és igual. No cal pas donar-hi més voltes.

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




Vots favorables: 14, dels regidors i les regidores dels grups municipals de CiU, del
PSC-PM, de JpT-ERC-AM i d’ICV-EUiA-E.
Vots desfavorables: 3, dels regidors del grup municipal de PxC.
Abstencions: 0
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2.5. GRUP MUNICIPAL DE CiU
2.5.1. Proposta de resolució de suport a l'acord per la consulta per decidir el futur
polític de Catalunya.
ACORD:

RELACIÓ DE FETS:
En relació al procés de consulta popular iniciat des del Parlament de Catalunya, els grups
municipals de CiU i de JpT-ERC-AM, sotmeten a l’aprovació del Ple municipal:
És per tot això que, a proposta de la regidoria Alcaldia, i vist el dictamen de la C. I.
d'administració, economia i hisenda, recursos humans, règim intern i seguretat , el Ple de
l’Ajuntament, per majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació,
acorda:
MANIFESTACIONS:
Primer.- El Parlament de Catalunya, en ús de la seva sobirania, vol fer participar al poble
de Catalunya en un procés participatiu en forma de consulta democràtica que li permeti
decidir, d’acord amb la legalitat, el seu futur com a poble,
Segon.- El Ple de l’Ajuntament de Torelló dóna suport a la data del 9 de novembre de
2014 i a la pregunta amb dos apartats: “Vol que Catalunya esdevingui un Estat? Sí o no”
i, en cas de resposta afirmativa, “Vol que aquest Estat sigui independent? Sí o no”, fruit
de l’acord del President de la Generalitat amb les forces parlamentaries favorables al dret
a decidir. Igualment, es dóna suport a la iniciativa impulsada des del Parlament que
insta, d’acord amb la legalitat vigent, a les Corts Generals a "delegar en la Generalitat la
competència per autoritzar, convocar i celebrar un referèndum consultiu", que es vol
convocar i la convocatòria de la qual anirà a càrrec del Govern.
Tercer.- Amb la voluntat de donar veu a la ciutadania de Catalunya, des de l’Ajuntament
de Torelló s’impulsaran accions de col·laboració amb el Parlament de Catalunya per tal
d’impulsar el procés de sobirania mitjançant el treball conjunt en quantes iniciatives es
convoquin i sigui necessari el suport del món local català donant tot el suport a la
celebració d’aquest referèndum.
Quart.- Posarem a disposició del Govern de la Generalitat de Catalunya tots els mitjans
requerits, perquè el referèndum esdevingui un èxit i aconsegueixi la màxima participació
popular.
Cinquè.- Comunicar els acords presos al Govern de la Generalitat de Catalunya, al
Parlament de Catalunya, a tots els grups polítics amb representació al Parlament de
Catalunya, al Govern espanyol, i a tots els grups polítics amb representació al Congreso
de Diputados.
INTERVENCIONS:
Sra. ROSER MAS:
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Només dir que us agraïm que ens hagueu posat en el títol d’aquesta moció, perquè
Iniciativa hem donat suport i en seguirem donant a tot allò que serveixi per avançar en la
consulta i el dret a decidir, dret que reivindiquem un gran nombre de persones que vivim i
treballem a Catalunya.
Sr. JOSEP M. SOLDEVILA:
Nosaltres no hi donarem suport. Tots saben molt clar la meva postura particular; ho he dit
infinitat de vegades: jo estic d’acord amb el dret a decidir, hi estic d’acord! Jo considero
que una democràcia hi entra amb tota la seva extensió, la definició que un pugui decidir el
que és seu; el que passa que, és clar! Hi ha dos tipus de democràcia, la seva i la nostra,
perquè és clar! El que trobem estrany és que no sé si deuen tenir por de no guanyar, però
això que puguin votar els nens de setze anys i els immigrants, no ho trobem gens lògic, i
no ho trobem lògic per una raó molt significativa: perquè els nens de setze anys ja se’n
han cuidat vostès de manipular-los a les escoles i per les televisions i, en canvi, els
immigrants, que porten un any o dos aquí, no sé què sabran de la nostra cultura i quin
sentiment tindran del nostre sentiment de Catalunya. Ho veig estrany. I per això, per
aquesta història, us votarem en contra.
Sr. MARC FONTSERÈ:
Nosaltres hi donarem suport. Només voldria fer dos comentaris: un, que ens agradaria
pensar, o pensem que el partit socialista de Catalunya PSC està d’acord amb el dret a
decidir; té una estratègia diferent a la que tenen els grups que van aprovar la moció al
Parlament, però entenem i creiem que el PSC està a favor del dret a decidir, tot i que
l’estratègia és diferent. I pensant en clau més local, pensem també que el PSC-Progrés
Municipal o el grup municipal del PSC, com en diem nosaltres, agrupa gent de diferents
sensibilitats, que poden estar a favor de la independència, en contra de la independència,
a favor de pertànyer a Espanya, totes elles molt legítimes, però que tenen en comú que el
dret a decidir hi estan d’acord, perquè és un dret democràtic de qualsevol poble i de
qualsevol país.
Per tant, nosaltres hi donarem suport, recolzarem que des del món local, o des del món
català totes les accions que es facin per fomentar la participació, siguin pel si i siguin pel
no.
Sr. JORDI CASALS:
Nosaltres, d’Esquerra Republicana i Junts per Torelló donarem suport a aquesta proposta
de resolució a favor de donar suport a l’acord per la consulta del dret a decidir, que s’ha
de celebrar el 9 de novembre d’aquest any. Ens congratulem que Iniciativa per Catalunya
també s’hagi sumat a presentar conjuntament amb Convergència i Unió i Esquerra
Republicana i Junts per Torelló aquesta proposta; crec que la reforça, que reforça
l’aposta decidida, ara de l’Ajuntament de Torelló pel dret a decidir, per estar-hi al costat i
empènyer; és una qüestió que si que és nacional, però també és local; des de Torelló
hem d’empènyer i institucionalment i el lloc on representem els ciutadans de Torelló, és
bo que la majoria dels representants de Torelló, una gran majoria, hi voti a favor.
Celebro també el vot afirmatiu dels regidors del PSC en aquesta proposta; sincerament,
jo no tinc tan clar, suposo que perquè és una mica confusa l’aposta del partit a nivell
nacional pel dret a decidir, però celebro que els representants aquí a Torelló del PSC
facin aquest pas i que fins i tot agafin un posicionament que a nivell nacional no és
concordant, per això ho celebro.
I Plataforma per Catalunya, el vot que ha dit que no farien per uns arguments una mica
estranys que em sembla que no és el que votem aquí, jo crec que el portaveu, que
sempre manifesta estar a favor del dret a decidir, però sempre hi vota en contra, el que fa
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és no atrevir-se com fan els regidors del PSC de votar en contra del seu partit. I un partit
com Plataforma per Catalunya, que sempre denuncia la casta política i la partitocràcia i
coses d’aquestes, doncs mira: aquí hi ha un exemple de qui és més partitocràtic és
Plataforma per Catalunya.
Sr. MANEL ROMANS:
Tal com hem pogut escoltar en la lectura de la proposta que avui hem portat al ple els
grups d’Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa, Esquerra republicana
per Catalunya i Junts per Torelló i Convergència i Unió, volem demanar al ple de
l’Ajuntament de Torelló el recolzament a la consulta que els ciutadans de Catalunya,
representats pels Diputats al Parlament que els van elegir, els ciutadans del nostre país
van votar a les últimes eleccions i on de forma molt clara, van fer palesa la voluntat de
celebrar-la.
Amb aquesta fórmula, els partits han fixat una pregunta clara i inclusiva, que permetrà
que tots els ciutadans puguin sentir-se representats a la consulta i expressar
democràticament la seva opinió; ara caldrà, doncs, que l’Estat espanyol ens escolti i ens
doni facilitats, perquè la puguem dur a terme i si això no fos possible –cosa més que
probable vistes les darreres declaracions dels líders del Partit Popular- des de les
administracions hem de donar tot el nostre suport i recolzament i posar tots els nostres
mitjans a disposició del Parlament i el Govern del nostre país, per tal que amb el
consentiment del govern central, o sense, puguem fer una consulta i que sigui legal a tots
els efectes.
També voldríem, des de Convergència, felicitar i donar les gràcies als regidors del PSC,
com ja ho hem dit alguna altra vegada en aquest ple, per la seva valentia i tot i que ens
ha exposat el portaveu la diferència que hi havia amb la direcció del partit, doncs us
volem felicitar; sabem que això no és fàcil i per això volem fer aquest reconeixement
públic en aquest ple per donar encara una mica més de notorietat a la seva decisió.
Totes les accions que portem a terme els ciutadans, seran necessàries per aconseguir fer
la consulta i els polítics també hi haurem de treballar molt. És per això, tot i que sigui una
petita contribució, el nostre grup donarà suport a la proposta i ens agradaria que
s’aprovés amb la unanimitat de tots els grups municipals a l’Ajuntament de Torelló. Si no
pot ser així –com sembla que no serà per les manifestacions que ha fet el portaveu de
Plataforma per Catalunya- esperem, doncs que els ciutadans en les properes eleccions
fiscalitzin els grups que s’hi oposin, no per si estan a favor de la independència, o no, si
no pel sentit democràtic del seu partit.
Sr. MARC FONTSERÈ:
No sé si ho he entès bé: han comentat que el PSC votava en contra del partit.
M’agradaria dir que no votem en contra del partit, si no en contra de la decisió de la
direcció.

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




Vots favorables: 16, dels regidors i les regidores dels grups municipals de CiU, del
PSC-PM, de JpT-ERC-AM i d’ICV-EUiA-E.
Vots desfavorables: 3, dels regidors del grup municipal de PxC
Abstencions: 0
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COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI
ECONÒMICA I DE MEDI AMBIENT:

I

URBANISME,

DE

PROMOCIÓ

2.6. URBANISME
2.6.1. Dictamen sobre l’aprovació provisional de la 30ena. Modificació Puntual de la
Revisió del Pla General d’Ordenació Urbana per procedir al canvi de sistema
d'actuació del sector urbanístic del Pla Parcial Mas les Vinyes III.
ACORD:
RELACIÓ DE FETS:
1. La Comissió d’Urbanisme de Barcelona del dia 16 de setembre de 1998 va acordar
aprovar definitivament la Revisió del Pla General d’Ordenació Urbana (PGO), acord
publicat el dia 20 de desembre de 1999.
2. Per resolució de l'Alcalde del dia 27 de novembre de 2007, es va atorgar la condició
d'administració urbanística actuant al Consorci urbanístic per al desenvolupament del
sector Mas les Vinyes II, i de l'àmbit, de sòl no urbanitzable anomenat Mas les Vinyes
III. Acord publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 34, de data:
8/02/2008.
3. La Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central, en la sessió del 29
d’abril de 2009, va adoptar l’acord d’aprovar definitivament la Modificació puntual del
Pla general d’ordenació per delimitar un nou àmbit de sòl urbanitzable delimitat
anomenat Mas Les Vinyes III, de Torelló, acord publicat el dia 6 de juliol de 2009.
4. Aquesta Modificació puntual tenia per objecte definir un nou àmbit d’actuació
urbanística, destinat principalment a usos industrials, establint el sistema d’actuació
urbanística del nou àmbit pel sistema d’expropiació.
5. Atès que aquest nou sector de planejament no s’ha desenvolupat, i vistes les noves
circumstàncies que avui concorren, és necessari canviar el sistema d’actuació
inicialment previst d’expropiació pel sistema de reparcel·lació, en la modalitat de
cooperació.
6. A la vista del que s'exposa els serveis tècnics municipals redacten la 30ena.
Modificació Puntual de la Revisió del Pla General d’Ordenació Urbana per procedir al
canvi de sistema d'actuació de reparcel·lació del sector urbanístic del Pla Parcial Mas
les Vinyes III, per la modalitat de Cooperació.
7. En data 14 de novembre de 2013 la Secretària municipal emet l'informe jurídic que
consta a l'expedient.
8. El dia 25 de novembre de 2013 el Ple de l'Ajuntament reunit en sessió Ordinària, va
acordar aprovar inicialment la trentena modificació puntual de la Revisió del Pla
General d'Ordenació Urbana de Torelló, per procedir al canvi de sistema d'actuació
d'expropiació pel de reparcel·lació modalitat de cooperació al sector urbanístic del Pla
Parcial Mas les Vinyes III.
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9. En el mateix acord, es feia constar que en aquest cas, al preveure un canvi del
sistema d'actuació no comportava cap modificació en el règim urbanístic del sector i,
en conseqüència, no era necessari la suspensió de llicències.
10. L’acord de l’aprovació inicial de la modificació es va sotmetre a informació pública pel
termini d’un mes de durada, mitjançant els edictes publicats al Butlletí Oficial de la
Província de data 11/12/13, al Diari ARA del dia 02/12/13, i al tauler electrònic
municipal (www.ajtorello.cat) pel període comprès del 10/12/13 al 10/01/14. En el
període d’exposició pública no s’han presentat al·legacions.
FONAMENTS DE DRET:
PRIMER.- L’article 96 i 97 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, modificat pel decret
3/2012 de 22 de febrer, que desplega el text Refós de la Llei d’Urbanisme, preveu que les
modificacions de qualsevol figura de planejament se subjecta a les mateixes disposicions
que en regeixen la formació. L’aprovació inicial i l’aprovació provisional dels plans
d’ordenació urbanística municipal correspon al plenari municipal que l’ha d’adoptar amb el
quòrum de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació. Un cop
adoptat l’acord d’aprovació inicial s’ha de posar a informació pública pel termini d’un mes
a través d’edictes que s’inseriran al butlletí oficial de la província i a un dels diaris de
premsa periòdica de més divulgació en l’àmbit municipal.
L’aprovació inicial dels instruments de planejament urbanístic obliga l’administració
competent a acordar la suspensió l’atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys,
d’edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d’instal·lació o
ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes
establertes per legislació sectorial en els àmbits en què les noves determinacions
comportin una modificació del règim urbanístic. El termini de suspensió
és com a màxim per un termini de 2 anys i, en tot cas, finalitza amb l’aprovació definitiva
del pla. Els acords de suspensió s’han de publicar en el butlletí oficial de la província de
Barcelona i s’ha de referir a àmbits identificats gràficament.
SEGON.- L’article 22.2 C) i 47.2 ll.) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
del règim local en concordança amb l’article 53.1 s) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i del règim local de Catalunya
atorguen la competència per efectuar les aprovacions provisionals de les modificacions
de planejament general correspon al plenari municipal que l’ha d’adoptar amb la majoria
absoluta del nombre legal de membres de la Corporació.

És per tot això que, a proposta de la regidoria Serveis Territorials, i vist el dictamen de la
C. I. de territori i urbanisme, promoció econòmica i medi ambient, el Ple de l’Ajuntament,
per unanimitat, acorda:

Primer.- APROVAR PROVISIONALMENT la 30ena. Modificació Puntual de la Revisió
del Pla General d’Ordenació Urbana de Torelló, per procedir al canvi de sistema
d'actuació d'expropiació pel de reparcel·lació modalitat de cooperació al sector urbanístic
del Pla Parcial Mas les Vinyes III.
Segon.- TRAMETRE en el termini de 10 dies, l’acord i còpia de l’expedient administratiu
complert, junt amb el projecte diligenciat per duplicat i en suport informàtic, a la Comissió
Territorial d’urbanisme de la Catalunya Central, per tal que d’acord amb el que disposa
l’art. 80 del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3
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d’agost, modificat pel decret 3/2012 de 22 de febrer, es procedeixi si escau resoldre
l’aprovació definitiva.
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels disset membres de la Corporació.
3. Control de l'Acció de Govern
3.1. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L'ALCALDIA
3.1.1. Donar compte al Ple dels Decrets

2013/1616-1
2013/2454
2013/2495-1
2013/2592
2013/2593
2013/2594
2013/2595
2013/2596

2013/2597
2013/2598
2013/2599
2013/2600
2013/2601
2013/2602
2013/2603
2013/2604
2013/2605
2013/2606
2013/2607
2013/2608
2013/2609
2013/2610
2013/2611
2013/2612
2013/2613
2013/2614
2013/2615
2013/2616
2013/2617
2013/2618
2013/2619

Aprovar definitivament modificació reglament del servei
transport adaptat
Deixar sensse efecte expedient 545/12
Aprovar devolució ingrés en la relació comptable núm.
P2013/167
Decret incoació contracte menor serveis connexió
Firmadoc
Anul·lar expedient per sentència judicial condemnatòria
N.B.
Acceptar renúncia parcel.la 3 Horts Socials
Estimar al·legacions M.A.N.C.
Decret aprovar la relació F/2013/567 i altres
Aprovar l'expedient de modificació de pressupost núm.
29/2013. per transferències del crèdit de partides que
s'estimen reductibles
Clàssics Pescallunes, anul·lar carpa
536/2013-LOMEN-SSTT
535/2013-LOMEN-SSTT
Decret aprovar la relació P/2013/159
MS Baixa Parada 58 mercat setmanal
Decret aprovar la relació P/2013/154
Decret aprovar la relació P/2013/158
Decret Aprovar la relació P/2013/155
Decret Aprovar la relació P/2013/156
Decret Aprovar la relació P/2013/160
34/2013-i Legitimació innòcua
Decret Aprovar un AD a favor de SECE
3/2012-CP legitimació comunicació
442 baixa activitat
Decret Aprovar un AD a favor del Consorci VGOB
Decret Aprovar la baixa d'un AD a favor de Sistemat
SCP
Decret Aprovar un AD a favor de Diputació de Barcelona
Decret Aprovar un AD a favor de Ciments Torelló SL
Decret Aprovar un AD a favor de Jugar i jugar SC
Decret aprovar un AD a favor de Construccions Icart SA
Sol.licitud Targeta Aparcament Provisional- exp.
2013/147
Decret Aprovar un AD a favor de Serralleria Rubio SAL

18/07/2013
26/11/2013
30/11/2013
10/12/2013
11/12/2013
11/12/2013
11/12/2013
11/12/2013

11/12/2013
12/12/2013
12/12/2013
12/12/2013
12/12/2013
12/12/2013
12/12/2013
12/12/2013
12/12/2013
12/12/2013
12/12/2013
13/12/2013
13/12/2013
13/12/2013
13/12/2013
13/12/2013
13/12/2013
13/12/2013
13/12/2013
13/12/2013
13/12/2013
13/12/2013
13/12/2013
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2013/2620
2013/2621
2013/2622
2013/2623
2013/2624
2013/2625
2013/2626
2013/2627
2013/2628
2013/2629
2013/2630
2013/2631
2013/2632

2013/2633
2013/2634

2013/2635
2013/2636
2013/2637
2013/2638
2013/2639
2013/2640
2013/2641
2013/2642
2013/2643
2013/2644
2013/2645
2013/2646
2013/2647
2013/2648
2013/2649
2013/2650
2013/2651

2013/2652
2013/2653
2013/2654
2013/2655
2013/2656
2013/2657
2013/2658
2013/2659
2013/2660
2013/2661
2013/2662

Decret Aprovar un AD a favor del Consorci de VGOB
Decret Aprovar un AD a favor de Senyals Girod SL
Decret Aprovar un AD a favor de Dilart
Decret Aprovar un AD a favor Fundació MAP
Aprovar un AD a favor de Senyales Girod SL
Decret Aprovar un AD a favor de Top Ski
Decret Aprovar un AD a favor de Serralleria Rubio SAL
36/2013-i legitimació innòcua
Decret Aprovar un AD a favor del Consorci VGOB
Decret Aprovar un AD a favor de Serralleria Torelló
Decret Aprovar un AD a favor de Prodiur Sports
Decret Aprovar un AD a favor de Prodiur Sports
Decret Aprovar un AD a favor d'Entorn Urbà.
Decret Aprovar la certificació núm. 4 de l'obra "Projecte
bàsic d'adequació de la sala noble del primer pis per a
sala polivalent d'ús públic. Execució d'obres Fase II.
Edifici Can Parrella"
Alta usuari gimnàs pavelló municipal, sense monitor
Iniciar l'expedient de modificació de pressupost núm.
31/2013 per la transferència del crèdit de partides que
s'estimen reductibles
Decret incoació contracte menor subministrament
Nòmina. Productivitat absentisme Policia Local
desembre 2013
Decret adjudicació contracte menor subministrament
Nomenar secretària acctal. dies vacances Nadal
Sol.licitud del servei de neteja de xoc a la llar exp.
2006/157
Decret devolució garantia definitiva
Acord incoació 51.1/13
Decret aprovació acta preus contradictoris III
Decret aprovar la relació P/2013/161
Retirada arma de foc SPG
Decret Aprovar un AD a favor de Júlia Cárdenas
Decret Aprovar un AD a favor de FCC SA
Concessió nínxol núm. 2289 1a. Part Nova
Decret Aprovar un AD a favor de l'agéncia de l'energia
d'Osona
Decret Aprovar un AD de recursos humans
Autorització actes Reis 2013-2014
Aprovar l'expedient de modificació de pressupost núm.
31/2013 per transferències del crèdit de partides que
s'estimen reductibles
39/07-II.2 - suspendre cautelarment piscina
Decret incoació expedient sancionador sorolls
541/2013-LOMEN-SSTT
543/2013-LOMEN-SSTT
544/2013-LOMEN-SSTT
Decret Aprovar un AD a favor de Ramon Sitjà Font
Decret Aprovar un AD a favor de l'escola F.Solà
Contractació AODL
Contractació programa mixt treball formació SOC 2013
Decret Aprovar la relació F/2013/582 i altres

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

13/12/2013
13/12/2013

16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013

17/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
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2013/2663
2013/2664
2013/2665
2013/2666
2013/2667
2013/2668
2013/2669
2013/2670
2013/2671
2013/2672
2013/2673

2013/2674

2013/2675
2013/2676
2013/2677

2013/2678

2013/2679
2013/2680
2013/2681
2013/2682
2013/2683
2013/2684
2013/2685
2013/2686
2013/2687
2013/2688
2013/2689
2013/2690
2013/2691
2013/2692
2013/2693
2013/2694
2013/2695
2013/2696
2013/2697

Aprovació inicial projecte Fase 2 Consolidació
estructural - Caseta del Jardí Can Parrella
Sol.licitud segona activitat MGG
Incoar ordre d'execució neteja de solar Pl.J.Martorell
C.Damians
Decret aprovar la justificació final bestreta ajuntament
Decret aprovar la relació P/2013/165
Calendari laboral 2014
Aprovació memòria valorada sala polivalent. Fase 1
Aparcament i accessos
Nòmina. Rectificació nòmina amb IT novembre 2013
PMR
Nòmina. Aprovació factors de l’específic nòmina
desembre 2013
Nòmina. Gratificacions i assistència judicis desembre
2013
547/13 tancament activitat
Iniciar l'expedient de modificació de pressupsot núm.
32/2013 per les transferències del crèdit de partides que
s'estimen reductibles
Aprovar la certificació núm. 5 de l'obra "Rehabilitació
casa del jardí de la finca Parrella per a oficina del pla de
barris. Fase I: reconstrucció de la coberta i construcció
de serveis exteriors".
Aprovar la relació P/2013/162
26/2013-i canvi titularitat
Reconèixer i liquidar les obligacions i ordenar el
pagament de les despeses incloses en la relació
comptable P/2013/166
Aprovar l'expedient de modificació de pressupsot núm.
32/2013, per les transferències del crèdit de partides
que s'estimen reductibles
Aprovar la relació P/2013/164
2013/439-SSTT-LDHOR
548/13 tancament activitat Camí Nou de Can Parrella,
62
Nòmina. Assignació complement de productivitat MMM i
JVA nòmina desembre 2013
Decret Aprovar la justificació final de la bestreta teatre
Decret Aprovar la justificació final de la bestreta de
B.Social
2013/534 LOMEN Llicència d'obres a Endesa
Bases borsa de treball agents de la Policia Local
Decret adjudicació contracte menor obres
Autorització accés fitxer Padró Habitants
Decret aprovar la relació P/2013/168
Decret adjudicació contracte menor obres
Decret aprovar la relació P/2013/169
Concessió nínxol núm. 2290 2a. Part Nova
Decret aprovar la relació P/2013/170
545/2013-LOMEN-SSTT
534/2013-LOMEN-SSTT
Licitació de les obres de Rehabilitació de la casa del
jardí de Can Parrella, Fase II

18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013

19/12/2013

19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013

19/12/2013

19/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
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2013/2698
2013/2699
2013/2700
2013/2701
2013/2702
2013/2703
2013/2704
2013/2705
2013/2706
2013/2707
2013/2708
2013/2709
2013/2710
2013/2711
2013/2712
2013/2713
2013/2714
2013/2715
2013/2716
2013/2717
2013/2718
2013/2719
2013/2720
2013/2720-2
2013/2720-3
2013/2720-4
2013/2720-5
2013/2720-6
2013/2720-7
2014/1
2014/2
2014/3
2014/4
2014/5
2014/6
2014/7
2014/8
2014/9
2014/10
2014/11
2014/12

Recepció de les obres d'urbanització de la Modificació
del PP La Creu I, que inclou el projecte d'urbanització
de la meitat de la Ronda del Puig, la meitat del carrer
Sant Jordi i la rotonda de la carretera BV-5224
Contractació orientadora laboral MCD
526/13 Desistiment ovp venda menjar per ocells
462/13 VP taules i cadires
418/13 vp taules i cadires 2013 - hivern
Resposta pressumpte mobbing MMA
Reducció de jornada ACC
Decret aprovar certificació num. 4 obres Rocaprevera
Decret aprovar la relació F/2013/626
autoritzacio despesa negativa
Decret genèric (UNITAT DE RECEPCIÓ)
Decret aprovació acta recepció obra i certificació final
Decret aprovar la relació P/2013/171
Decret aprovar la relació P/2013/172
Decret aprovar la relació P/2013/173
Decret adjudicació contracte menor subministrament
vehicle
Decret adjudicació contracte menor Firmadoc
Decret adjudicació contracte menor subministrament
Decret aprovar un AD a favor de Recollida de residus
urbans
Rectificar la resolució de l'alcaldia 2707/2013 de 30 de
desembre de 2013
Rectificar la resolució de l'alcaldia 2708/2013 de 30 de
desembre de 2013
Decret aprovar un AD a favor de Motorbyte SL
Aprovació, Autorització i Obligació d'una despesa a nom
de Berta Nofre
P 2013/174 préstecs 4rt trimestre 2013
Decret Aprovar la relació P/2013/175
Decret Aprovar la relació P/2013/176
Decret Aprovar la relació P/2013/177
Decret aprova la relació de factures F/2013/627 i altres
Decret aprovar la justificació pagament a justificar sra.
Manrique
2013/498-SSTT-LOMAJ
Aprovar Padró taxa del servei de teleassistència
domiciliària del 1r. trimestre de 2014
Aprovació memòria valorada sala polivalent. Fase 1
Aparcaments i accessos
Concessió nínxol de recuperació núm. 135 3a. Oest
Decret resolució baixa d'ofici exp.. 09/2013
Baixa transport adaptat exp. 2008/84
Decret resolució baixa d'ofici exp.: 07/2013
Autoritzar una bestreta de caixa fixa a l'habilitada de
tresoreria Sra. Roser Pérez Villegas
Nomenament funcionari de carrera ASM
Acord incoació 1.1/14
Acord incoació 2.1/14
549/2013-LOMEN-SSTT

23/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
02/01/2014
02/01/2014
03/01/2014
03/01/2014
03/01/2014
03/01/2014
03/01/2014
03/01/2014
07/01/2014
07/01/2014
07/01/2014
07/01/2014
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2014/13
2014/14
2014/15
2014/16
2014/17
2014/18
2014/19
2014/20
2014/21
2014/22
2014/23
2014/24
2014/25
2014/26
2014/27
2014/28
2014/29
2014/30
2014/31
2014/32
2014/33
2014/34
2014/35
2014/36
2014/37
2014/38
2014/39
2014/40
2014/41
2014/42
2014/43
2014/44
2014/45
2014/46
2014/47
2014/48
2014/49
2014/50
2014/51
2014/52
2014/53
2014/54
2014/55
2014/56
2014/57
2014/58
2014/59

Canvi titularitat nínxol núm. 163 1a. Oest
Canvi titularitat nínxol núm. 564 2a. Oest
Nòmina. Nou import quota Sindicat Professional de
Policies Municipals de Catalunya
Inscripció al Registre de Parelles de Fet
Incoació 3.2/14
Autoritzar una bestreta de caixa fixa per a despeses
generals a la tresorera municipal
Acord incoació 3.1/14
Decret imposició sanció parades mercat municipal
Denegar al·legacions 1/14
Servei de col·laboració de protecció civil
Decret baixa per no RN 09/13
Decret resolució baixa d'ofici exp. 19/2013
Decret resolució baixa d'ofici exp. 20/2013
Informe comissió de serveis per ocupar la plaça
d'interventor/a IVC
Sol.licitud Servei Transport Adaptat- exp. 2013/184
Baixa Servei Teleassistencia- exp. 2010/25
Baixa Servei Transport Adaptat- exp. 2010/25
Decret imposició sanció ordenança de civisme
Nòmina. Rectificació nòmina amb IT desembre 2013 ISL
Canvi titularitat nínxol núm., 756 5a. Oest
Decret resolució de baixa d'ofici exp.: 10/2013
Decret aprovar la relació P/2014/1
Sanció 4/14
Acord incoació 4.1/14
Estimar al·legacions 2/14
Nòmina. Correcció error en decret 08/01/2014 quota
sindical
547/13 Tancament activitat-1
Aprovació, Autorització i Obligació d'una despesa a nom
de Berta Nofre
6/2014-LOMEN-SSTT
13/2014-LOMEN-SSTT
11/2014-LOMEN-SSTT
10/2014-LOMEN-SSTT
9/2014-LOMEN-SSTT
451/13 i 377/13 VP taules i cadires
12/14 VP Parada recollida de signatures
Sol·licitud d'accés per vehicles M.D.C.C.
Decret de resolució baixa d'ofici exp.: 12/2013
2013/539-SSTT-DIVERSOS
Decret resolució de baixa d'ofici exp.:13/2013
Decret resolució de baixa d'ofici exp.: 14/2013
15/2014-DIVERSOS-SSTT
Ordre d'execució advertiment multa
coercitiva
Av.Generalitat,41
2014/3-SSTT-LOMAJ
Nomenament 3 agents de la Policia Local
Decret resolució baixa d'ofici exp.: 15/2013
Exp.-17/14 OVP Horta de Can Bassas
Decret resolució baixa d'ofici exp.: 18/2013

07/01/2014
07/01/2014
08/01/2014
08/01/2014
09/01/2014
09/01/2014
09/01/2014
09/01/2014
09/01/2014
09/01/2014
09/01/2014
09/01/2014
09/01/2014
09/01/2014
10/01/2014
10/01/2014
10/01/2014
10/01/2014
10/01/2014
10/01/2014
10/01/2014
10/01/2014
13/01/2014
13/01/2014
13/01/2014
13/01/2014
13/01/2014
13/01/2014
13/01/2014
13/01/2014
13/01/2014
13/01/2014
13/01/2014
13/01/2014
14/01/2014
14/01/2014
14/01/2014
14/01/2014
14/01/2014
14/01/2014
14/01/2014
14/01/2014
14/01/2014
15/01/2014
15/01/2014
16/01/2014
16/01/2014
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2014/60
2014/61
2014/62
2014/63
2014/64
2014/65
2014/66
2014/67
2014/68
2014/69
2014/70
2014/71
2014/72
2014/73
2014/74
2014/75
2014/76
2014/77
2014/78
2014/79
2014/80
2014/81
2014/82
2014/83
2014/84
2014/85
2014/86
2014/87
2014/88
2014/89
2014/90
2014/91
2014/92
2014/93
2014/94

Decret resolució baixa d'ofici exp.: 17/2013
Autoritzar, disposar i reconèixer l'obligació d'una
despesa a l'Agència Catalana de l'Aigua
Decret resolució de baixa d'ofici exp.:16/2013
2014/4-SSTT-LOMAJ
Sol.licitud Servei Teleassistencia- exp. 2014/1
Decret resolució baixa d'ofici exp.: 21/2013
Sol.licitud Servei de Teleassistencia- exp. 2014/3
Baixa Servei Teleassistencia- exp. 2006/86
2014/05-SSTT-LOMAJ
Decret recuperació ofici solar carrer Camprodon s/n
Canvi titularitat nínxol núm. 733 3a. Oest
Autorització per consulta al Padró d'Habitants
Nomenament funcionaris interins per urgència
Decret imposició sanció
Ordre d'execució immoble C.Nou,67
Ordenar el pagament de les despeses incloses en la
relació comptable P/2014/2
Alta del gos amb xip 941000015452721
Nòmina. Productivitat absentisme Policia Local gener
2014
Servei de neteja de xoc a la llar exp. 2005/50
Sanció 5/14
Decret resolució baixa d'ofici exp.: 22/2013
Acord incoació 5.1/14
Incoació 5.2/14
Denegar al·legacions 3/14
Servei de neteja de xoc a la llar exp. 2010/120
Servei de neteja de xoc a la llar exp. 1999/107
Decret Educació
Decret Educació
Servei de neteja de xoc a la llar exp. 2003/131
Servei de neteja de xoc a la llar exp. 1997/113
Servei de neteja de xoc a la llar exp. 2013/98
Servei de transport adaptat exp. 2009/337
Servei de transport adaptat exp. 2007/44
Servei de transport adaptat exp. 2011/61
Servei de transport adaptat exp. 2006/187

16/01/2014
16/01/2014
16/01/2014
16/01/2014
16/01/2014
16/01/2014
16/01/2014
16/01/2014
16/01/2014
16/01/2014
16/01/2014
17/01/2014
17/01/2014
17/01/2014
17/01/2014
17/01/2014
20/01/2014
20/01/2014
20/01/2014
20/01/2014
20/01/2014
20/01/2014
20/01/2014
20/01/2014
20/01/2014
20/01/2014
20/01/2014
20/01/2014
20/01/2014
20/01/2014
20/01/2014
20/01/2014
20/01/2014
20/01/2014
20/01/2014

El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat dels tràmits que estan relacionats a
la taula que precedeix.
3.2. DONAR COMPTE DE LES ACTES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
3.2.1. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local aprovades des de
l'última sessió plenària.
Es dóna compte de les actes de la Junta de Govern Local, aprovades des de l’última
sessió plenària:
Sessió ordinària del dia 16 de desembre de 2013.
Sessió extraordinària del dia 30 de desembre de 2013.
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Sessió ordinària del dia 13 de gener de 2014
El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat dels tràmits que estan relacionats a
la taula que precedeix.
3.3. DONAR COMPTE D'INFORMES DE LA INTERVENCIÓ MUNICIPAL
3.3.1. Informe de tresoreria sobre la morositat del quart trimestre de 2013
Informe sobre el compliment dels terminis que preveu la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de
modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de
lluita contra la morositat en les operacions comercials.
RELACIÓ DE FETS:
D’acord amb les dades que disposem a la Tresoreria d’aquest Ajuntament, el nombre i la
quantia global de les obligacions pendents de pagament a 31 de desembre de 2013, en
les quals s’està incomplint el termini segons la Llei 15/2010 és UNA única operació i
importa una quantitat total de 2.600 euros.
Descripció
Núm. operació
Ribes
Bufet
Advocats,provisió
fons 220120023776
Asses.jurídic Concurs Sport Assistance 2000

Import euros
2.600

S’informa que la factura -obligació num. 220120023776- de Ribes Bufet Advocats, era
per un import total de 12.600€ , de la qual se’n han pagat a compte 5.000 euros el dia 187-2013 i 5.000 euros el dia 15-11-2013. La resta, es a dir l’import de 2.600 euros , no
s’ha fet efectiu perquè el servei no ha estat íntegrament prestat.
FONAMENTS DE DRET:
La Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre,
per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions
comercials preveu en el seu article 4t apartats 3 i 4 la següent obligació: Els Tresorers
o, si no, Interventors de les corporacions locals elaboraran trimestralment un informe
sobre el compliment dels terminis previstos en aquesta Llei per al pagament de les
obligacions de cada entitat local, que inclourà necessàriament el nombre i la quantia
global de les obligacions pendents en què s’estigui incomplint el termini, i la seva
remissió als òrgans competents del Ministeri d’Economia i Hisenda i els que tinguin
atribuïda la tutela financera de les entitats locals.
INFORME
En l’elaboració d’aquest informe, i per tal de no distorsionar l’import de les obligacions
pendent de pagament, s’han exclòs aquelles obligacions pendents i que provinguin de l’
atorgació de subvencions a diferents entitats, atès que el pagament de subvencions ,es
regeix pel reglament intern de subvencions i no poden ser pagades sense la justificació
prèvia, sense que això signifiqui incompliment en el pagament per part de l’Ajuntament.
Aquesta tresoreria adjunta al present informe, les dades sobre l’execució de pagaments
del quart trimestre de 2013 , les quals seran trameses telemàticament al Ministeri
d’Economia i Hisenda així com a Tutela Financera de la Generalitat de Catalunya, una
vegada aprovades pel Ple de l’Ajuntament.
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S’informa que el termini de pagament de factures durant el quart trimestre de 2013 ha
estat de 28,07 dies comptats des de la data de registre de la factura fins al seu
pagament.

A data 31-12-2013
Pagaments realitzats dins el termini legal
Resta de pagaments del trimestre fora termini
Interessos de demora pagats en el trimestre
Obligacions pendents en les quals s’estigui incomplint
el termini a data 31-12-2013
Factures o documents justificatius que hagin
transcorregut més de 3 mesos i pendents de tramitar el
reconeixement d’obligació

Número
1075

Import Euros

347

885.578,49
303.335,23

0
1

0
2.600

0

0

El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat dels tràmits que estan relacionats a
la taula que precedeix.
3.3.2. Informació sobre les objeccions de la intervenció i la tresoreria municipals.


Informe de la intervenció i de la tresoreria municipals de data 8 de gener de 2014,
en relació llur objecció sobre el pagament d’impostos per part de l’Ajuntament de
Torelló, a l’Agència Tributària de Catalunya.

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

4.- PRECS I PREGUNTES
Sra. ROSER MAS:
4.1.Tinc un mixt, que va tot sobre el mateix tema: se’n va parlar a la comissió informativa,
això és cert, del tema de la circulació al carrer Rocaprevera, però el que Iniciativa no
entenem de cap de les maneres, aquest funcionament d’aquest Ajuntament, malgrat que
en parléssim, no ho vam acabar d’entendre, perquè les obres van començar el març del
2013, van durar una mica més del que estava previst –uns deu mesos aproximadament- i
ara que es pot obrir el carrer, ara comencem a plantejar-nos –o almenys ho sembla- com
ho fem d’obrir aquest carrer, si l’obrim cap amunt, cap avall, només al mig, o com ho fem.
En deu mesos, pensem que s’hauria d’haver tingut temps de tenir una proposta clara, de
poder discutir-ho amb els veïns, que sigui ben consensuada, de preveure com aniran
després els fluxos del transit, de veure quins carrers es carregaran més o menys, si s’han
de fer altres actuacions derivades d’aquesta primera... el prec, per tant, és que s’actuï
amb la suficient antelació i que es pugui planificar i preveure bé el que comporta tot això, i
sobretot, no només el que preveu o el que es pugui derivar d’aquesta actuació en
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concret, si no que es tingui previst per altres actuacions d’aquest tipus que es puguin fer
més endavant.
I la pregunta seria: quan es pensa modificar realment aquesta circulació? Quan s’obre el
carrer? En quins terminis? De quina manera?

Respon el Sr. Jaume Vivet:
Pilones d’aquestes, iguals que aquestes i muntades per la mateixa empresa, per
exemple, em sembla que és a Manresa que n’és ple. Les pilones entenem que funcionen
bé.
Hi ha hagut un cas, que en aquest moment s’està investigant a veure què ha passat, si és
que hi ha hagut una errada –que pot ser-, si és que... a vegades un baixa la pilona amb el
comandament i passen dos cotxes... no vull dir que hagi passat això però s’està
investigant i en aquests moments, jo diria que funcionen bé; s’ha fet un repàs de temps i
s’ha mirat què ha pogut passar, tot això s’està fent, i crec que inclús s’han allargat una
mica els temps. Jo diria que quan la pilona està a baix i el semàfor en vermell, no es pot
passar; és que hem de fer cas al semàfor, no n’hi ha prou de veure la pilona a baix i
passar i també ens hi hem d’acostumar una mica amb el funcionament de la pilona; la
pilona, quan està a baix i està en ambre i t’hi apropes, no puja, perquè detecta el cotxe,
però si ha passat un cotxe i n’arriba un altre i la pilona és a baix, però el semàfor està en
vermell, automàticament ja puja aquella pilona, llavors si que no l’atures, perquè si en el
moment que ha engegat i arriba un cotxe torna a baixar, cada vegada que passi un cotxe
per allà pujarà i baixarà la pilona, entri o no entri al carrer, perquè hi ha una resistència al
terra que detecta el cotxe. Si el cotxe està davant de la pilona i baixa, no puja mentre hi
ha el cotxe; una vegada ha passat, ja s’ha activat el procés i ja engega i hi ha el
contemporitzador; hem allargat els temps.
En tot això hi estem treballant, també.

Sr. JOSEP M. SOLDEVILA:
4.2.Referent a les pilones, funcionen bé? Sembla ser que van xafar un cotxe fa cosa de dues
o tres setmanes al carrer Ges d’Avall i la gent ens pregunta si realment han d’agafar por
de passar per allà; si se’ls xafa el cotxe, qui se’n fa responsable... una mica d’explicació
sobre les pilones, a veure com van.

Respon el Sr. Jaume Vivet:
Respondré conjuntament la pregunta d’en Josep M. i la de la Roser, perquè fan
referència al mateix tema:
Aquí, és un carrer que no és fàcil; nosaltres ens hem mirat el pla de mobilitat i apliquem el
que diu el pla de mobilitat, és la intenció que hi ha i així es va dir als veïns en la reunió
que vam tenir. També és veritat que hi ha controvèrsia, perquè quan en una reunió hi ha
40 veïns, fer-ho bé per a tots és impossible, a part que hi ha persones que defensen la
seva postura d’una manera molt raonable i d’altres potser no tant, però és igual! En tot
cas, dir que s’ha parlat amb els veïns. De fet, la improvisació tampoc no és tanta, perquè
l’obra civil per instal·lar la pilona està feta, o sigui que quan es va fer el carrer ja es va fer
el forat, els conductes per passar el corrent, el tema per al grup hidràulic, tot això està
preparat per posar; si que ens quedava el dubte de com quedaria l’amplada del carrer,
pel tema d’accedir al pàrquing; és un carrer que hi ha un pàrquing i en aquests moments,
el que em preocupa més no és obrir el carrer, si no poder donar servei al pàrquing per als
comerços; em preocupa més això que obrir el carrer i avui encara he fet una reunió,
perquè arran de la reunió que es va tenir amb els veïns, jo entenc que hi van sortir unes
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propostes majoritàriament –entenem- que és la que hem recollit i la que plantejarem a la
reunió que farem amb ells i si que hi ha una part de carrer que està clar que ha de ser de
doble sentit, tot i que hi ha un punt que s’estreny una mica; pensem –i això s’ha de tenir
molt clar- que és de prioritat invertida, o sigui que tenen preferència els que van a peu;
això ja sé que costa d’entendre quan es va en cotxe, però és així. S’ha de circular a 20
per hora; també se senyalitzarà bé en tema de prioritat per entrar i sortir del pàrquing; dos
cotxes passen i passen bé; entenem, i el que diu el pla de mobilitat és això: que l’entrada
i sortida del pàrquing serà des de la ronda del Puig.
Aquí si que la pilona es posa després del pàrquing, o sigui que es podrà accedir bé al
pàrquing i, per tant, queda per resoldre l’altra part i aquí és on hem recollit la petició que
ens fan els veïns, que és la de deixar en doble sentit la part que va des de la casa de la
vila fins el que seria al club, per tenir accés al que és el pàrquing; hi ha veïns que fet
d’aquesta manera no haurien d’accedir a l’adquisició del comandament, això és cert!
Es valora i hi ha un punt estratègic que no ens agrada, que és a la casa de la vila: aquella
cantonada, amb doble sentit ens fa una mica de por. En aquests moments, els tècnics ho
estan valorant per presentar la proposta i amb els veïns no hem acabat de decidir;
entenem que s’ha de senyalitzar i senyalitzar bé i, per tant, la primera prioritat que tenim
nosaltres és la de poder obrir, els veïns ja tenen accés a casa seva, tots entren el cotxe,
el poden treure i entrar, i és la de donar utilitat d’ús públic al pàrquing, que és la que ha
de tenir i que s’hi pugui aparcar i anar sobretot als comerços de Torelló i si algú hi aparca
per altres raons: que torni a estar obert a tot el poble! Aquesta és la nostra prioritat en
aquests moments i amb els veïns, crec que dimarts vinent ens hi tornem a reunir ja per
decidir definitivament com ho deixem i en aquests moments tenim els tècnics treballant
sobre la taula la proposta de veure com pot quedar i com s’hauria de senyalitzar i quin
tipus de mobiliari s’hauria de posar per si es deixa en doble sentit la part de dalt, que
tingui una sortida al carrer que no s’hi trobin dos cotxes, si no que es desviï una mica el
trànsit, a base de pilones o del que acabin d’estudiar els tècnics en aquest moment.

4.3.Tinc entès que voleu posar una pilona al carrer Rocaprevera; vau fer una reunió amb els
veïns i no estaven gaire feliços en aquest aspecte; com el teniu el tema aquest? Heu
decidit alguna cosa o altra?
Sr. JOAN MANEL CASTILLO:
4.4.Sobre el tema dels bombers: ens agradaria saber per què el dia 29 va estar tancada i a
veure si l’Ajuntament hi ha actuat o hi ha fet alguna cosa. Com està el tema?

Respon el Sr. Jaume Vivet:
Efectivament, el dia 29 vaig rebre un SMS per part del sotsdirector de la Catalunya i em
va dir que el parc de bombers de Torelló estaria tancat; llegeixo tal com m’ho va
comunicar: “per culpa de les baixes, els serveis es cobriran des del parc de bombers de
Vic”. És clar! Si tots els bombers de Torelló estan de baixa, no té sentit que estigui obert,
no hi ha ningú per obrir-lo!
A continuació –això eren les 12 del migdia- cap a les 3 de la tarda el vaig trucar per
interessar-me què passava i em va confirmar això, que en aquests moments estaven tots
els bombers de Torelló de baixa i, per tant, depeníem directament del parc de bombers
de Vic i en cas de qualsevulla emergència, va dir que Vic estava operatiu i que pujarien
des de Vic. És la raó que se’m va donar.
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Què he fet? He fet una trucada més tard per saber si això es repetiria, ... és el que he
pogut fer, no he fet més. Només corroborar el motiu perquè no es va poder obrir.
4.5.El tema de les piscines de Torelló, que va entrar en concurs de creditors, voldríem saber
com està el tema; i en un cas suposat que l’Ajuntament hagués de fer-se’n càrrec
econòmicament, a veure si ens en podríem fer càrrec nosaltres o hi hauria algun
problema.

Respon el Sr. Jaume Vivet:
En aquests moments, el concurs de creditors, està en fase de concurs de creditors;
encara no ha entrat en liquidació, no sabem com acabarà el tema; el que si que estem
fent és preparant-nos jurídicament per veure quines sortides tenim i tenir tota la
informació; no és fàcil; hem contractat un servei que és especialista en concurs de
creditors; també hem de dir que és un cas una mica complicat, perquè que una concessió
faci concurs de creditors aquí no havia passat mai, o molt poques vegades i, per tant,
aquí entren en un tema jurídic que és complicat de resoldre. Nosaltres estem en
disposició com hem dit sempre a l’empresa que ara gestiona les piscines d’ajudar en el
que faci falta; econòmicament entenem que no els hem d’ajudar, perquè és al risc i
ventura de la concessió. És veritat que hi ha un estudi que es va fer i que preveia, perquè
sortissin els números, 2.500 socis; des de l’Ajuntament sempre s’ha dit que 2.500 socis
no hi serien, que era difícil; una piscina ha de funcionar aproximadament amb un 10-12%
de la població. H estem vetllant; també hem tingut un assessorament per part de la
Diputació, que ens ha ajudat a pagar els advocats per valor de 12.000 €; hi estem a sobre
i estem seguint el dia a dia. Dic això, i potser el mes de febrer o març diuen que va a
liquidació. En aquest cas, si que és cert que si ens cau la piscina i hem de pagar, també
vam tenir una reunió molt dura en el tema de la valoració de la piscina. Nosaltres vam
defensar l’interès de l’Ajuntament: se’ns volia valorar la piscina en 4.200.000 € i nosaltres
vam dir que no és el que va aportar l’empresa; l’empresa havia aportat 1.450.000
aproximadament, que és el valor de l’obra i que, per tant, això és el que s’havia de valorar
i a partir d’aquí, ja dic que va ser una reunió molt dura entre advocats, sobretot, i
nosaltres hem aconseguit que l’administrador concursal ens posi aquest valor; el valor
que proposava l’administrador concursal era de 2.800.000 €, perquè hi ha una quita de
4.200.000, ho deixem a 2.800.000, perquè ens caieu bé, per dir-ho d’alguna manera! I
nosaltres vam dir que no, que no ens estava bé, perquè calia baixar a la meitat del que
ens estava dient, doncs el que realment ha aportat aquesta empresa són aquests diners;
es va poder demostrar; els deien que els havíem subvencionat i nosaltres dèiem que
havíem pagat obra i que no eren subvencions que fèiem a l’empresa, perquè va sortir una
anècdota quan els vaig dir: una subvenció porta IVA? Oi que no porta IVA? Doncs per
tant, són factures pagades. Es va aconseguir això; és un pas important, però si ens cau i
hem de pagar 1.400.000 € doncs tindrem problemes i haurem de veure com acabarà el
procés i estem en aquesta fase.
I sobre si ens en faríem càrrec, la intenció de l’Ajuntament i de l’equip de govern, i penso
que tots els 17 regidors que som aquí seria questa, és, evidentment, la de no tancar una
instal·lació com aquesta. Som conscients que si tanquem una instal·lació com aquesta
hem de fer mans i mànigues amb el tema laboral dels treballadors; de moment, si hem de
prestar el servei des de l’Ajuntament la intenció és de ser un pas intermedi i fer-ho, però
la idea també és que ho continuï gestionant una empresa que sàpiga què es fa. Jo diria
que el problema d’aquesta empresa ha estat més de tipus econòmic, que no pas de
gestió esportiva; la gestió esportiva jo penso que l’han fet bé; el tema econòmic, hi ha
hagut una inversió molt gran sense una aportació de capital per part de l’empresa, tot a
préstec, i quan això han hagut de començar amortitzar l’obra és quan han tingut els
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problemes. És molt fàcil, i no deixem de dir que tota l’operació va vinculada amb Santa
Coloma, que és una operació del doble de valor que la de Torelló!
Hi estem a sobre i penseu que si alguna cosa a vegades em treu el son, és quan surto
d’una reunió d’aquestes.
Sr. DAVID OLIVARES:
4.6.Pel tema de les tres detencions que hi va haver davant de l’Institut aquests dies, per tràfic
de drogues a menors. Al ple passat nosaltres ja els vam alertar del tràfic de drogues a
molts punts de Torelló; encara que felicitem tant a la policia local, com als Mossos
d’Esquadra per la detenció d’aquests tres traficants, però si que voldria és que se
segueixi una mica més i no es quedin només amb aquestes tres detencions davant de
l’Institut i es miri una mica més, perquè, és clar! Imagino que és de lògica i si estan
traficant drogues amb menors a dins de l’institut, s’ha esbrinat si dins de l’institut també hi
ha el tràfic, que va coordinat amb el de fora? S’està treballant en aquest concepte?

Respon el Sr. Jordi Casals:
Efectivament a Torelló són dues detencions. A l’últim ple, que hi va haver un reguitzell de
preguntes sobre seguretat ciutadana per part de Plataforma, només de seguretat
ciutadana, -aquest ple hem variat una mica l’interès-, ja vaig dir llavors el que repetiré ara:
el tràfic de drogues, al marge dels precs que pugueu fer òbviament s’està treballant i el
vostre portaveu, si no ho va fer abans de l’últim ple, vaig convidar que us ho tornés a
explicar correctament, ell té el coneixement de com és dificultós treballar aquests temes;
hem vist un resultat positiu i és un tema complicat de treballar-hi.
Jo –si realment és aquest interès, l’interès que tot vagi bé i tot plegat i no és altre
l’objectiu d’aquesta pregunta-, us torno a adreçar al portaveu, que us traslladi el que se li
va explicar en una reunió de dues hores, amb l’inspector i un servidor, sobre diferents
temes de seguretat ciutadana i les dificultats que hi havia a l’hora de tractar segons quins
temes.
Fa temps que s’hi està treballant; s’hi treballava abans que jo fos regidor; s’hi treballarà i
també s’hi treballarà quan jo no hi sigui i el més bo és poder treballar conjuntament amb
els Mossos d’esquadra i sortir-nos-en, en una qüestió que per solucionar-la va més enllà
del que és Torelló, el que és Catalunya i és molt complexa, és a dir, no solucionem el
tema de les drogues des d’aquí, però hi hem de donar resposta en una qüestió que és la
via pública a Catalunya i la seguretat dels nostres ciutadans en la mesura que puguem.
I reitero, si realment el vostre interès és el benestar de la gent de Torelló i que aquestes
coses funcionin bé i que la regidoria de seguretat ciutadana repeteixi aquests èxits, doncs
que el vostre portaveu us expliqui les dificultats que hi ha per treballar-hi.

Sr. Xavier Lozano:
Heu preguntat també dins del centre: dins dels centres educatius hi ha un circuit, un
protocol establert en els casos de detecció de consum de drogues que, en cas que el
centre detecti, té aquest mecanisme i aquest protocol per seguir i si ho considera oportú,
l’activarà.

Sr. Jordi Casals:
És que aquí, i ara en Xevi ho ha mostrat, hi ha una gran complexitat per treballar aquest
tema; hi ha una xarxa de treball important. No es van trobar de casualitat aquelles
persones traficant allà in situ; no és que se’ls trobés i de casualitat se’ls detingués, si no
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que al darrere hi ha molta feina i en aquest cas també de la comunitat educativa i altres
coses.
4.7.Això és un cas que li va passar a un senyor que anava... un cas pràcticament de coma
etílic, que va estar una hora i mitja tirat a terra i vam trucar la policia local; la resposta de
la policia local és: no hi podem anar, perquè tenim un detingut i només som dos policies
locals. Això és normal, o ara amb aquests agents que sembla que s’han començat a
agafar això no tornarà a passar? Perquè va ser això, però podria haver estat una cosa
més greu. Que la policia local digui que no hi podem anar, perquè estem amb un detingut
i només som dos policies locals, en un poble com Torelló que només hi hagi dos policies
locals, és bastant greu, quan hi ha una urgència.

Respon el Sr. Jordi Casals:
Jo aquell dia estava fora de Torelló. Em va trucar una regidora –la Nuri-; el propietari del
bar també em va trucar; jo havia parlat amb la policia. No era una persona que estigués
en coma etílic a terra, si que estava fotut, però no ho estava prou, si no que tenia la
capacitat de decidir per si mateix. Si que la policia local estava en un servei; altres
vegades ha passat i també que estiguessin en dos serveis les dues patrulles i no hi han
pogut anar i el que han fet és anar-hi els mossos d’esquadra. A aquella persona no se la
podien emportar; fins i tot hi van haver serveis mèdics que van venir i no se’l podien
emportar, però se’l va convidar a què l’acompanyarien a casa, el que fos, i aquella
persona no volia marxar.
Jo vaig insistir i tota l’estona vaig estar en contacte amb la persona del bar, explicant-li el
que s’estava fent i quina era la situació, que era una qüestió complexa, però és així i al
final hi va anar un agent de Torelló i un mosso d’esquadra i raonant amb ell, al final li van
fer entendre que havia de marxar cap a casa i així va ser i es va solucionar.
Jo crec que en aquest cas, en una situació incorrecta, per molt que hi hagués anat la
patrulla de la policia local en lloc dels mossos d’esquadra, si aquell senyor no volia
marxar, no se’l podien emportar, perquè no es pot retenir una persona sense cometre un
delicte i en contra de la seva voluntat. Jo crec que aquí la mediació, tant de mossos
d’esquadra com de la policia local, va ser correcta i al final vam trobar aquesta solució,
laboriosa i que va ocupar temps? Si, però la solució no és tant fàcil com que aquest aquí
dóna mala imatge, ens l’emporten a la garjola. No, les coses no van així, i sempre amb la
col·laboració ciutadana, que això s’ha de valorar, es va anar informant i el contacte
permanent que vam tenir tota l’estona amb el propietari del bar.
Sr. DAVID FORCADA:
4.8.Només una pregunta: saber si ens podeu informar sobre el tema de l'estació, si hi ha
hagut novetats aquests últims dies.

Respon el Sr. Jaume Vivet:
L’última acció que hem fet des de l’Ajuntament és demanar hora i vam anar-hi juntament
amb el grup “perquè no ens fotin el tren”; hi vam anar quatre persones: en Jordi Casals, jo
mateix, un membre del grup de Manlleu i un de Torelló. Es va poder parlar amb el Sr.
Ricard Font. Jo penso que en aquests moments s’està treballant en diversos sentits: una
de les coses que vam fer arribar en aquell moment va ser recordar que se’ns havia dit
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que abans de festes se’ns diria alguna cosa i no se’ns havia dit res, sobretot en relació al
tema de tarifa integrada. S’està fent una valoració i estan treballant en el tema.
Nosaltres també vam poder treure una mica l’entrellat del tema del per què hi ha la
màquina i no funciona; en aquell moment se’ns va dir que va ser per ordres directes des
del departament, en el sentit que no la posessin en funcionament, perquè ells, des de la
Generalitat, també troben escandalós que hi hagi una màquina que només et permeti
comprar el bitllet amb targeta.
Penso que va ser una reunió que no vam sortir amb cap decisió presa; si que se’ns va dir
el que farien, però sense cap determinació, però si que va servir per establir contactes. Jo
penso que en aquests moments el grup té pràcticament accés directe mitjançant correu
amb el departament i també de fet es va brindar d’aquí a tres o quatre mesos venir a
Torelló i tornar a explicar-nos allà on passen o on han arribat. També ens va dir que ells,
des del Departament tenen poc poder de decisió, perquè es va fer el traspàs com es va
fer i, per tant, les estacions no són de la Generalitat, els trens tampoc i les vies tampoc i
una mica les inversions que s’han fet, que si que s’han posat combois nous i s’intenta
millorar el servei.
Nosaltres el que els diem, també, són dues coses molt clares: una és la tarifa integrada, i
a l’altra, la reducció de temps per poder accedir a Barcelona; si volem poder-ho fer
atractiu als de La Garrotxa, hem de poder anar a Barcelona més ràpid. Si que és cert,
també, que des de la Garrotxa hi comença a haver un interès jo penso que important,
sabem que ve gent aquí a agafar el tren i pensem que si és una mica més ràpid –inclús
ens han trucat mitjans de comunicació d’allà per veure què passa i si es tancava l’estació
de Torelló-. Vaig informar que l’estació no es tanca, que el personal de moment hi és...
estem en una situació diguem que d’indefinició, per dir-ho d’alguna manera, però si que et
sents, jo penso, recolzat, perquè les coses es van aturant en el sentit que podem
mantenir el que tenim.
La reunió aquesta, com he dit, va servir per explicar-nos una mica el que s’havia fet i on
som i el que es vol demanar, que jo penso que passa molt pel tema de la tarifa integrada i
la millora del servei i tenen un problema greu, jo penso, d’entrada a Barcelona.
Bé, tot això és el que ens van explicar una mica. També el tema del projecte, del
desdoblament aquest que no és tota la via, si no uns trams determinats per poder donar
una certa celeritat... jo penso que hem de ser imaginatius en aquests moments que no hi
ha diners per poder desdoblar; tampoc estem contra el desdoblament: un desdoblament
molt ben fet potser val 600 milions d’euros i un desdoblament que puguem tenir un bon
servei de tren, potser amb 100 passaríem i és una mica la part de projecte que ells estan
estudiant per poder, amb el mínim cost possible, donar el millor servei possible o posar-hi
més combois i treballar en aquest sentit; és el que vam sortir d’aquesta reunió.
No sé si he contestat del tot.
Sr. David Forcada:
Entenem que el tema d’infraestructures, tal com bé dius, pot portar més temps i és més
ferregós; ara el tema d’integració tarifària, entenc que és una competència que tenen
cedida i, per tant, no ha de ser tant difícil aplicar-la, per molts números que facin.

Sr. Jaume Vivet:
Aquí hi ha una proposta, que encara no és proposta i és que semblava que volien fer una
T-10-120, que seria un abonament de 10 viatges per consumir en 120 dies; això no és
proposta; va dir que potser proposarien aquesta opció; ells estan treballant en un sistema
tarifari a nivell de Catalunya i abans no arribem aquí, sembla ser que potser ens faran
algun tipus de proposta en aquest tipus de sentit: el cost del bitllet seria a la meitat, però
si que arribaries a Barcelona allà no hi hauria descompte en el transport públic de la
ciutat, però si en el cost del bitllet. Ja comencem per alguna cosa.
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Tot això ho han d’estudiar; han de veure quin cost té i a partir d’aquí...
Sr. David Forcada:
D’altra banda, també sembla que la tendència és que T-10, T-20 i aquests abonaments
van pujant de preu.

Sr. Jaume Vivet:
No sé si és inevitable o no ho és o si és just o no és just, no ho sé tampoc en aquests
moments això.
Sr. David Forcada:
Potser hi ha les dues bandes: una política més restrictiva en aquest aspecte, a nivell
global, que fa més difícil potser integrar, perquè no hi ha una voluntat política clara
d’apostar per tot això.

Sr. Jaume Vivet:
En tot cas, nosaltres si que ho estem demanant, ho estem reivindicant, però almenys
nosaltres sempre diuen que per anar bé tota la línia, però si més no, fins a Ripoll, ja que
està pensada per ser final de línia. Per anar bé hauria de ser fins a Puigcerdà, perquè
estem parlant d’una línia de rodalies, però almenys, de Vic cap amunt pensem que hi
hem de ser.
Sr. MARC FONTSERÈ:
4.9.Jo només una pregunta: crec que fa set anys que es va posar en funcionament l’escola
Marta Mata; crec que en deu fer tres que es va posar en marxa el nou edifici, el qual no
està –si no han canviat les coses- no està acabat o no està a punt per fer front a quan
arribin els nens que fan quart, d’aquí a dos anys, a sisè i, per tant, a l’ESO. Falta poc; els
temes de la Generalitat, d0educació, tinc entès que són lents. Saber si des de
l’Ajuntament ens podeu informar si s’ha començat a moure pressupostos, a moure
projectes... a veure com està el tema, perquè no ens agafin desproveïts.

Respon el Sr. Lluís Sabatés:
T’agraeixo l’interès en aquest tema, que a nosaltres també ens interessa molt, com equip
de govern. Esperem que sigui en positiu aquest interès i que no passi com altres
vegades.
Dir-te que ja fa temps que us vaig comentar que es va muntar una comissió de seguiment
de tots aquests temes d’escolarització i de nous equipaments per Torelló, arran de les
dificultats que vam tenir en aquest curs per al manteniment de la línia de P-3 i em va molt
bé que em facis aquesta pregunta, perquè així us puc informar que dimecres ja tenim una
més de les reunions –ja en vam tenir una a final d’any- una més de les reunions
tècniques, amb tots els tècnics dels Serveis Territorials de la Catalunya Central, a Torelló,
durant el dimecres al matí, per seguir valorant i treballant totes les possibilitats que hi ha
per solucionar totes les dificultats o totes les necessitats que ens podem trobar en el tema
de l’ensenyament de l’educació en els propers anys a Torelló, i evidentment, un i el
principal, és poder trobar la solució per encabir les dues línies de secundària que a partir
d’aquí a dos cursos, més el que queda d’aquest, es generaran pel creixement que hi va
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haver en l’escola Marta Mata. O sigui que hi estem treballant, hi estem posant tot l’interès;
a mesura que anem sabent coses més clares ja us anirem informant, perquè penso que
és un tema de poble, que hi hem de treballar tots, o donar-hi suport i que estigueu tots
informats per poder fer tota la força necessària per poder tenir tots els equipaments que
falten a Torelló per això.

Sr. Marc Fontserè:
Gràcies. Només un incís: el cent per cent de les propostes i intervencions que fem el grup
del PSC de Torelló són en positiu. Una altra cosa és que estiguin equivocades, que no us
agradin, o el que sigui, però sempre són en positiu.

Sr. Lluís Sabatés:
És la teva opinió. No és la meva.

Sr. Marc Fontserè:
No és una opinió, és una realitat.

TORN DE RÈPLIQUES A LES RESPOSTES:
Sra. Roser Mas:
Jo volia reprendre el tema inicial del carrer Rocaprevera, perquè ja ens sembla bé el Pla
de Mobilitat en què es contemplava i possiblement és una bona solució la que s’està
plantejant en aquest moment, no diem pas que no, el que passa que potser queden molts
serrells enlaire. I jo penso que podríem resoldre’ls: la cantonada amb la casa de la vila, al
carrer de Sant Feliu; el trànsit important que hi ha al carrer de Sant Feliu. El carrer de
Sant Josep, que s’ha convertit en una mena de sortida molt ràpida del centre del poble; la
zona del davant de l’església, que quan hi ha la terrassa posada també és una mica
conflictiva. Això ho podríem resoldre la mar de bé, canviant el sentit de la plaça i deixant
passar els cotxes per la Sagrera. Aquesta és una.
I l’altra cosa que us volia comentar, que no té res a veure en aquest sentit amb el carrer
Rocaprevera, és que a mi em comença a cansar aquest tema de seguretat ciutadana. Jo
penso que les particularitats de la tasca policíaca, particularitats de la tasca policíaca, no
en genèric de seguretat ciutadana, però les particularitats i les coses concretes, no han
de ser de cap manera competència del ple. I si alguna persona té alguna cosa en concret,
ha de demanar-ho directament al regidor, i si no es fa directament al regidor, jo pregaria a
aquest regidor que no doni lloc a què hi hagi aquestes cosetes que sembla un relat de
crònica negra i que entenc que no ha de ser objecte d’aquest ple i que no hauríem de
poder-hi entrar.

Sr. Marc Fontserè:
Nosaltres opinem exactament igual en aquest tema.

Respon el Sr. Jordi Casals:
Només un aclariment: jo aposto per la transparència. Jo crec que en el ple municipal es
pot parlar de les coses, sempre que tinguin una rellevància pública important i en tot cas,
no explico tota la tasca policíaca en el detall, però la meva manera de veure les coses i
en els temes de seguretat ciutadana també, hi ha un punt de transparència que jo,
sempre, mentre sigui regidor de seguretat ciutadana, el respectaré sabent quins són els
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límits i que moltes vegades ho hem parlat amb la gent de la policia local i també amb els
Mossos d’Esquadra –aquests límits- i intentaré respectar-los.
Sra. Roser Mas:
Perdoni, però jo, del cas d’aquest senyor amb el coma etílic, no en tenia ni la més remota
idea. Aleshores, interès públic, és relatiu això, eh!

Respon el Sr. Jordi Casals:
Només per acabar, no allargaré. Jo crec que l’interès públic no va lligat amb el
coneixement que té la regidora d’Iniciativa. Aquí també es parla de molts temes que no
són de seguretat ciutadana, i suposo que són menys empipadors, però que moltes
vegades són el detall del forat, del contenidor... que això ho han fet diferents grups, tant el
PSC, com Iniciativa per Catalunya i és un punt de detall. Jo entenc que el tema de
seguretat ciutadana és més empipador i té un punt de difusió, però jo vull mantenir el
tema de la transparència i parlant-ne tant amb mossos d’esquadra, com amb la policia
local, vaig demanar quina era la seva opinió sobre quin era el punt de transparència i jo
intentaré respectar-lo.
Sra. Roser Mas:
Perdoni, però això d’una crònica negra, la veig molt poc transparent!
5.- INFORMACIONS:
Sr. JAUME VIVET:
5.1.Avui començaré jo, perquè hi ha un tema que m’agradaria aclarir i fa referència a un
escrit que va fer en el Pescallunes el grup d’Iniciativa per Catalunya-Verds, sobre el tema
de la xarxa d’aigua que porta, per mi, a la confusió. I he de dir que no és cert que es
destinin 355.000 € del pla de barris per descontaminar l’aigua, de percloretilè i nitrats.
I no és cap irregularitat, com diuen vostès en el seu escrit. Repeteixo que no és per
descontaminar aigua; és per fer la xarxa d’aigua, que vol dir que fem la part de canonada
que porta l’aigua des de la potabilitzadora fins als dipòsits, concretament i fem la part que
passa pel nucli antic i dóna servei a aquest barri. I els diners els traiem d’una acció, que
era precisament de serveis, com és el soterrament de contenidors, per tant, és el camp 5,
i aquest camp és el que fa referència al foment de la sostenibilitat i el desenvolupament
urbà.
Per tant, jo agrairia a qui va fer aquest escrit que faci l’esmena. Podem estar d’acord o no
podem estar d’acord en agafar diners del pla de barris per fer una xarxa. Dir que es
descontamina és fals.
Dir que el projecte que es va fer per contaminar, que si que es descontaminava, es va
quedar al sac; no es va poder fer per un tema del departament de salut, i aquests diners
es van destinar a fer la potabilitzadora. Dir això.
Per tant, jo sempre he dit que descontaminar ho ha de fer l’ACA i nosaltres hem de fer la
potabilització de l’aigua. Això ho he defensat sempre, ho defensaré sempre i si un dia ho
faig a l’inrevés, m’ho retraieu. Però dir en un escrit, que entra a totes les cases de Torelló,
que destinem aquests diners a descontaminar, jo penso que no és veritat; el que fem és
transportar aigua; és na canonada d’aigua el que estem fent. Estem fent xarxa, no estem
descontaminant! El problema de contaminació queda allà, que no el toca ningú. Aquest
és un altre problema! Però el que estem fent, podem estar d’acord o no en què destinem
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diners de fer contenidors soterrats a fer xarxa, ho podem discutir, ho podem debatre, però
dir que es destinen a descontaminar l’aigua, no s’ajusta a la realitat.
Sra. Roser Mas:
Exactament a descontaminar l’aigua, probablement té raó, però si que ningú negarà que
el fet d’haver de fer aquesta canonada és un efecte directe a la contaminació de l’aigua.
Sr. Jaume Vivet:
No! Perquè es feia igualment la potabilitzadora, es feia igual, Roser!
Sra. Roser Mas:
Però portar l’aigua aquí amb el diner de pla de barris, perquè no hi ha aigua suficient,
perquè els pous i es fa la potabilitzadora es fa ara i en aquests moments, perquè hi ha un
tema de subministrament d’aigua afectat i que queda una mica just de cara als estius, és
evident!
Sr. Jaume Vivet:
És evident! La potabilitzadora es feia l’any 1998 i aquesta xarxa que estem fent ara
s’havia de fer l’any 1998. Això és el que és i l’any 1998 no hi havia pla de barris i ara ens
donen l’oportunitat, amb el consentiment del Departament de la Generalitat, de poder fer
ús d’aquests diners per fer això. Però dir que descontaminem, no és això el que fem! No
és això!
No hi estic d’acord, no hi estic d’acord.

Sra. Roser Mas:
Doncs nosaltres no estem d’acord amb la resta.
Sr. Jaume Vivet:
Exacte! En aquest cas en Manel m’ho recorda: hi ha cinc municipis més que no tenen pas
problemes de contaminació i també estan fent la xarxa, també. I no tenen problema. El
que sempre s’havia contemplat, per desgràcia, quedarem només amb un servei d’aigua
que serà pràcticament només la potabilitzadora i els pous que tenim ara a Can Bassas.
Però la prioritat era tenir això i, a més, els pous de la piscina, que és el que ens està
fallant per tema de contaminació. Però dir que descontaminem l’aigua, no és veritat!
Sra. CARME FRANCOLÍ:
5.2.Només comentar-vos que, o bé a finals d’aquesta setmana o a principis de l’altra, es farà
el repartiment de la nova guia de serveis socials de Torelló, i es farà arribar a totes les
bústies del poble; s’hi poden trobar tots els serveis socials que hi ha al poble, des de qui
pots accedir-hi, com, quan, els telèfons, les adreces... pensem que és una eina per tenirla a mà.
Sr. XAVIER LOZANO:
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5.3.Diumenge es compleixen 75 anys que l’aviació franquista va bombardejar Torelló, dos
dies abans de l’entrada al municipi, bombardeig en què va morir una veïna del poble. Hi
ha una placa commemorativa que es va instal·lar fa deu anys al carrer d’Orís, que
recorda aquests fets i amb aquest aniversari l’Ajuntament estem preparant un acte de
cara al dia 2, per recordar aquells fets.
Com que es dóna la casualitat que aquesta setmana, el dia 30, se celebra el dia mundial
de la no violència i el dia escolar de la no violència i la pau, i que aquesta setmana també
tenim una sessió de treball amb el consistori infantil, també volem involucrar i implicar els
infants en el record d’aquests actes que esperem que no es tornin a repetir mai més.
La idea és que el dia 2, a la 1 del migdia, sonaran les sirenes d’alarma del municipi –
estem acostumats que només sonin per l’arribada dels Reis-; sonarà la sirena; ens
trobarem a la 1 del migdia al davant de la casa de la vila i acte seguit el consistori infantil
els demanarem que facin un manifest, llegeixin un text i ho treballarem amb ells; per tant,
no us puc dir exactament què serà i un cop acabat l’acte aquí, si que ens adreçaríem al
punt del carrer Orís on hi ha la placa, on de forma institucional faríem una ofrena flora. I
no cal dir que hi esteu tots convidats.

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

Vist i plau,
L’ALCALDE,

LA SECRETÀRIA,

Jaume Vivet Soler

Montserrat Freixa Costa
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