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Desenvolupament de la sessió:

Sr. PERE GALOBARDES:
Abans d’iniciar la sessió, el Sr. Pere Galobardes demana la paraula per excusar el retard,
per qüestions professionals, del Sr. Marc Fontserè, que s’incorporarà en el decurs de la
sessió.

1. ACTES PENDENTS D'APROVAR
1.1. PLE2014/1 Ordinària 27/01/2014
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L’Acta s’aprova per unanimitat dels membres assistents, sense modificacions.
2. PROPOSTES
COMISSIÓ INFORMATIVA D’ECONOMIA I HISENDA, RECURSOS HUMANS, RÈGIM
INTERN I SEGURETAT
2.1. ALCALDIA
2.1.1. Proposta de suport a la campanya de recollida de signatures "signa un vot
per la independència"
ACORD:
Per a la majoria de la població de Catalunya és incontrovertible que el procés sobiranista
al nostre país ha entrat en la seva fase final i decisiva.
Si a l’any 2009 Arenys de Munt i les 544 consultes que se’n derivaren foren el símptoma
més clar del principi de la fi de l’autonomisme i la manifestació del 10-J del 2010 la
darrera expressió de l’estratègia resistencialista, la manifestació de l’11-S del 2012 i la
Via Catalana de l’11-S del 2013, han estat, respectivament, l’eclosió i la culminació de la
voluntat inequívoca de la societat catalana de convertir Catalunya en un nou estat
d’Europa. I de fer-ho democràticament.
En aquest marc de construcció nacional és ben cert que la creació i l’actuació de
l’Associació de Municipis per la Independència (AMI) i de l’Assemblea Nacional Catalana
(ANC) han donat cos institucional i social al procés; i que les eleccions del 2012, amb
totes les seves derivades –Declaració de sobirania i del dret a decidir del poble de
Catalunya, Pacte Nacional pel Dret a Decidir, Consell Assessor per a la Transició
Nacional– n’han fixat l’imprescindible full de ruta institucional.
Ara mateix, doncs, som al cap del carrer i amb tots els elements a les nostres mans,
perquè el poble català exerceixi el dret inalienable que sempre ha reclamat: el dret a
l’autodeterminació. Reafirmem que el referèndum és l’eina justa i imprescindible per ferho i que aquest 2014 ha de ser l’any de la seva celebració. Inexcusablement. Sense
pròrrogues possibles.
Aquesta etapa final és tan ineluctable com difícil. En conseqüència, és imprescindible la
conjuminació de l’energia popular amb la solidesa institucional. Per això, l’AMI i l’ANC
mantenen des de fa temps relacions estables de coordinació en base a la
complementarietat de llurs objectius fundacionals.
Amb la voluntat d’aprofundir aquesta necessària coordinació, l’AMI i l’ANC han acordat
organitzar conjuntament una gran jornada a tot els municipis de Catalunya els dies 22 i 23
de març de 2014. La jornada té com objectiu aconseguir una recollida massiva de drets
de petició a cada municipi, fer pedagogia de la fonamentació estrictament democràtica i
pacífica del procés, així com fer divulgació mediàtica de la importància estratègica
d’aquesta demanda popular.
A través d’aquesta campanya, la ciutadania dels nostres municipis podrà adreçar-se als
seus representants al Parlament de Catalunya i emplaçar-los democràticament i
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reglamentàriament, mitjançant el Dret de Petició, a convocar el referèndum
d’autodeterminació o bé, en el cas que l’estat espanyol ho impedeixi, a proclamar la
Declaració Unilateral d’Independència (DUI) avalats per les seves signatures.
En conseqüència, es proposa al ple de l’Ajuntament de Torelló, reunit en sessió plenària,
recollint la voluntat popular, que acordi
És per tot això que, a proposta de l’Alcaldia, i vist el dictamen favorable 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:
1. Donar suport a la recollida massiva de signatures de la campanya ‘Signa un vot per
la independència’ que se celebrarà a tot Catalunya els dies 22 i 23 de març de
2014.
2. Cedir espais municipals per facilitar la recollida de signatures.
3. Fer una crida a tots els veïns i veïnes de la població a participar activament en la
campanya ‘Signa un vot per la independència’.
4. Comunicar aquest acord a l’Associació de Municipis per la Independència (c.
Ciutat, 1 - 08500 Vic) info@municipisindependencia.cat i a l’Assemblea Nacional
de Catalunya.
INTERVENCIONS:
Sr. JAUME VIVET:
Això ens ho va presentar, com bé ha dit la secretària, l’AMI i l’ANC. És per facilitar la feina
a aquestes dues entitats per tal de donar suport a la recollida de signatures per a la
votació.
Per tant, aquí s’acorda cedir un espai, o més d’un espai municipal per facilitar la recollida i
fer-ne difusió i, per tant, fer una crida a què la gent participi.
Sra. ROSER MAS:
Bàsicament, per constatar un fet: que nosaltres votarem a favor, perquè estem sempre a
favor del dret a decidir.
Sr. PERE GALOBARDES:
Nosaltres hi votarem a favor, tot i que valgui a tall de comentari, que celebro que s’hagi
proposat des de l’Ajuntament que el lloc adequat sigui una dependència municipal i no la
sala de plens com s’havia proposat, i recordar que altres vegades això havia portat molta
controvèrsia quan un altre grup polític, que en aquell moment estava al govern va fer
aquesta proposta i va semblar que hi posava pals a les rodes. No és així, com es pot
veure i, per tant, rectificat és de savis, o canviar d’opinió és de savis, o participar d’un
espai és de savis i nosaltres hi donarem total suport.
VOTACIÓ:
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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: 13, dels regidors i les regidores dels grups municipals de CiU, del
PSC-PM, de JpT-ERC-AM i d’ICV-EUiA-E.
Vots desfavorables: 3, dels regidors del grup municipal de PxC.
Abstencions: 0
2.2. HISENDA
2.2.1. Aprovar la baixa d'una autorització i disposició de despesa a nom
d'Anodizados Torelló, S.L. i altres
ACORD:
RELACIÓ DE FETS
1. En data 24 de desembre de 2008 es va signar un conveni entre l'Ajuntament de Torelló
(a partir d'ara l'Ajuntament) i els senyors: Carmen Martínez Ruiz, Concepció Martín
Pérez, Concepción, Remedios, Alfredo i Alberto Sánchez Martín, José Sánchez Blanco,
Ana María Rodríguez Muriana i els senyors Felipe Sánchez Martínez i José Manuel
Sánchez Rodríguez, en relació a l'expropiació d'unes finques situades en el Pla Especial
de Ges Centre i de la indemnització fixada pel Jurat d'Expropiació de Catalunya de data
27 d'octubre de 2003.
2. En el pacte tercer del conveni esmentat es preveia la indemnització per l'extinció i
trasllat de l'activitat en una quantia de 31.456,49 euros, renunciant als drets arrendaticis
de la finca. Quantitat que l'Ajuntament havia de fer efectiva en el moment del
desallotjament físic de la fàbrica, en el termini màxim de dos mesos des de la data del
conveni. A aquests efectes el Ple de l'Ajuntament, en sessió extraordinària del 29 de
desembre de 2008, va aprovar la despesa a favor del Sr. Felipe Sánchez Martínez i
altres, i "Anodizados Torelló, S.L." per import de 151.456,49 euros, on s'incloïa la
despesa d'indemnització per trasllat de l'activitat de 31.456,49 euros.
3. Segons es desprèn de l'informe de la secretària de data 27 de desembre de 2013, que
consta en l'expedient, no procedeix la indemnització ja que l'empresa Anodizados
Torelló, S.L. no ha traslladat l'activitat que exercia a Malianta.
FONAMENTS DE DRET
Articles 184 i 185 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, en els quals s'especifiquen les fases del
procediment i les competències, en matèria de gestió de les despeses de les entitats
locals.
Articles del 52 al 60 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el
capítol primer del Títol Sisè de la Llei reguladora de les hisendes locals, en els quals
s'especifiquen les fases del procediment i les competències en matèria de gestió de les
despeses de les entitats locals.
Articles 20 i 21 i Annex 1 de les Bases d'Execució del pressupost per l'any 2014,
aprovades pel Ple de l'Ajuntament de data 23 de desembre de 2013, amb relació a
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l'autorització i disposició de les despeses i els límits de delegació per a la seva aprovació
dels diferents òrgans de l'ajuntament.
Per tot això, se sotmet a dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Hisenda,
Recursos Humans, Règim Intern i Seguretat, els acords que segueixen:
És per tot això que, a proposta de la regidoria d’Economia i Hisenda, i vist el dictamen
favorable de la C. I. d'administració, economia i hisenda, recursos humans, règim intern i
seguretat, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels setze membres assistents, acorda:
Primer.APROVAR la baixa de l'autorització i disposició de despesa núm.
220080020249 a nom de Felipe Sánchez Martínez, altres i Anodizados Torelló, S.L., pels
motius exposats a l'apartat d'antecedents, amb abonament a la partida 206-151-6090002
(Projecte: 2008-2-301-2-1).
Segon.- NOTIFICAR el present acord a les persones interessades i al departament de
secretaria de l'Ajuntament.
INTERVENCIONS:
Sra. ROSER MAS:
Només comentar que hi votarem a favor, una vegada que ens heu aclarit que no hi pot
haver cap altra activitat d’aquest tipus en la zona, perquè ja està enderrocada la fàbrica i
és en aquest sentit si que hi donarem suport.
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels setze membres assistents.
2.2.2. Acord de delegació de taxes i preus a l'ORGT
ACORD:

RELACIÓ DE FETS:
El Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveu a l’article 7 que les Entitats locals podran delegar
en altres Entitats locals, en el territori de les quals estiguin integrades, les facultats de
gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els
corresponguin.
A l’empara de la previsió legal, aquest Ajuntament considera oportú delegar en la
Diputació de Barcelona les facultats de recaptació dels ingressos de dret públic que en la
part resolutiva d’aquest dictamen, s’enumeren.
D’altra banda, amb anterioritat a la present data, l’Ajuntament ha delegat a la Diputació de
Barcelona altres facultats de gestió/ recaptació dels ingressos locals mitjançant l’adopció
dels corresponents acords plenaris i que a l'empara de la previsió legal ara considera
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oportú modificar respecte dels ingressos de dret públic que en la part resolutiva d’aquest
dictamen, s’enumeren.
L’efectivitat de les relacions diàries entre la Diputació i l’Ajuntament, així com entre
aquestes Entitats i els ciutadans interessats, han palesat en ocasions, la conveniència de
disposar d'un acord plenari global, comprensiu de totes les funcions delegades, en ordre
a acreditar amb suficient claredat la competència dels òrgans actuants.
Aquesta constatació i la importància que per al procediment tributari té la seguretat que
l’òrgan actuant és el competent, aconsellen la major clarificació possible pel que fa
referència a l’abast de les funcions concretes que s’exerceixen per l’Ens delegat. També
els pronunciaments jurisprudencials recentment coneguts fan convenient precisar amb el
màxim rigor les facultats que una Entitat local hagi delegat en l’Ens Supramunicipal.
Davant les consideracions precedents, es creu procedent delegar les competències de
gestió, liquidació, inspecció i recaptació de determinats ingressos de dret públic i alhora
confirmar i ratificar la delegació de funcions aprovada per l'Ajuntament amb anterioritat a
aquesta data, completant i concretant en allò que calgui els acords anteriors. No
debades, la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim jurídic i procediment de les
administracions públiques de Catalunya, a banda de disposar -en el seu article 116.1que les administracions públiques catalanes, els organismes i les entitats públiques
poden delegar les competències de llur titularitat a altres administracions o entitats en els
termes que estableix la normativa sectorial aplicable, estableix en el seu article 8.4 que la
delegació d'una competència pot reservar, a favor de l'òrgan delegant, les facultats de
control i seguiment de l'exercici de la competència delegada, i es pot subjectar a condició,
suspensiva o resolutòria, o a termini.
És per tot això que, a proposta de la regidoria Economia i Hisenda, i vist el dictamen de
la C. I. d'administració, economia i hisenda, recursos humans, règim intern i seguretat, el
Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels setze membres assistents, acorda:
PRIMER.- Delegar en la Diputació de Barcelona perquè mitjançant el seu Organisme de
Gestió Tributària exerceixi, per compte d’aquesta Corporació, les competències de
recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic que a continuació s'especifiquen:
I.- Taxa pels serveis de les instal·lacions esportives municipals; Taxa Parades,
barraques, casetes de venda, espectacles i atraccions o altres instal·lacions davant
dels establiments (no botigues) situats en terrenys d’ús públic durant els dies de
Carnaval; Taxa Parades Festus; Taxa Bàscules, aparells o màquines automàtiques;
Taxa Ocupacions diverses; Taxa per la utilització privativa d'espais i/o entrada al
recinte municipal del teatre municipal Cirvianum:
·
·
·
·
·
·

Notificació del corresponent títol executiu dictat per l'òrgan municipal corresponent
Recaptació dels deutes, en període executiu
Liquidació d'interessos de demora
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

II.- Preu públic per l'emissió de falques publicitàries i patrocini de programes a
l'emissora municipal " ràdio Ona" :
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·
·
·
·
·
·

Notificació del corresponent títol executiu dictat per l'òrgan municipal corresponent
Recaptació dels deutes, en període executiu
Liquidació d'interessos de demora
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

III.- Preu públic espai viver d'empreses; Preu públic per a la utilització privativa de
la carpa municipal:
·
·
·
·
·
·
.

Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament
Dictar la provisió de constrenyiment
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu
Liquidació d'interessos de demora
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

IV.- Taxa per prestacions de la Policia Local:
·
·
·
·
·
.

Notificació del corresponent títol executiu dictat per l'òrgan municipal corresponent
Recaptació dels deutes, en període executiu
Liquidació d'interessos de demora
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

SEGON.- Modificar l’abast de la delegació efectuada a la Diputació de Barcelona,
mitjançant anteriors acords plenaris que, a aquests efectes, s’haurà d’entendre modificat,
de les funcions de gestió, liquidació i recaptació dels tributs municipals, en el sentit que
s’especifica seguidament:
I.- Taxa de cementiri municipal; Taxa utilització gimnàs municipal; Taxa. Parades,
barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions i venda de tota mena de
productes, situats en terrenys d’ús públic; Taxa Ocupació de terrenys d’ús públic
amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estintols,
bastides i altres instal·lacions anàlogues; Taxa Obertura de sondatges o rases en
terrenys d’ús públic i qualsevol remoguda en la via pública del paviment o de les
voreres; Taxa ocupació de la via pública amb parades de venda, mercat setmanal:
.
.
.
.
.
.
.

Pràctica de notificacions col·lectives en valors- rebut i notificacions individuals en
les liquidacions per ingrés directe.
Dictar la provisió de constrenyiment.
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
Liquidació d'interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

II.- Taxa per l'expedició de documents administratius; Taxa per utilització de material
de propietat municipal en l'actuació de sinistres particulars:
·
·

Notificació del corresponent títol executiu dictat per l'òrgan municipal corresponent
Recaptació dels deutes, en període executiu

8

·
·
·
·

Liquidació d'interessos de demora
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

III.- Fiances per la reposició dels serveis urbanístics
.
.
.
.
.
.

Expedició de documents cobratoris
Practica de notificacions de les liquidacions
Recaptació dels deutes en període voluntari
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors
Actuacions d'informació i assistència als contribuents
Qualsevol altre necessari per a l'efectivitat dels anteriors

IV.- Sancions
.
.
.
.
.
.
.

Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament
Dictar la provisió de constrenyiment.
Recaptació dels deutes tant en període voluntari com executiu
Liquidació d'interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

TERCER.- Especificar que, els acords municipals adoptats amb anterioritat a aquesta
data, relatius a la delegació en la Diputació de Barcelona a l'empara del que preveu
l'article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial
Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, abasten les facultats de gestió i/o recaptació dels
tributs i altres ingressos de dret públic que a continuació s'enumeren:
I.- Impost sobre béns immobles
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions
Realització de liquidacions per a determinar els deutes tributaris
Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris
Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en les
liquidacions per ingrés directe
Dictar la provisió de constrenyiment
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu
Liquidació d'interessos de demora
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

II.- Impost sobre activitats econòmiques
·
·
·
·
·
·
·

Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions
Realització de liquidacions per a determinar els deutes tributaris
Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris
Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en les
liquidacions per ingrés directe
Revisió i comprovació de les declaracions i les autoliquidacions presentades
Dictar la provisió de constrenyiment
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu
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·
·
·
·
·
·
·

Liquidació d'interessos de demora
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors
Realització de les funcions d'inspecció de l'Impost sobre activitats Econòmiques
Actuacions d'informació i assistència als contribuents
Tramitació i resolució d'expedients sancionadors resultants d'aquestes tasques
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

III.- Impost sobre vehicles de tracció mecànica
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions
Realització de liquidacions per a determinar els deutes tributaris
Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris
Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en les
liquidacions per ingrés directe
Dictar la provisió de constrenyiment
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu
Liquidació d'interessos de demora
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

IV.- Impost sobre increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
· Concessió i denegació de beneficis fiscals
· Revisió de les autoliquidacions presentades
· Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per a
determinar els deutes tributaris.
· Expedició de documents cobratoris
· Pràctica de notificacions de les liquidacions
· Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu
· Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s’hagi realitzat per
l’ORGT
· Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat
· Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts
· Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries
· Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i pràctica
de les liquidacions tributàries que en resultin
· Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors
· Actuacions d’informació i assistència als contribuents
· Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors
V.- Impost sobre construccions, instal·lacions i obres:
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Concessió i denegació de beneficis fiscals
Revisió de les autoliquidacions presentades
Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per determinar
els deutes tributaris.
Expedició de documents cobratoris
Pràctica de notificacions de les liquidacions
Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu
Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s’hagi realitzat per
l’ORGT
Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat
Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts
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Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries
Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i pràctica
de les liquidacions tributàries que en resultin
· Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors
· Actuacions d’informació i assistència als contribuents
· Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors
·
·

VI.- Taxa per aprofitament especial del domini públic local a favor d'empreses
explotadores de serveis de subministraments d'interès general:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Concessió i denegació de beneficis fiscals
Revisió de les autoliquidacions presentades
Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per a
determinar els deutes tributaris.
Expedició de documents cobratoris
Pràctica de notificacions de les liquidacions
Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu
Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s’hagi realitzat per
l’ORGT
Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat
Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts
Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries
Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i pràctica
de les liquidacions tributàries que en resultin
Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors
Actuacions d’informació i assistència als contribuents
Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors

VII.- Taxa per gestió de residus municipals; Taxa per la utilització privativa o
aprofitament especial de la via pública amb entrada de vehicles a traves de les
voreres o de qualsevol altre espai de domini local i les reserves de la via pública
per aparcament per a càrrega o descàrrega de mercaderies de qualsevol mena;
Taxa reguladora de la taxa per llicències o comprovació d'activitats comunicades
en matèria d'urbanisme:
.
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions
Realització de liquidacions per a determinar els deutes tributaris
Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris
Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en les
liquidacions per ingrés directe
Dictar la provisió de constrenyiment
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu
Liquidació d'interessos de demora
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

VIII.- Taxa de cementiri municipal; Taxa utilització gimnàs municipal; Taxa. Parades,
barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions i venda de tota mena de
productes, situats en terrenys d’ús públic; Taxa Ocupació de terrenys d’ús públic
amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estintols,
bastides i altres instal·lacions anàlogues; Taxa Obertura de sondatges o rases en
terrenys d’ús públic i qualsevol remoguda en la via pública del paviment o de les
voreres; Taxa ocupació de la via pública amb parades de venda, mercat setmanal:
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.
.
.
.
.
.
.

Pràctica de notificacions col·lectives en valors- rebut i notificacions individuals en
les liquidacions per ingrés directe.
Dictar la provisió de constrenyiment.
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
Liquidació d'interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

IX.- Taxa per prestacions de la policia local; Taxa per la prestació dels serveis
d'intervenció administrativa en l'activitat dels ciutadans i les empreses a través del
sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable i pels
controls posteriors a l'inici de les activitats; Taxa pels serveis de les instal·lacions
esportives municipals; Taxa Parades, barraques, casetes de venda, espectacles i
atraccions o altres instal·lacions davant dels establiments (no botigues) situats en
terrenys d’ús públic durant els dies de Carnaval; Taxa Parades Festus; Taxa
Bàscules, aparells o màquines automàtiques; Taxa Ocupacions diverses Taxa per
l'expedició de documents administratius; Taxa per la utilització privativa d'espais
i/o entrada al recinte municipal del teatre municipal Cirvianum; Taxa per utilització
de material de propietat municipal en l'actuació de sinistres particulars; Taxa per
l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa:
.
·
·
·
·
·

Notificació del corresponent títol executiu dictat per l'òrgan municipal corresponent
Recaptació dels deutes en període executiu
Liquidació d'interessos de demora
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

X.- Contribucions Especials:
.
.
.
.
.
.
.

Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament
Dictar la provisió de constrenyiment.
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
Liquidació d'interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

XI.- Quotes d'urbanització:
.
.
.
.
.
.
.

Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament
Dictar la provisió de constrenyiment.
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
Liquidació d'interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

XII.- Sancions
.
.

Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament
Dictar la provisió de constrenyiment.
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.
.
.
.
.

Recaptació dels deutes tant en període voluntari com executiu
Liquidació d'interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

XIII.- Execucions subsidiàries:
.
.
.
.
.
.
.

Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament
Dictar la provisió de constrenyiment.
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
Liquidació d'interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

XIV.- Qualsevol altre ingrés de dret públic:
.
·
·
·
·
·

Notificació del corresponent títol executiu dictat per l'òrgan municipal corresponent
Recaptació dels deutes en període executiu
Liquidació d'interessos de demora
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

XV.- Preu públic horts socials; Preu públic per a la utilització privativa i prestació
del servei d'assistència a la gent gran; Preu públic espai viver d'empreses; Preu
públic utilització privativa de la carpa municipal:
·
·
·
·
·
·
.

Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament
Dictar la provisió de constrenyiment
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu
Liquidació d'interessos de demora
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

XVI.- Preu públic per l'emissió de falques publicitàries i patrocini de programes a
l'emissora municipal " ràdio Ona" :
·
·
·
·
·
·

Notificació del corresponent títol executiu dictat per l'òrgan municipal corresponent
Recaptació dels deutes, en període executiu
Liquidació d'interessos de demora
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

XVII.- Dret de traspàs en les transmissions de les concessions administratives del
mercat municipal; Costes judicials provinents de la jurisdicció contenciosa
administrativa:
·
.
·

Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament
Dictar la provisió de constrenyiment
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu
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·
·
·
·

Liquidació d'interessos de demora
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

XVIII.- Fiances per la reposició dels serveis urbanístics
.
.
.
.
.
.

Expedició de documents cobratoris
Practica de notificacions de les liquidacions practicades per l'ajuntament
Recaptació dels deutes en període voluntari
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors
Actuacions d'informació i assistència als contribuents
Qualsevol altre necessari per a l'efectivitat dels anteriors

XIX.- Costes judicials derivades de procediments contenciosos administratius
·
·
·
·
·
·
·

Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament
Dictar la provisió de constrenyiment
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu
Liquidació d'interessos de demora
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

QUART.- L’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense necessitat
d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar determinades
actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar liquidacions per a
determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, de les liquidacions,
respecte d’alguns dels tributs o ingressos de dret públic la gestió dels quals ha estat
delegada en la Diputació de Barcelona, quan circumstàncies organitzatives, tècniques, o
de distribució competencial dels serveis municipals, ho facin convenient.
CINQUÈ.- L'Ajuntament podrà convenir amb l'Organisme de Gestió Tributària de la
Diputació de Barcelona, la realització d'actuacions de recaptació procedents, respecte a
d'altres conceptes diferents dels assenyalats en aquest acord, amb subjecció als criteris
emanats per la Junta de Govern de l'ORGT.
SISÈ.- La delegació conferida de l’exercici de les competències descrites en aquest
acord es regeix per les següents regles:
Regla primera.- La delegació atorgada i les delegacions especificades en aquest
acord tenen caràcter general i una duració de dos anys a comptar des de la data
d’acceptació per part de la Diputació de Barcelona.
Tanmateix, el temps de durada de la delegació s'entendrà prorrogat tàcitament per
períodes consecutius d'un any, si cap de les dues parts no comunica la seva
decisió de donar-la per finida amb una antelació mínima de sis mesos.
Regla segona.- L’exercici de les facultats delegades s’ajustarà als procediments,
els tràmits i les mesures en general, relatives a la gestió tributària, que estableixen
tant la Llei d’hisendes locals com la Llei general tributària i les seves normes de
desplegament, així com a allò que s’estableix en l’Ordenança general de gestió,
inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals, la gestió dels quals
ha estat delegada en la Diputació de Barcelona.
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En particular, pel que respecta a la recaptació, en període de pagament voluntari i
en període executiu, s’aplicarà el Reglament general de recaptació i la normativa
concordant.
Regla tercera. Les facultats delegades seran exercides pels òrgans de la
Diputació de Barcelona i del seu Organisme de Gestió Tributària, conforme el que
disposen els Estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària, el seu Reglament
orgànic i l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de
dret públic municipals, la gestió dels quals ha estat delegada en la Diputació de
Barcelona.
Per la seva banda, l'Ajuntament podrà emanar instruccions tècniques de caràcter
general i recavar, en qualsevol moment informació sobre la gestió.
Regla quarta.- L’Organisme de Gestió Tributària percebrà, com a compensació
econòmica per les despeses que hagi d'atendre per portar a terme amb eficàcia la
prestació del servei objecte de la delegació conferida, la taxa per la prestació de
serveis i la realització d’activitats necessàries per a l’exercici de les funcions de
gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals,
regulada en l’ordenança fiscal que estigui vigent en cada exercici.
Regla cinquena.- L’Ajuntament podrà sol·licitar bestretes ordinàries a compte de
la recaptació dels impostos sobre béns immobles i sobre activitats econòmiques,
si aquests tributs figuren entre els tributs delegats. L’atorgament d’aquestes
bestretes, llur quantia i condicions es regeix pels criteris que estableixi la Junta de
Govern de l’Organisme de Gestió Tributària.
En circumstàncies singulars, el president de l’ORGT podrà aprovar bestretes
extraordinàries. En aquest supòsit, l’Ajuntament assumirà el cost financer que
representi per a l’ORGT la disponibilitat de fons aliens.
Regla sisena. L'aplicació comptable i les transferències de les quantitats
recaptades per l’ORGT a l’ajuntament es regiran per les normes següents:
1. L’aplicació comptable, amb el detall de les quantitats recaptades per cada
concepte d’ingrés, i la transferència de la recaptació la realitzarà l’ORGT a
l’Ajuntament de forma quinzenal.
2. Els comunicats d’aplicació comptable detallaran les quantitats liquidades
pels diversos conceptes, les anul·lacions de liquidacions i les devolucions
d’ingressos indeguts aprovades a dins el període quinzenal anterior, amb
les especificacions necessàries per poder registrar les operacions
resultants en la forma imposada per la Instrucció de comptabilitat de les
corporacions locals.
3. L'Organisme de Gestió Tributària liquidarà i recaptarà, per delegació de
l'Ajuntament, interessos de demora pel temps transcorregut des de la
conclusió del període de pagament voluntari fins al moment en què tingui
lloc el pagament del deute, al tipus d'interès establert a la normativa vigent.
4. L’import de la bestreta ordinària a què es refereix la regla cinquena serà
abonada conjuntament amb la primera transferència del mes pel concepte
de recaptació.
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5. Pel que fa a la recaptació per l'Impost sobre activitats econòmiques, es
transferirà a l’Ajuntament la part d'ingressos que corresponen a la quota
tributària municipal, i la part corresponent al recàrrec provincial
s'ingressarà directament al compte de la Diputació.
Regla setena.- La Diputació de Barcelona tindrà, genèricament, les facultats i les
obligacions que corresponen, segons la normativa vigent en aquesta matèria, al
titular de la recaptació, i les exercirà o bé complirà a través de llur Organisme de
Gestió Tributària.
L'Organisme de Gestió Tributària rendirà els comptes a l’Ajuntament de la gestió
recaptatòria en els terminis i segons les especificacions que conté el Reglament
general de recaptació i llurs disposicions concordants.
Regla vuitena.- A més de les obligacions establertes en la legislació vigent per als
òrgans recaptadors, l'Organisme de Gestió Tributària assumeix per l’acceptació
voluntària de la delegació realitzada per l’Ajuntament, les obligacions següents:
a. Establir circuits de comunicació interadministrativa que puguin fer més efectiva
la gestió de la recaptació executiva.
b. Establir les vies d'informació continuada a l'Ajuntament, a fi que pugui tenir
coneixement puntual i constant de l'estat de la recaptació.
c. Oferir a través de la Seu electrònica els serveis previstos en la Llei 11/2007, de
22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
d. Mantenir les oficines obertes al públic un mínim de 5 hores diàries.
e. Portar la comptabilitat dels valors que estiguin en el seu poder i rendir el
compte anual, justificat per la relació de deutors classificada per conceptes i
exercicis, i tota l'altra documentació que resulta exigible per la normativa vigent
en cada moment.
Regla novena. La Diputació de Barcelona, a través seu l'Organisme de Gestió
Tributària, durant el temps de vigència de la delegació gaudirà dels drets
següents:
a. Percepció de les quantitats establertes en la regla quarta.
b. Percepció dels contribuents de les costes que origina el procediment de
constrenyiment, degudament justificades.
c. Percepció de l’Ajuntament de les costes que origina el procediment executiu,
degudament justificades, en els supòsits de baixes acordades per
l’Ajuntament.
d. Nomenament al seu càrrec del personal que calgui per a la gestió del servei.
e. Aconseguir l'auxili de l'autoritat en els casos previstos en el Reglament
General de Recaptació i en les disposicions concordants.
f. Utilitzar el local que habiliti l’ajuntament per a l’exercici de les competències
delegades, sempre que no sigui necessari o convenient que l’ORGT disposi
d’un local propi, de propietat o de lloguer i sens perjudici de la contraprestació
que l’Organisme de Gestió Tributària pugui convenir amb l’ajuntament per la
utilització de les dependències municipals.
Regla desena. L’Organisme de Gestió Tributària adoptarà les mesures
necessàries per a donar compliment a la normativa específica en matèria fiscal i
tributària, a la de protecció de dades de caràcter personal, a la normativa sobre
arxius i documents i a les especificacions contingudes en l’Ordenança general de
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gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals, la gestió
dels quals ha estat delegada a la Diputació de Barcelona.
Pel que respecte a la normativa reguladora de l’administració electrònica i dels
arxius i documents, l’Organisme de Gestió Tributària podrà procedir a la
substitució de documents originals en suports físics per còpies electròniques de
documents amb validesa d’originals i signats electrònicament. A més a més tots
els documents generats per l’entitat local delegant i per l’ORGT, així com aquells
presentats pels ciutadans, referits a l’exercici de la delegació -tant els de suport
paper com els de suport electrònic i llurs còpies- es podran destruir d’acord amb el
que estableix la normativa d’arxius i documents, les taules d’avaluació i els acords
de la Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Documental (CNAATD).
Regla onzena. Son causes d'extinció de l’exercici de la delegació conferida, les
següents:
1. El transcurs del termini de la vigència de la delegació o la no-pròrroga tàcita,
d'acord amb allò que estableix la regla primera.
2. L'acord mutu entre l'Ajuntament i la Diputació de Barcelona.
3. L'incompliment de les regles de la delegació contingudes en l’acord.
4. Qualsevulla altra causa prevista per la normativa vigent.
SETÈ.- Notificar aquest acord de delegació a la Diputació de Barcelona, als efectes que,
per la seva part, es procedeixi a l'acceptació de la delegació conferida i de les
delegacions especificades. Un cop acceptades les delegacions la Diputació de Barcelona
publicarà les delegacions, juntament amb la referència a llur acceptació, tant en el Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona com en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
i, també, en la seu electrònica de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de
Barcelona.

VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels setze membres assistents.
2.3. RÈGIM INTERN
2.3.1. Subministrament de dues màquines multifuncions, una Ricoh 3003SP amb
mòdul de fax per a les dependències de la policia local, i una Ricoh 2003SP per a
les dependències de joventut.
ACORD:
A les dependències municipals de la policia local i de joventut, disposen d’una multifuncions
per a la impressió i fotocòpies necessàries als serveis esmentats. Les màquines que
actualment donen aquest servei, una Ricoh 2050 –en ambdós casos-, compleixen cinc
anys des de la seva adquisició per la qual cosa ja no és possible prorrogar el contracte de
manteniment amb la inclusió de peces de recanvi i, tenint en compte el nombre de còpies i
el desgast de les màquines, no és aconsellable prescindir d’aquest manteniment, per la
qual cosa, cal plantejar-se la seva substitució per dues màquines noves.
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Per l’import del subministrament, es pot fer una adjudicació directa; tenint en compte que
en les últimes ocasions en què s’han adquirit equips d’aquestes característiques s’han
demanat un mínim de 3 ofertes diferents, i l’adjudicació s’ha fet en tots els casos a Copier
Osona, que ha presentat l’oferta més avantatjosa, a part del fet que en l’actualitat aquest
concessionari està fent el manteniment de tots els equips de multifuncional en
funcionament a les oficines municipals.
És per tot això que, a proposta de la regidoria Règim Intern, i vist el dictamen favorable
de la C. I. d'administració, economia i hisenda, recursos humans, règim intern i seguretat,
el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels setze membresmembres assistents, acorda:
Primer.- APROVAR la formalització d’un contracte de lloguer amb l’empresa BNP
PARIBAS LEASE GRUP SA, per al lloguer del següent material:



FOTOCOPIADORA RICOH AFICIO MPC3003SP amb mòdul de fax, amb destí a
les dependències de la policia local,
FOTOCOPIADORA RICOH MP C2003SP, amb destí a les dependències de
Joventut,

Per un termini de 5 anys i per import de 79,50 € més IVA la primera i 48,74 € més IVA la
segona, cadascuna de les quotes mensuals, en les condicions que s’especifiquen a l’oferta
que consta a l’expedient.
Segon.- APROVAR i AUTORITZAR la despesa corresponent als mesos de març a
desembre de 2014, pels imports següents i amb càrrec a la partida 208-920-2030000 del
vigent pressupost de despeses:
 79,50 € + iva x 10 mesos = 961,95 €
 48,74 € + iva x 10 mesos = 589,75 €
 Despeses per pagament amb transferència bancària: 7,00 € x 10 mesos = 70 €
 TOTAL: 1.621,70 €
Tercer.- FACULTAR al Sr. Alcalde per tal de signar tota la documentació que es derivi del
present acord.
Quart.- NOTIFICAR el present acord a Copier Osona, S.L. i als departaments de Secretaria
i Intervenció de l’Ajuntament.
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels setze membres assistents.
2.4. SECRETARIA
2.4.1. Aprovació inicial modificació Reglament regulador de l'accés restringit al
nucli antic de Torelló
ACORD:
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RELACIÓ DE FETS:
1.L’objectiu d’aquesta modificació és acabar d'ordenar la mobilitat del casc antic un
cop acabades les obres del C/ Rocaprevera. L’assoliment d’aquest objectiu passa per
col.locar una nova pilona al C/ Rocaprevera que permeti, per un costat, l’accés públic a
l’aparcament que hi ha al mateix carrer Rocaprevera i, per altre costat, acabar d’ordenar
tota la mobilitat del casc antic de Torelló prioritzant la mobilitat dels vianants per sobre de
la del trànsit rodat.
2.Per altra banda, s’aprofita per acabar de concretar aspectes que no estaven del
tot regulats en relació al funcionament de les pilones i número de comandaments a
atorgar als sol.licitants.
FONAMENTS DE DRET
-Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
-Decret legislatiu 2/2.003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós d ela llei municipal i
del règim local de Catalunya.
-Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el reglament d'obres, activitats i
serveis dels ens locals.
Vist l’informe de secretaria que obra a l’expedient.
És per tot això que, a proposta de la regidoria Secretaria, i vist el dictamen favorable de
la C. I. d'administració, economia i hisenda, recursos humans, règim intern i seguretat, el
Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació,
acorda:

Primer.- Aprovar inicialment la modificació del reglament regulador de l'accés restringit al
nucli antic de Torelló, tal com consta a l'expedient.
Segon.- Exposar al públic durant 30 dies a través d’edictes que s’inseriran al BOP, al
DOGC, a un dels mitjans de comunicació escrita diària i al tauler electrònic d’edictes de
l’ajuntament per tal que qualsevol persona presenti les al·legacions i reclamacions que
consideri pertinents. En cas que no es presentin al.legacions contra l’acord d’aprovació
inicial, el reglament quedarà definitivament aprovat i es farà constar els efectes de
l’aprovació per decret de l’Alcaldia.
Tercer.- Un cop aprovat definitivament el reglament es procedirà a la seva publicació
íntegra al BOP i alhora anunciar al DOGC la referència del BOP en el qual s’hagi publicat
íntegrament el text i no entraran en vigor fins que hagi transcorregut el termini de 15 dies
des de la notificació de l’aprovació definitiva del Reglament a l’Administració de l’Estat i a
la Generalitat de Catalunya.
INTERVENCIONS:
Sr. JAUME VIVET:
Aquí es proposa aprovar el reglament de circulació al nucli antic, amb l’actualització
d’horaris, que passarien de ser de 7 a 11 del matí i de 3 a 5 de la tarda, i també s’amplia
la zona, que afecta el carrer de Rocaprevera i el carrer de Sant Feliu. I també es farà
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arribar a tots els veïns que tenen comandament, un manual de funcionament de les
pilones.
Sra. ROSER MAS:
Iniciativa ens sembla bé aquesta modificació del reglament; ens sembla bé tot el que
representi una positivació del casc antic, perquè nosaltres sempre hi hem donat suport;
ens sembla bé ampliar l’horari, si realment s’ha detectat que hi ha una necessitat per
poder-ho fer; el que no ens sembla tant bé és la manera com ha anat tot el procés del
carrer de Rocaprevera, que ja n’hem parlat en alguna ocasió; no ens sembla tan bé,
perquè ens sembla que hi pot haver un cert risc i, a més, el fet que uns quants veïns
hagin de comprar necessàriament el comandament i altres no, entenem que pot
representar un greuge comparatiu, malgrat tothom, els veïns en les reunions que heu
mantingut, tothom ha donat suport a la iniciativa, però ens sembla que aprovar un
reglament en què, ja d’entrada hi ha una certa diferència entre els veïns del carrer, potser
no sigui del tot correcte.
De totes maneres, hi donarem suport pel tema aquell de la pacificació.
Sr. JOSEP M. SOLDEVILA:
Nosaltres no hi donarem suport, més que tot, perquè nosaltres no ho veiem bé això de
tancar el casc antic; són idees i maneres de parlar de cada persones. Ho diem més que
tot, perquè després de parlar amb els comerciants, ens adonem que el problema popular
que hi ha, és que els sembla que perden clients pel sol fet d’anar tancant cascos antics,
pel seu moviment, almenys al centre! Després també trobem incongruent que fem
publicitat per al comerç de casa i que es compri a Torelló, si els estem delimitant l’horari
de poder-hi anar.
D’altra banda, també veiem que ara molta gent se’n va al barri de Montserrat; allà si que
ho estem potenciant i esperem que no posem cap pilona per allà que puguin jugar els
nens per allà, perquè serà un altre lloc que matarem. De moment, el barri de Montserrat,
ho estic dient, està pujant molta gent allà i s’està movent molt bé, pel que veig i pel que
he parlat amb els comerciants d’allà; i com ha dit la Roser, és el mateix cas, perquè tinc
entès que hi ha uns quants veïns del carrer Rocaprevera que no estan gaire contents, els
quatre perjudicats, perquè només són quatre, però no estan gaire contents i tinc entès
que n’hi ha algun d’ells que vol fer un contenciós a l’Ajuntament i fins que no s’aclareixi
això, no vull votar una cosa que no sé com s’acabarà.
Sr. PERE GALOBARDES:
Nosaltres hi donarem suport. Comentar que precisament al revés: tots els estudis
indiquen que el que promociona el comerç és un lloc on puguis anar a passejar i hem
d’ajudar i col·laborar amb l’associació de comerciants i tots els comerços del centre,
perquè aprofitin aquest nou avantatge que tenen, precisament per promocionar els seus
comerços.

Sr. JORDI CASALS:
Només voldria fer un aclariment respecte al que s’ha dit aquí del comerç: tots els canvis
creen dubtes, que en aquest cas no pas oposició; el que és cert, és que el fet d’estar en
una situació de transició de no saber ben bé com estava el casc antic, cap on anava i ara
crec que ja queda clar i s’ha de començar a treballar en aquest escenari que tenim. Des
de l’Ajuntament de Torelló fem un esforç molt gran en ser l’única de les poblacions grans
de la comarca d’Osona –fins i tot Tona té zona blava de pagament-; a Torelló no, és
gratuït. Tenim centenars de places d’aparcament sense comptar les places que hi ha als
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carrers –estic parlant només dels aparcaments- que ni a Vic, ni a Manlleu, ni a Tona són
gratuïtes i aquí si.
El que s’ha de fer és un reforç de la senyalització, i això ja s’ha parlat amb els
comerciants, tant individualment, com en les reunions periòdiques que un servidor fa amb
ells, per tal de posar en valor aquests aparcaments. La gent de Torelló, per estar al casc
antic i, a més, perquè tampoc ho permet de poder aparcar davant dels comerços del casc
antic, tenen un aparcament com a molt lluny a set minuts, que poden arribar a qualsevol
lloc del centre de Torelló i, a més, poder aparcar gratuïtament. Jo crec que l’aposta que
es va iniciar ja fa anys d’apostar per un casc antic, on el ciutadà que passeja és el
protagonista d’aquest casc antic i ara entre tots, l’Ajuntament, però també sobretot qui té
l’activitat econòmica en aquesta zona, saber-hi treure el rendiment. I aquí, nosaltres els
acompanyarem en aquest procés, perquè pugui anar del tot bé.
Sr. JOSEP M. SOLDEVILA:
Jo volia dir que ja m’està bé restringir el pas, però a Barcelona mateix, en la majoria del
casc antic es pot passar, limitat a 20 km/hora i en hores de comerciants, normalment es
pot passar arreu. I ho dic, perquè es pot arreglar de dues maneres, no estrictament tancar
i només poden passar-hi uns quants, però els demés del poble no.
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: 13, 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
Quan són les 8 i 18 minuts, s’incorpora a la sessió el Sr. Marc Fontserè.
2.5. GRUPS MUNICIPALS A L’AJUNTAMENT DE TORELLÓ
2.5.1. Proposta de tots els grups municipals a l’Ajuntament de Torelló, contra
l'homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia
ACORD:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que l’Ajuntament de Torelló va aprovar, en el Ple del 2 de maig de 2012, una moció
a proposta de la secretaria de polítiques familiars i drets de la ciutadania on s’acorda
l’adhesió a la commemoració que les entitats i institucions celebren arreu de Catalunya,
Europa i el món en motiu del 28 de juny, dia per l’alliberament o l’orgull de lesbianes,
gais, bisexuals i transsexuals, així com posar en un lloc visible la bandera o penó amb els
colors de l’arc de Sant Martí com a gest de reconeixement d’aquest col·lectiu d’homes i
dones de Torelló a fi que reconeguin en la Casa Consistorial el seu lloc de referència
immediat.
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Atès que el 28 de juny es commemora el dia de l’orgull, o dia de l’alliberament de
lesbianes, gais, bisexuals i transsexuals (LGBT) arran de l’aixecament d’aquest col·lectiu
demanant més justícia i llibertat en un entorn altament repressiu als anys 60. Aquest
aixecament va culminar en els fets de Stonewall a la ciutat de Nova York l’any 1969 on hi
va haver conflictes violents entre homosexuals i la policia de Nova York. Els fets de
Stonewall han estat considerats un punt d’inflexió per als moderns moviments pro drets
dels homosexuals arreu del món. A Catalunya es va fer la primera manifestació el juny de
l’any 1977, la primera de l’estat espanyol fruit de l’incipient moviment nascut entre el 1972
i el 1975 i en un entorn de reivindicació de drets i llibertats.
Atès que el 17 de maig es commemora el dia contra l’homofòbia i la transfòbia arran de
l’eliminació, l’any 1990, de l’homosexualitat de la llista de malalties mentals per part de
l’Organització Mundial de la Salut. Amb tot, 22 anys després l’OMS segueix considerant
la transsexualitat com un trastorn mental. Des de llavors, internacionalment cada 17 de
maig es commemora el Dia Mundial contra l’Homofòbia i la Transfòbia, com a mostra de
rebuig a qualsevol tipus de discriminació per raó d’orientació sexual o identitat de gènere.
Atès que l’1 de desembre és el dia mundial de la lluita contra la sida, lluita que es dedica
a donar a conèixer la situació actual i els avanços contra el VIH i la Sida i que sovint ha
estat liderada per les entitats LGTB.
Atès que la commemoració d’aquestes dues dates, amb múltiples formats i maneres
s’esdevé una crida a tota la ciutadania i en els darrers anys el Govern de la Generalitat,
així com nombrosos Ajuntaments de Catalunya pengen penons i banderes de l’Arc de
Sant Martí, símbol del moviment pels drets LGBT, en espais visibles dels Ajuntaments i
Departaments responsables del desenvolupament de polítiques per al col·lectiu
homosexual i transsexual.
Atès que diversos Ajuntaments catalans han aprovat mocions solidaritzant-se amb el
col·lectiu LGTB amb l’objectiu d’assolir una societat més justa i lliure.
Atès que encara avui arreu del món existeixen una vuitantena de països que criminalitzen
l’homosexualitat i condemnen les relacions sexuals entre persones del mateix sexe amb
penes de presó; en vuit d’aquests fins i tot amb la pena de mort.
Atès que a l’estat espanyol, 35 anys després de la primera manifestació en favor de la no
discriminació per raó d’orientació sexual, la lluita d’homes i dones homosexuals i
transsexuals ha donat els seus fruïts. En aquest mateix sentit, la llei d’identitat de gènere
aprovada l’any 2007 avançava en la lluita contra les discriminacions que pateixen les
persones transsexuals. Tanmateix, aquestes no han quedat eradicades totalment, ja que
encara avui les dones i homes transsexuals es troben sotmeses a un procés de
medicalització per aconseguir el reconeixement de la seva identitat de gènere.
Atès que un dels espais on persisteix amb més força aquesta discriminació és l’entorn
educatiu. Si bé, progressivament es perceben discursos de major integració i respecte
cap a la diversitat sexual, els estudis demostren que en els darrers anys les pràctiques i
actituds discriminatòries han anat en augment; que aquestes es multipliquen com més
petits són els municipis i que, molt sovint, resten invisibles per por al rebuig en el mateix
entorn familiar de les víctimes. Així, aquests mateixos estudis conclouen que el 80% de
joves han presenciat en una o altra ocasió situacions de discriminació (insults, amenaces,
agressions, aïllament...) cap a persones LGTB.
Atès que cal treballar per a la igualtat real, tot i els avenços en la igualtat formal. Cal anar
més enllà de les lleis i impulsar accions transversals des del sistema educatiu, els mitjans
de comunicació, les administracions i la societat civil per seguir avançant cap a una
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societat inclusiva que accepti la diferència.
És per tot això, i en un intent de trobar les màximes complicitats per afavorir una societat
catalana lliure, justa i solidària que l'Associació LGTB TALCOMSOM que, a proposta de
l’Alcaldia, i vist el dictamen favorable de la C. I. d'administració, economia i hisenda,
recursos humans, règim intern i seguretat, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels
disset membres de la Corporació, acorda:
PRIMER.- Declarar la ciutat de Torelló respectuosa amb la diversitat sexual i amb la
realitat de lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals i contrària a la discriminació de les
persones per raó de la seva orientació i/o identitat sexual.
SEGON.- Donar suport a la “Proposició de Llei de drets de les persones gais, lesbianes i
transsexuals i per l’eradicació de l’homofòbia, les lesbofòbia i la Transfòbia” presentada al
Parlament de Catalunya i aprovada pel Consell Nacional LGTB.
TERCER.- Fer onejar la bandera de l’arc de Sant Martí a l’Ajuntament els dies 17 de
maig, Dia Internacional contra l’Homofòbia i la Transfòbia i el 28 de juny, Dia Internacional
de l’Orgull LGTB, com ja s'ha dut a terme en els darrers anys, segons acord del Ple, així
com posar el llaç vermell el dia 1 de desembre en commemoració del Dia Internacional de
la Lluita contra la Sida.
QUART.- Instar a l’Ajuntament de Torelló a dur a terme, a través de la regidoria a qui
l'equip de govern li encomani i amb col·laboració amb l'Associació LGTB TALCOMSOM i
altres entitats, un pla local contra l’homofòbia, la lesbofòbia, la bifòbia i la transfòbia al
llarg de l’any 2014.
CINQUÈ.- Traslladar el conjunt dels acords al Departament de Benestar i Família de la
Generalitat de Catalunya, als grups polítics del Parlament de Catalunya i a les entitats
que han impulsat la proposició de Llei de drets de les persones gais, lesbianes i
transsexuals i per l’eradicació de l’homofòbia, la lesbofòbia i la Transfòbia.
SISÈ.- Ubicar en un espai visible de la pàgina web de l’Ajuntament de Torelló un enllaç al
web elaborat per l’Observatori contra l’Homofòbia destinat a la denúncia d’agressions de
caire homòfobic i trànsfobic.
SETÈ.- Promocionar aquest servei a través dels mitjans municipals de comunicació, els
centres educatius i els equipaments municipals.
VUITÈ.- Fer seguiment, a través de la regidoria a qui l'equip de govern li encomani, de
l'estadística de les denúncies que arribin mitjançant aquest servei prestat per
l’Observatori contra l’Homofòbia i mantenir contactes periòdics de valoració del servei
amb l’Observatori contra l’Homofòbia, l'Associació LGTB TALCOMSOM i altres entitats.

INTERVENCIONS:
Sra. CARME FRANCOLÍ:
L’Associació LGTB TALCOMSOM, va contactar amb aquest Ajuntament, demanant tots
aquests punts i potser un dels més importants és demanar el nostre suport en la
proposició de Llei de drets de les persones gais, lesbianes i transsexuals, per a
l’eradicació de l’homofòbia, la lesbofòfia i la transfòbia. A nosaltres ens va semblar que
creiem que serà un bon canal per donar a conèixer i debatre, si cal, moltes actuacions
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que ja s’estan realitzant des del nostre Ajuntament en aquest aspecte. Per tant, els hi
donem el nostre suport.
Dir-vos, també, que al final del ple, fora de sessió i sense constar en acta, es donarà la
paraula a la persona o persones que representen aquesta associació TALCOMSOM.
Sra. ROSER MAS:
Jo he tingut el goig de poder-me afegir a aquesta moció, perquè l’alcaldia ens ho va
proposar, de la qual cosa estem molt contents i fer un parell d’apunts per puntualitzar i és
que aquesta proposta comença dient que en el ple del 2 de maig de 2012 es va aprovar
l’adhesió a la commemoració del dia d’alliberament de l’orgull de lesbianes, gais,
bisexuals i transsexuals i fer onejar la bandera de l’arc de Sant Martí, que és el símbol del
col·lectiu, cada 28 de juny. Prèviament, però, quatre anys abans, aquest acord ja s’havia
aprovat; s’havia aprovat en una comissió de Govern del 9 de juny de 2008. Només fer
esment que aleshores governaven les esquerres i nosaltres entenem que aquests
aspectes solen avançar molt quan hi ha esquerres governant. Ens sembla que potser per
això portem sis anys d’avantatge a altres municipis de la comarca en el reconeixement
d’aquesta situació.
De totes maneres, en aquest punt, en aquesta proposta que presentem avui, hi afegim el
17 de maig i l’1 de desembre, que no estaven contemplats a l’altra, de la qual cosa estem
realment molt contents i evidentment, ja l’hem presentat, oi? Doncs evidentment hi estem
absolutament d’acord.

Sr. JOSEP M. SOLDEVILA:
Nosaltres també estem absolutament d’acord i donar gràcies a l’equip de govern per
haver-nos acceptat per estar aquí amb vosaltres.

Sr. PERE GALOBARDES:
En uns moments en què precisament al nostre entorn -no aquí- però comencen a sortir
veus en contra d’aquests col·lectius o qüestionant aquests col·lectius, la reiteració en el
suport i ampliació i que, a més, sigui unitària de totes les forces polítiques, sense buscar
res més, penso que és un punt –com deia la companya d’Iniciativa- molt favorable
d’aquest municipi i dels seus representants polítics que en definitiva som nosaltres. Per
tant, des del nostre grup recolzarem i votarem a favor d’aquesta proposta.
Sr. JORDI CASALS:
Des del grup d’Esquerra Republicana i Junts per Torelló, també com a impulsors
d’aquesta proposta que se’ns va proposar des del col·lectiu TALCOMSOM, que el mèrit
és seu, i després de tots els grups municipals per aprovar-ho, òbviament hi donarem
suport.
Jo crec que com equip de govern la novetat és posar una mica d’ordre a les actuacions
que es fan, que ja se’n fan i tenir-ne constància i tenir-les ben ordenades i en el pla més
simbòlic, moral i de recolzament del tarannà democràtic d’aquesta societat cívicament,
més enllà del que puguem fer des de l’Ajuntament, jo crec que aprovar aquesta moció,
aquest document, servei també per visualitzar una part important de la nostra societat. La
visualització jo crec que és el gran repte, la visualització des de la normalitat, perquè hi ha
qui posa en dubte la normalitat d’uns ciutadans nostres i és una de les coses que hem
d’aconseguir: normalitzar aquesta visualització i nosaltres des d’aquí, des de la institució
que representa Torelló, fem aquest pas. També val a dir que en aquest sentit, des de la
regidoria de joventut, també s’ha fet un taller en un institut; sabem que no és fàcil fer-ho,
però que cal persistir i que com més siguem els que persistim més fàcil ho aconseguirem.
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VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels disset membres de la Corporació.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE
ECONÒMICA I MEDI AMBIENT

TERRITORI

I

URBANISME,

DE

PROMOCIÓ

2.6. MEDI AMBIENT
2.6.1. Aprovació modificació Reglament del servei municipal d’horts socials a Mas
Cervià.
ACORD:
RELACIÓ DE FETS:
1. Per acord del plenari municipal en sessió celebrada en data de 22 de febrer de 2.010
es va aprovar inicialment la memòria justificativa, el projecte d'establiment i el projecte
de reglament del servei, relatius a l'expedient per a l'establiment del servei públic
municipal d’horts municipals, incoat per la Resolució d'Alcaldia de data 8 de febrer de
2.010.
2. Durant l’any 2.010 es va establir el servei públic d’horts municipals i es van
formalitzar els primers contractes per a l’ús dels horts socials el mes de febrer de
2.011. El reglament vigent fins avui preveia que el termini de durada dels contractes
seria de com a màxim 3 anys.
3. Es considera necessari procedir a modificar el reglament regulador del servei d’horts
socials per ampliar el termini per la utilització dels horts fins a 5 anys i, per altra
banda, acabar de regular de manera més precisa el sistema d’adjudicació dels horts.
FONAMENTS DE DRET:
Primer.- Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
Segon.- Decret legislatiu 2/2.003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós d ela llei
municipal i del règim local de Catalunya.
Tercer.- Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el reglament d'obres, activitats
i serveis dels ens locals.
Vist l’informe de secretaria que obra a l’expedient.
És per tot això que, a proposta de la regidoria Serveis Territorials, i vist el dictamen
favorable de la C. I. de territori i urbanisme, promoció econòmica i medi ambient, el Ple de
l’Ajuntament, per unanimitat, acorda:
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Primer.- Aprovar inicialment la modificació del reglament regulador del servei municipal
d’horts socials a Mas Cervià, tal com consta a l'expedient.
Segon.- Exposar al públic durant 30 dies a través d’edictes que s’inseriran al BOP, al
DOGC, a un dels mitjans de comunicació escrita diària i al tauler d’edictes electrònic de
l’ajuntament per tal que qualsevol persona presenti les al·legacions i reclamacions que
consideri pertinents. En cas que no es presentin al·legacions contra l’acord d’aprovació
inicial, el reglament quedarà definitivament aprovat i es farà constar els efectes de
l’aprovació per decret de l’Alcaldia.
Tercer.- Un cop aprovat definitivament el reglament es procedirà a la seva publicació
íntegra al BOP i alhora anunciar al DOGC la referència del BOP en el qual s’hagi publicat
íntegrament el text i no entraran en vigor fins que hagi transcorregut el termini de 15 dies
des de la notificació de l’aprovació definitiva del Reglament a l’Administració de l’Estat i a
la Generalitat de Catalunya.

INTERVENCIONS:
Sr. XAVIER LOZANO:
Aprofitem ara que finalitzen molts dels contractes o dels convenis amb els arrendataris
dels horts per arreglar una mica aquest reglament, posar-hi una mica d’ordre; bàsicament
el que hem fet és facilitar la gestió, facilitar els tràmits als ciutadans que vulguin accedir a
un hort social i potenciar les necessitats socials que un aturat sense ingressos econòmics
tingui més facilitat per accedir a un hort que una altra persona.
Sra. ROSER MAS:
Només dir que està molt bé que equiparem els jubilats a les persones amb càrregues
familiars i en situació d’atur. Està bé.
Sr. JOSEP M. SOLDEVILA:
Nosaltres també ho veiem tot correcte.
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
Codi

Data creació

Descripció

2013/2034-1

27/09/2013

Aprovar definitivament el Reglament del Consell Mpal. d'Esports
Aprovar el Padró, altes per canvi de nom, anul.lacions i creacions de rebuts
i fallits del servei de subministrament d'aigua 4r. Trimestre de 2013
Autoritzar despesa campanya informativa del Serveis Socials

2013/2720-9
30/12/2013
2013/2720-12 30/12/2013
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2013/2720-11
2013/2720-14
2013/2720-15
2013/2720-16
2013/2720-17
2013/2720-18
2013/2720-19
2013/2720-20
2013/2720-21
2013/2720-22

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

2014/95
2014/96
2014/97
2014/98
2014/99
2014/100
2014/101
2014/102
2014/103
2014/104
2014/105
2014/106
2014/107
2014/108
2014/109
2014/110
2014/111
2014/112
2014/113
2014/114
2014/115
2014/116
2014/117

21/01/2014
21/01/2014
21/01/2014
21/01/2014
22/01/2014
22/01/2014
22/01/2014
22/01/2014
22/01/2014
22/01/2014
22/01/2014
22/01/2014
22/01/2014
22/01/2014
23/01/2014
23/01/2014
23/01/2014
23/01/2014
23/01/2014
23/01/2014
23/01/2014
23/01/2014
23/01/2014

2014/118

23/01/2014

2014/119
2014/120
2014/121
2014/122
2014/123

23/01/2014
23/01/2014
23/01/2014
23/01/2014
23/01/2014

2014/124
2014/125
2014/126

23/01/2014
23/01/2014
23/01/2014

2014/127
2014/128
2014/129
2014/130
2014/131

23/01/2014
23/01/2014
23/01/2014
23/01/2014
24/01/2014

2014/132
2014/133
2014/134

24/01/2014
24/01/2014
24/01/2014

Aprovar relació F/2013/635 i altres
Aprovar relació P-178
Aprovar relació F/2013/670
Nòmina Imputació subvenció SAD RCE
Nòmina Imputació subvenció EBASP
Nòmina Imputació XGL 13/X/99069
Nòmina Imputació subvenció servei recollida i int.
Nòmina Imputació subvenció XGL 13/X/99372
Nòmina Imputació subvenció XGL 13/X/90534
Nòmina Imputació Xarxa debat educatiu
Nòmina. Assignació individual de la productivitat per absentisme deixada de
percebre durant l'any 2013 per la policia local.
554/13 VP Taules i cadires 2013 - Hivern
554/13 VP Taules i cadires 2013 - Hivern
554/13 VP Taules i cadires 2013 - Hivern
Servei de neteja de xoc a la llar exp. 2010/126
Decret Àrea SERVEI A LES PERSONES
2010/631-SSTT-LOMAJ-Devolució fiança
Baixa teleassistència exp. 2010/286
Sol.licitud recuperació documentació RGM
28/2014-LOMEN-SSTT
29/2014-LOMEN-SSTT
Decret nomenament directors obra i coordinadora obra piscines
35/2014-LOMEN-SSTT
MS baixa P-16 Antoni Vilella mercat setmanal
18/2014-LOMEN-SSTT
Sol.licitud Servei de Teleassistencia- exp. 2014/6
Baixa teleassistència exp. 2009/104
Baixa teleassistència exp. 2007/159
36/2014-LOMEN-SSTT
33/2014-LOMEN-SSTT
Decret incoar baixa d'ofici exp. 1/2014
Canvi titularitat nínxol núm. 418 5a. Oest
Baixa padró teleassistència 1r. trim. 2014. exp. 2006/86
Reclamació per responsabilitat patrimonial. Lesions al peu en caure a la via
pública - M.V.T.
Aprovació memòria tècnica per l'execució de les obres de modificació de les
instal•lacions d'enllumenat exterior municipal.
Decret imposició sanció ordenança civisme
Baixa del padró 1r. trim. 2014 del servei de teleassistència. exp. 1999/2
Decret imposició sanció ordenança de civisme P.V.C.
Nòmina. Aprovació factors de l’específic nòmina gener 2014
Nòmina. Assignació complement productivitat absentisme meritat el 2n.
semestre 2013 personal laboral
Retorn factures Junta Compensació El Castell I
Decret imposició sanció ordenança civisme
Reclamació per responsabilitat patrimonial. Danys al vehicle a la pilona del
C. Ges d’Avall – G.C.R.
Decret aprovar la relacio P/2014/3
Decret aprovar la relació P/2014/5
Decret aprovar la relació P/2014/5
Concessió nínxol núm.2391 3a. Part Nova
Nòmina. Assignació complement productivitat absentisme meritat el 2n.
semestre 2013 personal funcionari
40/2014-LOMEN-SSTT
Reclamació d'indemnització pels danys causats a la via pública en accident
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de trànsit – M.R.A.
2014/135
2014/136
2014/137
2014/138

24/01/2014
24/01/2014
27/01/2014
27/01/2014

2014/139
2014/140
2014/141
2014/142
2014/143
2014/144
2014/145
2014/146
2014/147
2014/148
2014/149
2014/150
2014/151
2014/152
2014/153
2014/154
2014/155
2014/156
2014/157
2014/158
2014/159
2014/160
2014/161
2014/162
2014/163
2014/164
2014/165

27/01/2014
27/01/2014
27/01/2014
27/01/2014
27/01/2014
27/01/2014
27/01/2014
27/01/2014
27/01/2014
27/01/2014
27/01/2014
28/01/2014
28/01/2014
28/01/2014
28/01/2014
28/01/2014
28/01/2014
28/01/2014
28/01/2014
28/01/2014
28/01/2014
28/01/2014
28/01/2014
28/01/2014
28/01/2014
29/01/2014
29/01/2014

2014/166

29/01/2014

2014/167

29/01/2014

2014/168

29/01/2014

2014/169
2014/170
2014/171
2014/172
2014/173
2014/174
2014/175

29/01/2014
30/01/2014
30/01/2014
30/01/2014
30/01/2014
30/01/2014
30/01/2014

2014/176
2014/177
2014/178
2014/179
2014/180

31/01/2014
31/01/2014
31/01/2014
31/01/2014
31/01/2014

2014/181
2014/181-1

31/01/2014
13/02/2014

Decret imposició sanció ordenança civisme R.P.G.
Decret aprovar la relació P/2014/6
1/2014-i legitimació innòcua
Decret aprovar un AD a favor del Nou 69 teatre
Imputar despesa prestació conveni de col•laboració social gener-juny 2014
ACI i JCC
Decret incoació expedient contractació serveis
Aprovar un AD a favor de l'Agència catalana de l'aigua
proposta cessió habitatge social. Expedient 2007/158
Sol·licitud carpa: TILBO
Decret nomenament direcció obra i coordinadora seguretat i salut
Sol·licitud carpa: Agrupació Defensa Forestal VOL-GES
Decret imposició sanció ordenança civisme E.V.S.
Canvi titularitat nínxol núm. 336 4a. Est
Modificació preu cessió habitatge social. Expedient 2006/157
Sol·licitud per utilitzar la sala de Gestiomat el dissabte dia 15 de febrer.
Sol.licitud Servei Transport Adaptat- exp. 2009/42
27/2014-LOMEN-SSTT
41/2014-LOMEN-SSTT
42/2014-LOMEN-SSTT
43/2014-LOMEN-SSTT
46/2014-LOMEN-SSTT
Decret incoació contracte menor subministrament
Servei de neteja de xoc a la llar exp. 2002/8
Alta servei teleassistència exp. 2014/11
Acord incoació 6.1/14
Decret autoritzar una bestreta de caixa fixa al teatre
Denegar al·legacions 4/14
Decret imposició sanció ordenança civisme A.S.
Aprovació acte la derrota silent
30/2013-i baixa actv
33/2012-i baixa actv
Autorització al grup municipal d'ICV-EUiA-E per fer ús de la sala de
reunions de la casa de la vila, any 2014.
Autorització per a la realització d’actes de commemoració del 75 aniversari
del bombardeig de Torelló.
Reclamació d'indemnització pels danys causats a la via pública en accident
de trànsit - Cadenplastic
Reclamació d'indemnització pels danys causats a la via pública en accident
de trànsit – G.C.R.
Sol·licitud carpa: Grup Puntaires "Vall del Ges"
Permisos per accedir al programa del Padró d'Habitants
Decret incoació contracte menor serveis
Decret Aprovar la relació P/2014/7
Decret Aprovar la relació P/2014/8
Decret Aprovar la relació P/2014/9
Aprovar la liquidació del servei de subministrament d'aigua i conservació
d'escomeses i comptadors, del 4t. trimestre de 2013
Decret aprovar un AD a favor d'Avids d'espectacles SCP
Aceptar la renúncia a l'Hort Social pàrcel.la núm. 1
Decret imposició sanció ordenança civisme M.V.S.
AD servei de neteja de les dependències de la policia local
Contractació de personal dins el programa 5 del Projecte Treball als barris
"Viu i conviu al nucli antic"
Ordre de pagament préstecs gener de 2014 P 2014/15
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2014/182
2014/183
2014/184
2014/185
2014/186
2014/187
2014/188
2014/189
2014/190

03/02/2014
03/02/2014
03/02/2014
03/02/2014
03/02/2014
03/02/2014
03/02/2014
03/02/2014
03/02/2014

2014/191
2014/192
2014/193
2014/194
2014/195
2014/196

03/02/2014
03/02/2014
03/02/2014
03/02/2014
03/02/2014
03/02/2014

2014/197
2014/198
2014/199
2014/200
2014/201
2014/202
2014/203

03/02/2014
03/02/2014
03/02/2014
03/02/2014
03/02/2014
03/02/2014
03/02/2014

2014/204

03/02/2014

2014/205

03/02/2014

2014/206

03/02/2014

2014/206-1
2014/207
2014/208
2014/209
2014/210
2014/211
2014/212
2014/213

12/02/2014
04/02/2014
04/02/2014
04/02/2014
04/02/2014
04/02/2014
04/02/2014
04/02/2014

2014/214
2014/215
2014/216
2014/217
2014/218

04/02/2014
04/02/2014
04/02/2014
04/02/2014
04/02/2014

2014/219
2014/220
2014/221

04/02/2014
04/02/2014
04/02/2014

2014/222
2014/223
2014/224
2014/225
2014/226

04/02/2014
04/02/2014
04/02/2014
04/02/2014
04/02/2014

Autorització i disposició de despesa del conveni de la comissió de reis 2014
Aprovar un AD a favor d'UNI2 Marta Mata
54/2014-LOMEN-SSTT
53/2014-LOMEN-SSTT
Aprovar un AD a favor d'UNI2 Marta Mata
Decret Aprovar un AD a favor d'UNI2 F.Solà Vell
7/14 VP Carnaval 2014
Decret Aprovar un AD a favor d'UNI2 Fortià Solà Nou
Aprovar un AD a favor d'escola SAgrats Cors
Autorització de despesa pel conveni de col·laboració entre l'ajuntament i
l'institut Cirvianum, any 2014
Decret adjudicació contracte menor serveis
Decret aprovar un AD a favor de l'escola Marta Mata
Decret aprovar un AD a favor de l'escola F.Solà
Decret aprovar un AD a favor de l'escola Vall del Ges
Sol·licitud sala de reunions de Gestiomat pel dia 22 de febrer.
Reclamació d'indemnització pels danys causats a la via pública en accident
de trànsit – R.M.G.
Canvi titularitat nínxol núm. 371 5a. Est
Decret aprovar un AD a favor de l'AMPA Vall del Ges
Decret aprovar un AD a favor de l'AMPA F.Solà
Decret aprovar un AD a favor de l'AMPA Cirvianum
Contribucions especials c/Rocaprevera quota núm. 6
Decret adjudicació contracte menor serveis
Reclamació per presponsabilitat patrimonial. Filtracions d'aigua al garatge,
com a conseqüència de la pluja i les obres d'arranjament del pàrquing.
E.C.L.
Dipositar la quota del préstec del 4t. trimestre de 2013 de Sport Assistance
2000, S.L., en el compte 20161
Reclamació d'indemnització pels danys causats a la via pública en accident
de trànsit – G.R.C.
Aprovació definitiva de la modificació del Reglament de Règim intern del
mercat municipal de Torelló.
Decret aprovar un AD a favor de l'AMPA Rocaprevera
Decret aprovar un AD a favor de l'AMPA Sagrats Cors
Decret aprovar un AD a favor de l'Assoc.GEA
Decret aprovar un AD a favor de l'AMPA Marta Mata
Devolució d'aval
Manteniment retirada arma SPG
Retirada de l'arma JMCM
Iniciar l'expedient de modificació de pressupost núm. 1/2014, per ampliació
de crèdits finançat amb ingressos
Concessió Columbari núm 22
Canvi titularitat nínxol núm. 444 4a. Est
Decret ordre execució urbanística carrer manlleu 211
Decret aprovar la relació F/2014/1 i altres
Aprovar la devolució al SOC dels imports renunciats per Resolucions de
l'alcaldia del 20/09/2013, dels expedients de subvenció BLB-54/12/01 i BLB54/12/02
Decret Autorització Motor Fest 2014
Decret autorització Tracks del Diable 2014
Decret Autorització SOMISEREM DEL GES circuit sènior campionta de
Catalunya
Decret autorització concurs comarcal ocellaire 18 de maig
Decret ordenació execució disciplia urbanística carrer del Ter 80
Decret aprovar un AD a favor de Jaume Sanglas
Decret Aprovar un AD a favor de Lluís Dachs
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2014/227
2014/228

04/02/2014
04/02/2014

2014/229

04/02/2014

2014/230
2014/231
2014/232
2014/233
2014/234
2014/235
2014/236
2014/237
2014/238
2014/239
2014/240
2014/241
2014/242
2014/243
2014/244
2014/245
2014/246
2014/247

04/02/2014
05/02/2014
05/02/2014
05/02/2014
05/02/2014
05/02/2014
05/02/2014
05/02/2014
05/02/2014
05/02/2014
05/02/2014
05/02/2014
05/02/2014
05/02/2014
05/02/2014
05/02/2014
05/02/2014
05/02/2014

2014/248
2014/249
2014/250
2014/251
2014/252
2014/253
2014/254
2014/255
2014/256

05/02/2014
05/02/2014
05/02/2014
05/02/2014
05/02/2014
05/02/2014
05/02/2014
05/02/2014
05/02/2014

2014/257
2014/258
2014/259
2014/260
2014/261
2014/262
2014/263
2014/264
2014/265
2014/266

05/02/2014
05/02/2014
05/02/2014
05/02/2014
05/02/2014
06/02/2014
06/02/2014
06/02/2014
06/02/2014
06/02/2014

2014/267
2014/268
2014/269
2014/270
2014/271
2014/272
2014/273
2014/274
2014/275

07/02/2014
07/02/2014
07/02/2014
07/02/2014
07/02/2014
07/02/2014
07/02/2014
07/02/2014
10/02/2014

Decret Aprovar un AD a favor de Dagra elèctrics SL
Exp.- 2014/48 alta placa de gual
Compensar la factura núm. 2013/115 emesa per l'ajuntament per les
despeses de la Deixalleria de la Vall del Ges, amb part d ela factura núm.
132.140 emesa per l'empresa Recollida i reciclatge, S.L:
Aprovar la devolució al SOC de part d ela subvenció revocada del pla
formatiu 44284/COMC/BA/L1, inclòs en l'expedient 09/FOAP/098/0044284
Sol.licitud del Servei de Teleassistencia- exp. 2012/135
Baixa servei teleassistència exp. 2009/238
Sol.licitud Targeta Aparcament Provisional- exp. 2010/83
Baixa servei teleassistència exp. 2009/40
Sol.licitud Renovacio Targeta Aparcament- exp. 2003/72
Baixa servei teleassistència exp. 2004/71
Servei neteja de xoc a la llar exp. 2007/243
Decret aprovar un AD a favor de Fina Estampa
Servei neteja de xoc a la llar exp. 2005/117
Decret aprovar un AD a favor de Maria Verdaguer
Decret Aprovar un AD a favor de Joan Fajeda SL
Decret incoació expedient contracte menor subministrament
Decret Aprovar la relació P/2014/10
Decret Aprovar un AD a favor de Montse Solà Subiranas
22/10-II.2 Requerir control inicial
Decret Aprovar un AD a favor de Recollida i reciclatge sl
Decret Aprovar un AD a favor de Contel
Iniciar l'expedient de modificació de pressupost núm. 2/2014, per
incorporació de romanents
34/14 VP Graellada
45/14 VP Carnaval-Denegar
Decret resolució al·legacions ordre execució carrer Sant Josep
59/04-III Baixa activitat
Decret Aprovar un AD a favor del Bisbat de Vic (pabordes)
Decret Aprovar la baixa d'un AD a favor de Serveis Vials del Vallès
Decret aprovar la baixa d'un AD a favor d'Abacus
Decret Aprovar un AD a favor del Consell Comarcal d'Osona
Iniciar l'expedient de modificació de pressupost núm. 3/2014, per suplement
de crèdit finançat amb nous i/o majors ingressos
Decret Aprovar un AD a favor de l'Associació Catalana de municipis
Decret Aprovar un AD a favor de Senyals Girod SL
Decret Aprovar un AD a favor de Serveis Vials del Vallès
Decret Aprovar un AD a favor de Consorci Localret
Acord incoació 7.1/14
Rectificar la resolució de l'alcaldia 205/2014
Decret incoació expedient sancionador
Decret aprovar la relació P/2014/11
Decret ordre execució urbanística carrer Camprodon 14
Aprovar l'expedient de modificació de pressupost núm. 1/2014, per
ampliació de crèdits per ingressos
66/2014-LOMEN-SSTT
63/2014-LOMEN-SSTT
25/2014-LPO-SSTT
Devolució fiança en curs CODOL, SA
Devolució fiança LOMAJ a Joan Serra Paleta SL
Decret aprovar la relació P/2014/12
Decret aprovar la relació P/2014/13
1/2014-LOMEN-SSTT
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2014/276
2014/277
2014/278
2014/279
2014/280
2014/281
2014/282

10/02/2014
10/02/2014
10/02/2014
10/02/2014
10/02/2014
10/02/2014
10/02/2014

2014/283
2014/284
2014/285
2014/286
2014/287
2014/288
2014/289
2014/290
2014/291
2014/292
2014/293
2014/294
2014/295
2014/296
2014/297
2014/298
2014/299
2014/300
2014/301
2014/302
2014/303
2014/304
2014/305
2014/306
2014/307
2014/308
2014/309

10/02/2014
11/02/2014
11/02/2014
11/02/2014
11/02/2014
11/02/2014
11/02/2014
11/02/2014
11/02/2014
11/02/2014
11/02/2014
11/02/2014
11/02/2014
12/02/2014
12/02/2014
12/02/2014
12/02/2014
12/02/2014
12/02/2014
12/02/2014
12/02/2014
12/02/2014
12/02/2014
12/02/2014
12/02/2014
12/02/2014
12/02/2014

2014/310

12/02/2014

2014/311
2014/312

13/02/2014
13/02/2014

2014/313
2014/314
2014/315
2014/316
2014/317
2014/318
2014/319
2014/320
2014/321
2014/322
2014/323
2014/324
2014/325
2014/326

13/02/2014
13/02/2014
13/02/2014
13/02/2014
14/02/2014
14/02/2014
14/02/2014
14/02/2014
14/02/2014
14/02/2014
14/02/2014
14/02/2014
14/02/2014
14/02/2014

Sanció 8/14
Acord incoació 8.1/14
Decret aprovar la relació P/2014/12
Decret aprovar la relació P/2014/13
Concessió nínxol núm. 244 1a. Oest
Decret imposició sanció ordenança civisme A.G.O.
Decret aprovació Pla seguretat i salut obra edifici Policia Local
Aprovar l'expedient de modificació de pressupost núm. 2/2014, per la
incorporació de romanents
Sol.licitud Targeta Aparcament individual- exp. 2014/18
Sol.licitud Servei Local de Teleassistencia - exp. 2014/2
Sol.licitud Servei Local de Teleassistencia - exp. 2014/2
Sol.licitud Servei Teleassistencia- exp. 2014/9
38/2013-i Canvi titular innòcua
10/2011-CP Legitimació CP
14/04-i Baixa actv.
Ordre d'execució-Atorgar termini 1 mes per efectuar treballs de neteja
Sol·licitud carpa: Abdelilah Bekkalih
Sol·licitud carpa
Sol·licitud carpa: Agrupació sardanista Torelló
Decret aprovar la relació F/2014/4 i altres
Alta gos amb xip 941000016145678
Alta gos amb xip 900182000782938
Alta gos amb xip 982000196957915
Alta gos amb xip 981098104612789
Decret aprovar la relació P/2014/14
Decret Relació de factures
autorització ús hotel entitats a la Calèndula
Alta gos amb xip 982000196975589
Alta al cens, del gos amb xip 977200008003476
Alta al cens d'animals del gos amb xip 982000196958400
Baixa al cens d'animals del gos amb xip 985121012448606
Baixa al cens d'animals del gos amb xip 985121011781488
Baixa del cens d'animals del gos amb xip 985100010022791
Decret imposició sanció ordenança civisme C.R.V.
Aprovació de la llista provisional d'admesos i exclosos constitució borsa
agents interins Policia Local
Autoritzar l'aplicació de la tarifa d'aigua domèstica en un terreny sense
edificar situat en sòl urbà.
Sol·licitud carpa: Maria Aceituno
Sol·licitud per utilitzar la sala d'actes de la cooperativa pel proper dijous dia
20 de febrer a les 21 hores.
Desestimar recurs de reposició interposat pel Sr. Pere Font
Decret incoació contracte menor subministrament
Assupte: Donar per complerta ordre d'execució C.Collsacabra
Servei de neteja de xoc exp. 2000/11
Servei de neteja de xoc exp. 2006/170
Servei de neteja de xoc exp. 2005/45
Servei de neteja de xoc exp. 2005/138
Decret sol·licitud assistència jurídica Diputació Barcelona
Decret aprova un AD a favor de Josep Palau
Decret aprovar un AD a favor de SAGE-Aytos
Decret Aprovar un AD a favor de Ramon Sitjà
Decret Aprovar un AD a favor de Josep M. Altimir
Decret incoació contracte menor serveis
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2014/327
2014/328
2014/329
2014/330
2014/331
2014/332
2014/333
2014/334
2014/335
2014/336
2014/337
2014/338
2014/339
2014/340
2014/341
2014/342
2014/343
2014/344
2014/345
2014/346
2014/347
2014/348
2014/349
2014/350
2014/351
2014/352
2014/353

17/02/2014
17/02/2014
17/02/2014
17/02/2014
17/02/2014
17/02/2014
17/02/2014
17/02/2014
17/02/2014
17/02/2014
17/02/2014
17/02/2014
17/02/2014
17/02/2014
17/02/2014
17/02/2014
17/02/2014
17/02/2014
18/02/2014
18/02/2014
18/02/2014
18/02/2014
18/02/2014
18/02/2014
18/02/2014
18/02/2014
18/02/2014

Decret aprovar un AD a favor de
37/07-III Requerir Canvi Titularitat
Decret Aprovar un AD a favor de 9 Habitat
Servei de neteja de xoc a la llar exp. 2005/120
Servei de neteja de xoc a la llar exp. 2008/158
Servei de neteja de xoc a la llar exp. 2007/87
OVP contenidor 2014/67-SSTT - DIVERSOS
Sol·licitud d'accés per vehicles A.P.R.
Concessió Columbari núm. 23
Decret imposició sanció ordenança civisme M.Y.S.
Decret Aprovar la relació P/2014/16
Decret Aprovar la relació F/2014/19 i altres
Aixecament de la mesura cautelar de retirada de l'arma JMC
Devolució fiança Fusteria Bardolet SL
Devolucio Fiança Construccions Capdevila Crosas
Devolució Fiança Promocions Cuevas Rifà SL
Decret genèric (UNITAT DE RECEPCIÓ)
Devolució Fiança Eloi Illamola
Sol.licitud Targeta aparcament individual - exp. 2013/147
Sol.licitud Renovacio Targeta aparcament individual- exp. 2008/146
Sol.licitud Targeta Aparcament Provisional- exp. 2012/74
77/2014-LOMEN-SSTT
71/2014-LOMEN-SSTT
Decret resolució recurs reposició sanció ordenança civisme M.Y.S.
Arxivar ordre d'execució immoble C.Nou, 67
Autorització correfoc Pullassu
Arxivar expedient - ordre d'execució Av.Generalitat, 41

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 20 de gener de 2014.
Sessió extraordinària del dia 3 de febrer de 2014.
Sessió ordinària del dia 10 de febrer de 2014

3.3. DONAR COMPTE D'INFORMES DE LA INTERVENCIÓ MUNICIPAL
3.3.1. Informació sobre les objeccions de la intervenció i la tresoreria municipals
Informe de la Intervenció i de la tresoreria municipal de data 10 de febrer de 2014,
en relació llur objecció sobre el pagament d’impostos per part de l’Ajuntament de
Torelló a l’Agència Tributària de Catalunya

3.3.2. informe de resultat trimestral 4art / trim 2013 Llei 2/2012
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La Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera,
estableix en el seu article 6 el principi de transparència i determina en el paràgraf segon i
tercer que “...correspon al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques proveir la
disponibilitat pública de la informació economico financera relativa als subjectes integrats
en l’àmbit d’aplicació d’aquesta Llei, amb l’abast i periodicitat que derivi de l’aplicació de
les normes i acords nacionals i de les disposicions comunitàries. Les administracions
públiques han de subministrar tota la informació necessària per al compliment de les
disposicions d’aquesta Llei o de les normes i acords que s’adoptin en desplegament seu, i
han de garantir la coherència de les normes i procediments comptables, així com la
integritat dels sistemes de recopilació i tractament de dades. Igualment estan sotmeses a
disponibilitat pública les previsions utilitzades per a la planificació pressupostària, així
com la metodologia, supòsits i paràmetres en els quals es basin”.
Amb ànim de proveir aquest mandat s’ha publicat l’Ordre HAP/2105/2012, de 1 d’octubre
que determina com remetre la informació de forma trimestral sobre l’execució del
pressupost i el compliment de les variables de regla de la despesa i capacitat.
Aquesta informació a remetre, tal i com diu l’exposició de motius de l’esmentada Ordre,
perquè l’estat central tingui més informació, de millor qualitat i homogènia sobre el món
local.
L'incompliment de l’obligació de remetre aquesta informació, a més de la possible
responsabilitat personal, podria portar a aplicar les mesures de correcció de l’article 20
de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera,
Per tot l’exposat:
Primer.- INFORMAR del resultat trimestral d’execució pressupostària corresponent al
4art trimestre del 2013, d’acord a la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera i desenvolupats en l’Ordre HAP/2105/2012, de 1
d’octubre, segons el detall annex i amb el resultat de:
La corporació local compleix amb l’objectiu de la regla de la despesa
La corporació local compleix amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària
La corporació local compleix amb la ràtio d’endeutament
Segon.- TRAMETRE en temps
d’Administracions Públiques.

i

forma

l’esmentada

informació

a

Ministeri

4. PROPOSTES URGENTS
4.1. HISENDA
Sr. JAUME VIVET:
El motiu de la urgència ve donat pel punt següent, que també haurem de votar la
urgència i bàsicament és per tenir consignació per poder donar pas al punt que ve al
darrere; per tenir consignació, que no en teníem, per aquesta partida de 10.000 euros.
VOTACIÓ DE LA URGÈNCIA:
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La Urgència s’aprova per unanimitat dels disset membres de la Corporació.

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

4.1.1. Aprovar l'expedient de modificació de pressupost núm. 4/2013, per crèdit
extraordinari finançat amb l'anul·lació de crèdits de partides que s'estimen
reductibles
ACORD:

ANTECEDENTS
1. Pel Decret de l’Alcaldia de data 20 de febrer de 2014, s’inicia l’expedient per a l’aprovació
de la modificació del pressupost per crèdit extraordinari finançat amb la baixa del crèdit de
partides que s'estimen reductibles.
2. Per poder atendre les despeses que es detallen a continuació, per a les quals la
consignació en el pressupost ordinari actual és inexistent, cal tramitar l’expedient de
modificació amb subjecció a les disposicions vigents.
3. S’han examinat els crèdits de l’esmentat pressupost que es poden i/o s'han de reduir
sense pertorbació del servei, i s’ha proposat la modificació de crèdit mitjançant:
Consignació de despeses amb crèdits en baixa:
Partida

Nom

404-912-2700000

Despeses
imprevistes
funcions
classificades

Consignació inicial

Crèdits en baixa

Consignació
definitiva

64.799,00 €

10.000,00 €

54.799,00 €

i
no

10.000,00 €

Total baixes de crèdits :

Consignació de despeses per crèdit extraordinari:
Partida

Nom

404-341-4790000

Transferències
0,00 €
corrents
a
Sport
Assistance 2000, S.L.

Total altes de crèdits extraordinaris :

Consignació inicial

Crèdits en alta

Consignació
definitiva

10.000,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €
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FONAMENTS DE DRET
1. No hi ha cap compromís de despesa que impedeixi la modificació de les partides que es
proposa minorar.
2. Article 177 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i els articles 35, 36 i 37 del Reial decret
500/1990.
3. Articles 9 i 10 de les Bases d’Execució del pressupost de l’exercici 2014, aprovades
definitivament en el Ple de l’Ajuntament del 23 de desembre de 2013.
4. La secretaria i la intervenció han emès els seus informes, que consten a l'expedient.
És per tot això que, a proposta de la regidoria d’Economia i Hisenda, el Ple de
l’Ajuntament, per unanimitat del seus disset membres, acorda:
Primer.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdit
núm. 4/2014, per crèdit
extraordinari finançat amb la baixa del crèdit de partides que s'estimen reductibles del
pressupost de l’Ajuntament.
Segon.- Exposar-lo al públic durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils,
mitjançant un edicte al tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de la Província.
Tercer.- En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm i es transferiran els
crèdits de les partides que s’han indicat.
INTERVENCIONS:
Sr. JAUME VIVET:
Bé, com he dit, aquesta modificació es fa per poder tenir consignats els 10.000 euros per
a la següent proposta; bàsicament és, perquè el 28 de març s’aprova el conveni del
concurs de creditors per a la viabilitat de l’empresa que gestiona la piscina coberta de
Torelló, i tot i que el ple, si no recordo malament, és el dia 23 o 24 de març, aniríem molt
justos i per tant, es va decidir passar-ho per urgència en aquest ple.
Sra. ROSER MAS:
Nosaltres, després de donar-hi moltes voltes, perquè no ens agradava gens això que
s’hagués de consignar uns diners en una situació que en teoria ja estava resolta, ja
estava pactada, ja estava... encarrilada, no ens agrada gens, però atenent a les
explicacions que ens heu facilitat tant l’equip de govern, com els tècnics, com l’advocat
que porta realment o directament aquest tema, ens ha semblat oportú donar-hi suport,
perquè és el mal menor en relació a tot el que podia passar, tenint en compte que és una
empresa altament irresponsable; estem tant com a grup, com a partit polític, com a
ciutadana d’aquest poble, estic molt indignada i molt ofesa –per dir-ho d’alguna maneraper la manera com aquesta empresa està utilitzant les administracions públiques per
resoldre un problema que tenen ells de gestió, de finançament, del que sigui... i això ens
sembla que és molt reprovable i entenem que esteu fent les gestions pertinents, per tal
que la població en surti tan indemne i tan poc perjudicada com sigui possible. Per tant, en
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aquest sentit, hi donarem suport atenent a això: que és el mal menor, però estem
absolutament en desacord a com funciona aquesta empresa i entenem que en el moment
en què aquest municipi pugui treure’s de sobre aquesta gestió d’aquesta empresa,
possiblement serà una cosa que s’haurà de plantejar aquest municipi; sabem que no és a
curt termini, però penso que és una cosa que s’ha de tenir a compte. No són gens lleials
els seus compromisos! I no només amb el poble de Torelló, si no els seus compromisos.
Sr. JOSEP M. SOLDEVILA:
Nosaltres també hi donarem suport. Creiem que és el mal menor. Crec que treballeu molt
bé en aquest tema, esteu molt a sobre; totes les explicacions que ens heu donat les veig
molt correctes i crec que hem d’estar molt al cas, perquè és una empresa que en principi
ens pot donar més problemes que n o pas coses agradables.
Ho aprovem.

Sr. PERE GALOBARDES:
Mentre la proposta de l’equip de govern va en la línia de preservar els interessos generals
i els interessos dels ciutadans i ciutadanes del poble de Torelló en aquest assumpte,
tindrà sempre el nostre suport.

VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels disset membres de la Corporació.
4.2. ALCALDIA
VOTACIÓ DE LA URGÈNCIA:
La Urgència s’aprova per unanimitat dels disset membres de la Corporació.

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

4.2.1. Aprovació del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Torelló i Sport
Assistance SL, en relació al contracte de gestió del servei de piscina municipal
ACORD:

RELACIÓ DE FETS:
Vista la proposta de l’alcaldia, en relació a l’aprovació del conveni de col·laboració entre
l’empresa Sport Assistance 2000 sl i l’Ajuntament de Torelló per a la gestió de la piscina
municipal de Torelló.
FONAMENTS DE DRET
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L’article 303 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres,
activitats i serveis dels ens locals, en concordança amb l’article 191 del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim local
de Catalunya, preveu expressament la possibilitat que les administracions públiques
estableixin mitjançant convenis, una relació de cooperació consensuada per a la
prestació de serveis o per al desenvolupament de les competències legalment atribuïdes,
en la satisfacció dels quals tinguin un interès comú. Aquest règim és equiparable als
convenis de col·laboració entre l’administració i els particulars quan tenen per objecte
igualment la millora en la gestió dels serveis o de les condicions de desenvolupament de
les competències amb l’objectiu de la satisfacció de l’interès general.
És per tot això que, a proposta de l’Alcaldia, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels
seus disset membres, acorda:
Primer.- Aprovar la minuta de conveni de col·laboració entre l’empresa Sport Assistance
2000 sl i l'Ajuntament de Torelló per a la gestió de la piscina municipal de Torelló, d'acord
amb el text que figura al final d'aquest acord.
Segon.- Facultar l’Alcalde-President de Torelló, per a la signatura del conveni, així com
tota la documentació necessària per a l’efectivitat del present acord.
Tercer.- Autoritzar i disposar la despesa per import de 10.000,00 euros a favor de Sport
Assistance 2000, S.L., en compliment del conveni esmentat en el punt primer del present
acord, amb càrrec a la partida 404-341-4790000 del pressupost vigent, supeditant el
compliment del present punt a l'aprovació prèvia de la modificació pressupostària que
figura com a proposta en aquest mateix Ple.
Quart.- Notificar el present acord a les persones interessades.

El text del conveni aprovat és el següent:
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE TORELLÓ I SPORT
ASSISTANCE SL EN RELACIÓ AL CONTRACTE DE GESTIÓ DEL SERVEI DE
PISCINA MUNICIPAL

A Torelló, el dia 14 de febrer de 2014
ES REUNEIXEN
D’una banda, el Sr. JAUME VIVET SOLER, Alcalde-President de l’Ajuntament de Torelló
que actua en el seu nom i representació.
I de l’altra banda el Enric Truño i Lagares, major d'edat, NIF número 37.715.610 A en
nom i representació de Sport Assistance 2000 S.L., amb domicili a Barcelona, carrer
Pujol, número 22, amb CIF número B-60-223062, en la seva qualitat d’Administrador.
Assistits per la Sra. MONTSERRAT FREIXA I COSTA, Secretària de l’Ajuntament de
Torelló.
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Ambdues parts a títol de preàmbul,
MANIFESTEN
Què SPORT ASSISTANCE SL és una societat concessionària de la piscina coberta per
Acord Plenari de 23 de Juliol de 2007.
Què l’Ajuntament de Torelló reconeix i valora el treball que realitza aquesta entitat en el
nostre municipi, en tant no sols realitza tasques pròpies de l’empresa sinó que col.labora
activament amb el Club Natació Torelló.
Que l’Ajuntament de Torelló està d’acord en col·laborar amb SPORT ASSISTANCE SL
per tal de dinamitzar el teixit esportiu de Torelló sota tres eixos:



Dinamitzar per a estimular els abonaments. * estimular el teixit esportiu, sobretot
en l’àmbit de la natació.
Dinamitzar la natació en la franja d’edat de persones majors a 65 anys, atenent els
beneficis sobre la salut que comporta la pràctica d’aquest esport.

Que l’empresa Sport Assistance 2000 SL està incursa en un procediment concursal
voluntari-ordinari (Assumpte 235/2013-D, Jutjat Mercantil 8 de Barcelona), en el que el
dia 28 de març DE 2014 s’ha de celebrar junta de creditors en la que l’empresa ha de
presentar proposta de conveni i que aquesta inclou algun pacte addicional a la proposta
de quita i aplaçament de pagaments proposats que es fixa en el 80% dels ordinaris.
En el cas de l’Ajuntament hi ha inclosos els cànons dels anys 2011 i 2012 que importen
en total 55.821,24€.
Atenent aquest antecedent, ambdues parts consideren oportú establir un Conveni d’acord
amb les següents:
PACTES
Primer.- És objecte del present conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Torelló i
SPORT ASSISTANCE SL per desenvolupar el programa d’activitats per a dinamitzar el
teixit esportiu de Torelló.
Segon.- L’atorgament d’aquest ajut és per atendre les necessitats de:
 Dinamitzar per a estimular els abonaments. * estimular el teixit esportiu, sobretot
en l’àmbit de la natació.
 Dinamitzar la natació en la franja d’edat de persones majors a 65 anys, atenent els
beneficis sobre la salut que comporta la pràctica d’aquest esport.
Tercer.- Característiques de l’ajut:
L’ajut té una quantia màxima de 10.000 euros per a l’exercici 2014 i va condicionat a la a
l’existència de crèdit adequat i suficient a les aplicacions pressupostàries destinades a
aquest concepte: partida número 404.341.479000, que actualment està en procés
d’aprovació inicial de la modificació de crèdit.
Quart.- L’Ajuntament de Torelló es compromet a:
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1.- A una aportació econòmica de 10.000,00€ per a l’exercici 2014, a pagar a final de
cada trimestre natural.
Donat que la concessió administrativa per a la gestió de la piscina coberta, signat amb
Sport Assistance 2000 SL i l’Ajuntament de Torelló, en el seu punt 5.3.3 determinava que
aquesta empresa havia d’aportar un cànon fix i un cànon variable que es va fixar en
25.000€/any revisable via IPC, i que pel 2012 s’ha fixat en 27.343,93€; import inclòs en
l’expedient concursal com a crèdit ordinari.
Atès l’exposat, el pagament de la quantia de 10.000€ queda condicionat a l’efectiu
pagament de les quotes resultants del cànon anual 2013, a ingressar per part de Sport
Assistance 2000 SL, i en cas que no s’hagi fet efectiu als dos mesos de la liquidació,
l’ajuntament compensarà l’import del cànon amb l’import d’aquesta aportació, quedant la
resta del cànon a l’espera del pagament. Així doncs, l’empresa accepta de forma
incondicionada aquesta compensació.
2.- Alhora l’Ajuntament es compromet a pagar directament a Sport Assistance 2000 SL i a
complir els compromisos derivats del contracte de préstec signat amb Sport Assistance
2000 SL en data 1 de febrer de 2008, pel qual l’empresa d’acord a la clàusula 5.1 del plec
de clàusules de la concessió prestava a l’Ajuntament de Torelló la quantia de
900.000€/any, sempre i quan no hi hagi cap pignoració a favor d’un tercer en escriptura
pública.
3.- L’Ajuntament es compromet a invitar a l’empresa Sport Assistance 2000 SL, en el
procediment negociat del contracte de serveis de la gestió de la piscina descoberta;
procediment a la que l’empresa podrà accedir sinó està incursa en cap causa de
prohibició per a contractar.
Cinquè.- SPORT ASSISTANCE SL es compromet a:
1.- Portar a terme la dinamització esportiva en el municipi de Torelló sota tres eixos:




Dinamitzar per a estimular els abonaments
Estimular el teixit esportiu, sobretot en l’àmbit de la natació.
Dinamitzar la natació en la franja d’edat de persones majors a 65 anys, atenent els
beneficis sobre la salut que comporta la pràctica d’aquest esport.

2.- Que en el supòsit d’entrar en fase concursal de liquidació de l’empresa, objecte del
procediment concursal assumpte 235/2013-D Jutjat Mercantil 8 de Barcelona, accepta
que l’import de 10.000€, o la quantia equivalent satisfeta, disminueix la valoració de la
instal·lació.
3.-Sport Assistance 2000 SL, es compromet a treure la pignoració dels pagaments
corresponents a la part del préstec inclòs en la clàusula 5.1 el plec de clàusules, per així
poder cobrar directament a l’empresa la quantia del préstec de l’Ajuntament de Torelló
Sisè.- Ambdues entitats es comprometen a mantenir el nivell de coordinació i de
col·laboració necessària. A tal efecte es crearà una comissió de seguiment del present
conveni, integrada pels següents membres:
1.
2.

Un representant de l’empresa Sport Assistance 2000SL
Un representant de l’Ajuntament anomenat per Alcaldia.
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Les funcions de la Comissió de Seguiment son el seguiment i avaluació de les
actuacions derivades del conveni i dictar les especificacions necessàries.
Setè.- El present conveni tindrà una vigència des de la seva signatura fins a 31 de
desembre de 2014. I es podrà prorrogar per dos anys més, previ acord exprés de la seva
pròrroga i sempre que hagi liquidat tots els cànons.
Vuitè.- Seran causes de resolució del conveni, a més de les clàusules generals
aplicables, l’incompliment de qualsevol dels pactes establerts, i la denúncia prèvia d’una
de les parts amb una antelació mínima de dos mesos.
I en prova de conformitat ambdues parts signen aquest conveni per duplicat, a un sol
efecte, al lloc i data indicats a l’encapçalament.
Per l’Ajuntament de Torelló:
L’alcalde
Jaume Vivet i Soler
Per SPORT ASSISTANCE 2000 SL
Enric Truñó i Legares
Davant meu,
La Secretària de l’Ajuntament de Torelló”
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels disset membres de la Corporació.
VOTACIÓ DE LA URGÈNCIA:
La Urgència s’aprova per unanimitat dels disset membres de la Corporació.

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

4.2.2. Aprovació de la formalització del conflicte en defensa de l'autonomia local
contra la Ley 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalización y sostenibilidad de la
Administración Local.
ACORD:
Al mes de maig d’enguany es compliran trenta-cinc anys de la constitució dels
ajuntaments democràtics. Al llarg d’aquests anys s’ha passat d’una situació en la qual van
d’haver de planificar les ciutats per a fer front a un urbanisme desarrolista, especulatiu,
afavoridor d'interessos individuals, i resoldre el dèficit d’infraestructures i d'equipaments
bàsics, per afrontar noves realitats més complexes com el medi ambient, els canvis
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demogràfics i socioculturals de la nostra societat, fruits dels fenòmens migratoris, dels
nous models familiars, de la dependència, de l'envelliment de la població, de la mediació
social, entre altres. Tot això ja que els municipis són vius i cal donar resposta a les
demandes i necessitats que plantegen els nostres ciutadans i ciutadanes.
Els ajuntaments han estat capaços d'afrontar els grans reptes i els canvis culturals de
finals del S.XX i en aquesta primera dècada del S.XXI, des de l’autonomia local, són el
principal dic de contenció contra la crisi, i el principal espai de resistència, de dignitat, de
defensa dels drets de la ciutadania i els principals espais per generar alternatives socials i
econòmiques per pal·liar els efectes de la crisi.
Malgrat aquests esforços els ajuntaments mai han tingut un finançament just i adequat.
Durant aquests quasi bé trenta-cinc anys les hisendes locals han estat l’assignatura
pendent en la mesura que l’aportació financera de l’Estat a les administracions locals no
s’ha adequat als serveis que presten.
El context actual de crisi econòmica està sent demolidor per als nostres municipis. Davant
d’això els ajuntaments han hagut d’incrementar la despesa per donar resposta a aquesta
emergència social.
Ara, en l’actual context de crisi, quan és més necessari que mai tenir una administració
més propera, i tenir més recursos per fer front a aquesta realitat social, el govern de
l’estat espanyol ha aprovat una “Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració
Local” (LRSAL) que suposa, de facto, una retallada competencial sense precedents que
suposarà un important retrocés, atès que afectarà de ple als serveis que donen els
ajuntaments.
Trenta-cinc anys esperant un nou marc competencial i un finançament adequat per
garantir serveis locals bàsics, perquè ara amb aquesta llei el municipalisme torni a un
model de fa quaranta anys enrere amb un marc competencial raquític, i que allunya la
capacitat de decisió sobre les polítiques de proximitat, i també allunya les decisions i el
control de la ciutadania acabant amb el valor de proximitat que permet la prevenció, la
detecció i l’actuació per garantir uns mínims de cohesió i convivència en el conjunt de
pobles i ciutats de Catalunya.
Aquesta Llei aprofita la situació de crisi econòmica per modificar l’estructura de l’estat
espanyol i recentralitzar amb l’excusa de la sostenibilitat econòmico-financera. Una llei
que vol privatitzar els serveis, principalment dels tres grans serveis públics locals que
encara es demostren econòmicament rendibles: l’abastament d’aigües, el tractament de
residus i l’enllumenat públic.
LRSAL vulnera l’Estatut de Catalunya en matèria d’organització territorial i de règim local,
i converteix als ajuntaments en un apèndix de l’estat, i en una instància merament
administrativa i sota control en el seu funcionament, vulnerant així l’actual marc basat en
el principi d’autonomia local i principi de subsidiarietat, reconegut a la Carta Europea
d’Autonomia Local com a criteri de proximitat en l’atribució de competències i d’eficàcia
en la redistribució.
Davant d’aquesta situació les entitats municipalistes i els sindicats han iniciat una
campanya d’informació a la ciutadania dels efectes de l’aplicació de la Llei de
Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local, així com la defensa del món local
perquè els ajuntaments som l’administració que estem millor preparats per oferir serveis
de proximitat.
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Volem seguir reivindicant el nostre paper per seguir tenint el protagonisme en la defensa,
garantia i l'enfortiment dels drets socials i la millora del benestar de la ciutadania. En
canvi aquesta llei afecta a la quotidianitat i a les necessitats bàsiques de la gent, i redueix
la capacitat de resposta dels governs locals.
Fonaments de dret
La Llei 27/2013, de 27 de desembre de 2013, de Racionalització i Sostenibilitat de
l’Administració Local (LRSAL) va entrar en vigor el 31 de desembre de 2013.
El conflicte en defensa de l’autonomia local, d’acord amb l’art. 75 bis LOTC, es pot
plantejar quan les normes de l’Estat amb rang de llei lesionin l’autonomia local
constitucionalment garantida.
D’acord amb l’art. 75 ter 2 i 3 LOTC, per iniciar la tramitació del conflicte en defensa de
l’autonomia local és necessari l’acord del Ple de les Corporacions locals amb el vot
favorable de la majoria absoluta del número legal de membres d’aquesta. De manera
prèvia a la formalització del conflicte, s’ha de sol·licitar dictamen, amb caràcter preceptiu
però no vinculant, del Consell d’Estat.
És per tot això que, a proposta de l’Alcaldia, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels
seus disset membres, acorda:

PRIMER.- Iniciar la tramitació per a la formalització del conflicte en defensa de
l’autonomia local contra els articles primer i segon i demès disposicions afectades de la
Ley 27/2013, de 27 de diciembre de 2013, de Racionalización y Sostenibilidad de la
Administración Local (BOE núm. 312 de 30 de desembre de 2013) d’acord amb el text
que s’adjunta, segons el que s’estableix en els arts. 75 bis i següents de la Ley Orgánica
2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional.
SEGON.- A tal efecte, sol·licitar Dictamen del Consejo de Estado, conforme a l’establert
en l’art. 75 ter 3 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional,
per conducte del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a petició de l’entitat
local de major població (art. 48 Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local), així com atorgar a aquesta entitat la delegació necessària.
TERCER.- Facultar i encomanar a l’Alcalde/Alcaldessa per a la realització de tots els
tràmits necessaris per portar a terme els acords primer i segon i expressament per a
l’atorgament d’escriptura de poder tan ampli i suficient com en dret es requereixi a favor
de la Procuradora Dña. Virginia Aragón Segura, col. Núm. 1040 de l’Il·lustre Col·legi de
Procuradors de Madrid per tal que, en nom i representació de l’Ajuntament de Torelló, de
forma solidària i indistinta interposi conflicte en defensa de l’autonomia local contra la Ley
27/2013, de 27 de diciembre de 2013 (BOE núm. 312 de 30 de desembre de 2013), de
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, seguint-lo per tots els seus
tràmits i instàncies fins a obtenir sentència ferma i la seva execució.
INTERVENCIONS:
Sr. JAUME VIVET:
Aquesta proposta ens la va fer arribar l’ACM, juntament amb el Consell de Governs
Locals i ens va arribar, com vam dir a la Junta de portaveus, el dilluns al vespre, després
de les comissions informatives i d’aquí ve la urgència, perquè s’ha d’aprovar abans del 15
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de març i l’acord s’ha de prendre per majoria absoluta i ha de ser un acord de ple. I és per
presentar davant del Tribunal Constitucional, per denunciar que s’interfereix molt
directament en l’autonomia local dels municipis i, per tant, es necessita també una setena
part de tots els municipis espanyols i una sisena part de la població. I per això demano el
suport en aquest sentit.

Sra. ROSER MAS:
Nosaltres hi estem absolutament d’acord; hi estem absolutament d’acord, perquè de fet,
és molt fàcil fer el binomi d’interferir en l’autonomia local és igual a interferir en
l’autonomia dels ciutadans, perquè si l’administració més propera al ciutadà que és la
local, que és la que coneix les especificitats de cada lloc i de cada manera, les
necessitats de cada lloc i de cada manera i de cada ciutadà, com aquell qui diu, o
almenys els grans grups, entenem que això repercuteix directament també en perjudici de
tots els ciutadans i de tots nosaltres, a més de les administracions locals.
Per tant, evidentment hi estarem absolutament d’acord i votarem evidentment a favor.
Sr. JOSEP M. SOLDEVILA:
Nosaltres el mateix. Estem absolutament d’acord. Creiem que aquesta llei és bastant
irresponsable; creiem que no té sentit comú; a part donaria un poder al govern central
que a alguns municipis els podria donar algunes coses i a d’altres no; a part que el que
coneix realment la problemàtica d’un poble, és el mateix poble. Per tant, l’aprovarem.
Sr. MARC FONTSERÈ:
I és que sembla que se’n riguin. Si en una cosa hem estat d’acord tots els consistoris,
almenys els que jo he participat de l’Ajuntament de Torelló, tots els plens municipals, tots
els grups que hi hem participat en els plens, és estar d’acord en què els ajuntaments
necessitaven un nou marc econòmic de finançament, inclús competencial. Després de
tants anys, que ara no només no se’ns faci cas, si no que encara es tiri enrere, repeteixo:
sembla que se’n riguin. Per tant, estic content que una vegada més tot el ple municipal
recolzi aquesta independència municipal i un nou finançament a l’alça i no a la baixa i, per
tant, hi votarem a favor.
Sr. JORDI CASALS:
És important des del municipalisme plantar cara a aquesta reforma de la llei de
l’administració local. És una recentralització que el que fa és carregar-se les polítiques
que es fan de cohesió a nivell local i amb això s’estan carregant socialment i
democràticament a Catalunya a través d’enfonsar i desmantellar el municipalisme.
Segurament cal rigorositat –crec que en aquest Ajuntament podem dir que s’ha treballat
correctament i amb rigor, no ara, si no en els anys anteriors- i saber valorar qui fa la feina
ben feta i a qui no la faci ben feta, intentar trobar-hi solució. Però més enllà de voler mirar
el municipalisme, segurament aquí es prenen unes decisions amb una mentalitat
centralista i aquí és positiu que el municipalisme s’organitzi i planti cara.
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels disset membres de la Corporació.
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5.- PRECS I PREGUNTES:
Sra. ROSER MAS:
5.1.Tinc dos precs. Un dels precs és en relació als residus, perquè els resultats de la recollida
selectiva han empitjorat; va sortir al setmanari Torelló i també ja ho havíem dit en un altre
ple i ens sembla que per tornar als nivells òptims de la recollida d’orgànica hi hauria dos
temes urgents: accelerar el tema de la concessió de la deixalleria –que necessàriament
haurà de canviar el funcionament, els horaris i la distribució i tot això- i la sensibilització
de la població, refrescant, si més no, la informació del que va a cada contenidor i del que
va a la deixalleria. La deixalleria, possiblement no té l’ús que hauria de tenir.
Per tant, us demanem que accelereu tant com sigui possible la licitació de la deixalleria i
que pugueu encetar una campanya de sensibilització a tots els veïns i veïnes i, a més, us
voldríem proposar que per les podes, que és un dels elements que distorsiona més els
resultats de l’orgànica, es puguin col·locar contenidors d’aquells oberts grossos, tipus
barca, potser només a temporades, en les zones en què es detecti més poda en els
contenidors d’orgànica i seria una bona solució per mantenir els resultats. Ena questa
recollida concretament.

Respon el Sr. Xavier Lozano:
El tema de la deixalleria: tema de sensibilització: tenim al forn una campanya de
sensibilització, precisament en aquesta línia de recollida selectiva i de residus. Està al
forn; està a punt de sortir en els propers dies.

Sr. Manel Romans:
Pel que fa a la deixalleria, a partir d’ara suposem que en un mes aproximadament
quedarà arreglat; serà una deixalleria que la gestionarà el consorci de la Vall del Ges,
Orís i el Bisaura i diguem que els pobles que s’hi han adherit són Sant Vicenç, Orís, Sant
Quirze i Santa Maria de Besora i evidentment Torelló. Els altres pobles del consorci han
declinat la invitació.
Això serà una encomana de servei a l’empresa de Recollida de Residus del Consell
Comarcal i la decisió ja està presa i l’única cosa que ens queda per fer ara és acabar
d’arreglar tot el tema administratiu i pensem que en un mes o dos això podria quedar
arreglat.
Ho fem així a través d’aquesta empresa, perquè ens sembla que potser serà una mica
més professional que l’empresa que hi havia fins ara; hi posarem una bàscula per tal de
saber tots els residus que entren exactament i dels pobles d’on venen i què porten les
persones i podrem tenir unes estadístiques molt més fiables a final d’any que no pas ara,
que es fa tot una mica més a cop d’ull. Per tant, esperem que millori la gestió i així li ha
semblat a l’equip de govern i per això hem decidit fer aquesta encomana de servei a
l’empresa del Consell Comarcal.

Sra. Roser Mas:
Però... aleshores això es farà com una concessió administrativa directament a aquesta
empresa? No serà una licitació?

Sr. Manel Romans:
És una encomana de servei.
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Sra. Roser Mas:
I això serà ràpid?

Sr. Manel Romans:
El que falta ara és el tema administratiu. El que ha costat és que hi hagués una decisió; hi
havia pobles que no sabien si volien o no entrar-hi i al final hem decidit aquests pobles
que t’he dit abans, que seran els que estaran en la deixalleria i els altres que no han
volgut, tenen algunes alternatives i han declinat la invitació que els hem fet des del
consorci.
Sra. Roser Mas:
I això millorarà l’atenció al ciutadà? Perquè ara hi ha mancances!

Sr. Manel Romans:
Diguem que per això ho fem!
Sra. Roser Mas:
Si? s’ampliarà horari, probablement o es farà en altres franges?

Sr. Manel Romans:
No ho sabem, hem d’acabar de decidir. Pensem que una ampliació d’horari voldria dir
més costos. Potser haurem de canviar una mica els horaris... és una cosa que ja
decidirem amb l’empresa adjudicatària.
5.2.I una altra cosa que també us volíem demanar i és que hem observat que ens els parcs i
els jardins públics realment hi ha una manca generalitzada de manteniment i veiem,
observem un deteriorament gradual dels elements que els conformen. En alguns llocs,
fins i tot ens sembla que pot representar un risc evident per als vailets: claus que surten
del mig d’estructures que s’han espatllat... pot ser una mica perillós.
El prec va en el sentit que es puguin establir un seguit de criteris clars a l’hora de fer les
prioritzacions, les substitucions o les reparacions d’elements, rotació en el fet de fer el
manteniment, fer-hi les inversions que puguin garantir la seguretat i un mínim d’imatge –
per dir-ho d’alguna manera- i possiblement entenem que si es pot fer això, un bon pla i si
es tenen clars uns bons criteris, pràcticament amb els mateixos recursos es podrà fer,
segurament, un manteniment adequat.

Respon el Sr. Lluís Sabatés:
Primer de tot, no fa pas massa que vam presentar els resultats de l’empresa que
gestiona tot el tema de manteniment i adequació dels parcs i jardins que hi ha en aquests
moments a Torelló, que és l’empresa TAC-Osona. Es van presentar els resultats de tot el
2013; els tècnics hi van donar el vistiplau; va semblar que estava tot correcte. Agrair als
ciutadans, si veuen temes d’aquests que ens ho comuniquin, perquè evidentment estem
allà on podem estar i intentem estar a tot arreu, però a vegades no arribem i, per tant, una
de les preocupacions que tenim des de l’equip de govern, és mantenir els parcs i jardins
en bones condicions, perquè sabem que són uns espais de socialització i de convivència
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molt importants per als ciutadans de Torelló i, per tant, si des del vostre grup o des de
qualsevol ciutadà de Torelló sap qualsevulla incidència, que ens la faci arribar el més
aviat possible, perquè és un servei que tenim contractat i, per tant, ens és relativament
fàcil passar-ho i que es pugui solucionar amb certa rapidesa.
No hem detectat això que explicaves de tu de tant deteriorament, però pot ser que en
algun lloc, possiblement no hi haguem estat prou atents.
Sra. Roser Mas:
Si, per això precisament el que comentàvem és a veure si fora possible fer un pla rotatori
que realment cobrís tots els espais, perquè habitualment el que sol passar en aquestes
situacions és que es va molt en els espais més utilitzats o que es veuen més, i a
vegades, els que queden una mica perifèrics potser no s’hi arriba tant i potser fent una
gestió més rotatòria seria més fàcil.

Sr. Lluís Sabatés:
L’encomana de servei a aquesta empresa, és per anar a tot arreu, no només als llocs
més concorreguts, si no que es mantinguin tots els parcs i jardins en condicions.
Sra. Roser Mas:
Doncs, que s’ho mirin!
Sr. DAVID OLIVARES:
5.3.Ens han arribat uns fets que fan relació a una denúncia a un policia local per uns fets que
afecten uns 20 joves que estaven en un descampat cremant quatre fustes; hi havia
aproximadament uns 20 vailets i sembla ser que s’ha denunciat el policia local per treure
l’arma reglamentària, amenaces i... no ho afirmo jo sinó el que posa a la demanda.
Volíem demanar a en Jordi Casals que ens faci cinc cèntims d’això, perquè són fets
bastant greus.

Respon el Sr. Jordi Casals:
Si hi ha una denúncia, suposo que seguirà la seva tramitació i ja veurem com se succeeix
aquest fet.
5.4.Al carrer Puigsacalm, el tema del local de joves que hi havia molts problemes; sembla ser
que aquest local ja no hi és, però aquest senyor ens comenta, ens ha arribat que ho ha
llogat una persona que sembla ser que encara porta més problemes. A veure què ens pot
explicar el Sr. Casals de tot això... més que tot, pel tema de les ordenances de civisme,...
el que ja els vam comentar l’altra vegada.

Respon el Sr. Jordi Casals:
Pel que fa al carrer Puigsacalm i al local de joves, és el mateix que vam comentar al
darrer ple que en vam parlar; és a dir: està clara quina és la situació i si aquell local es
lloga per a espais de joves, no podrà ser així i s’actuarà. És el que hi ha.
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Sr. JOAN MANEL CASTILLO:
5.5.Voldria que ens expliquin una mica la taxa que s’està implicant als comerços per fer una
activitat al carrer, perquè ja ens estan arribant les primeres queixes i en les quotes, ens
hem trobat algun comerç que se li ha aplicat el mateix que l’any passat; uns altres
comerços que se’ls ha duplicat i a uns altres, que se’ls ha triplicat, fent la mateixa activitat
que l’any passat.
I això ens hauríeu d’explicar com ho porteu.

Respon el Sr. Jordi Casals:
Només podré respondre si entenc bé la pregunta: de quines activitats parlem?

Sr. Joan Manel Castillo:
Ara mateix, per exemple, del Carnaval: hi ha diversos comerços fan activitat al carrer.
Posen una barra...

Sr. Jordi Casals:
Activitat vol dir posar una barra? Si poses una barra, la taxa és la mateixa. Ja la vau
veure a les ordenances fiscals, que són 50 € per metre lineal. Potser han canviat els
metres lineals de la barra.
Sr. Joan Manel Castillo:
Personalment ho hem anat a comprovar; hem volgut anar més enllà i hem volgut a
comprovar que l’activitat de l’any passat i a l’activitat d’aquest any, exactament els
mateixos metres lineals i la quota diferent: duplicada o triplicada.

Sr. Jordi Casals:
Doncs hi haurà un error, perquè si la taxa és la mateixa i va per metres lineals, jo diria
que 1 per cinc és cinc, dos per cinc és deu, tres per cinc és quinze... si n’ha demanat un i
li cobren quinze, senyal que s’ha equivocat algú.
Si és això, òbviament! Jo repeteixo: u per cinc és cinc, dos per cinc és deu... és això. Si
n’ha demanat un metre i li cobren quinze, hi ha un error.
5.6.Voldria que ens expliqueu sobre la xerrada que es va fer sobre la seguretat del carnaval,
perquè allà es va informar d’uns quants delictes que nosaltres, l’any passat, vam dir que
havia passat i se’ns va negar i en aquestes xerrades van sortir i ens agradaria que ens
expliquin com va anar tot i com portareu el tema de la seguretat.

Respon el Sr. Jordi Casals:
Aquí també voldria aclariments sobre quins fets parleu.
Sr. Joan Manel Castillo:
No volem entrar en detalls, perquè cada any...
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Sr. Jordi Casals:
Ho dic per poder entendre jo, de què esteu parlant. És per entendre què esteu
preguntant.

Sr. Joan Manel Castillo:
No volem entrar en detalls, perquè cada any, amb el tema de carnaval, estem amb el
mateix problema: des d’atracaments, tràfics de droga, violacions...

Sr. Jordi Casals:
Com? Perdó?

Sr. Joan Manel Castillo:
Si, violacions, violacions! Si, m’has entès!

Sr. Jordi Casals:
Això és al que us referiu vosaltres de les escoles? Violacions?

Sr. Joan Manel Castillo:
Si. De tot el que estan informant.

Sr. Jordi Casals:
Doncs... no. En aquest cas és una cosa que, a més, hi he prestat atenció; crec que ara us
heu superat! Però bé... com que sou previsibles i us supereu any rere any, és una cosa
que hi he prestat atenció i el que es fa, és demanar a la mainada, què succeeix per
Carnaval; què creieu que succeeix i el tema de les violacions, surt. Però, no perquè ho
expliquin els mossos ni la policia local; surt, perquè ho diuen els vailets!
Sr. Joan Manel Castillo:
Nosaltres hem volgut anar més enllà...

Sr. Jordi Casals:
Hi eres a l’aula?

Sr. Jaume Vivet:
Jo demanaria que deixem explicar, que mantinguem els torns de paraula, perquè si no,
parlant alhora, hi ha problemes per a la redacció de l’acta i quan hi ha un comentari així
és problemàtic. Deixem explicar a en Jordi i quan acabi en Jordi fas el torn de rèplica i ho
matem aquí.

Sr. Jordi Casals:
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A mi, des de Plataforma per Catalunya acabeu de preguntar-me sobre xerrades a les
escoles, que han explicat a successos policíacs, que vosaltres havíeu denunciat amb
anterioritat. Això és el que m’heu demanat.
Quan jo he demanat de què m’esteu parlant, m’heu parlat d’aquestes coses. La violació,
que és un tema recurrent que va sortint i es mou per allà, per poder-ho explicar més enllà
del que es pot dir en mitjans de comunicació, explicar-ho on sigui, a les escoles, el que
fan els agents de la policia local i els mossos d’esquadra és preguntar: què creieu que
passa al carnaval? I aquest tema de la violació que tu has tret ara, és un que surt.
Després, policia local i mossos d’esquadra poden explicar el que realment succeeix i es
poden trobar i el que no, el que són voles i després expliquen el que han de fer
preventivament tothom, perquè passin les mínimes coses possibles. Això és el que
passa! Em sembla que ja t’he respost.
Sr. Joan Manel Castillo:
Jo com que sabia aquesta resposta, volíem anar més enllà de si això era veritat o era
mentida el que es va parlar a l’aula i vam tenir reunions més importants amb policies i
mossos d’esquadra i confirmat totalment que hi ha hagut violacions.
Sra. Roser Mas:
Perdoneu, però aquest és el lloc on parlar-ne? Ostres, De debò!!!!

Sr. Jordi Casals:
En segon lloc: si aquí hi ha coses que passen que se’n té coneixement i no se’n fa
denúncia! Ara: jo crec que fer política d’una cosa com aquesta, Joan Manuel, ho trobo
bastant lamentable. I anar més enllà, les investigacions i tot plegat, em sembla que aquí
els que han d’investigar és la policia local i no els regidors de Plataforma per Torelló.

Sr. Jaume Vivet:
A més, jo reafirmant el que diu en Jordi: hi va haver el Consell Local de Seguretat; es van
donar dades El dispositiu de seguretat per carnaval també te l’explicarem, però aquestes
dades a nosaltres no ens han arribat mai; no sé d’on ho traieu; vosaltres mateixos!

Sr. Jordi Casals:
El tema del dispositiu de seguretat del carnaval: es va explicar al consell de seguretat
ciutadana i mobilitat. Jo crec que és bo explicar aquí que des de l’Ajuntament de Torelló
es farà un esforç en tema de seguretat fent que tots els agents possibles surtin al carrer
aquell dia, per estar a l’alçada de tothom qui s’implica de Torelló en la seguretat d’aquest
Carnaval: parlem dels mossos d’esquadra, que fan un gran esforç en els dispositius que
ja s’han fet altres anys, com pot ser l’estació de tren, a les entrades i en la mateixa rua i
després de la rua; la gent del SEM que també fa un gran esforç i bombers. I també
protecció civil, que divendres passat vam tenir una trobada amb les diferents proteccions
civils de Catalunya que venen aquí; en total, venen un total d’uns seixanta voluntaris que
ens donaran un cop de mà.
Per això, l’Ajuntament de Torelló, a més, vol reforçar els agents de policia que surtin al
carrer el dia de Carnaval. La idea és continuar i esperem que sigui així, l’evolució positiva
en quant als esdeveniments que succeeixen el dia de carnaval i esperem que treballant
cada vegada amb més experiència i conjuntament, ens en puguem sortir.
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Sr. Jaume Vivet:
En tot cas entenc que és una denúncia que com ha dit en Jordi, hauria d’estar al jutjat.
I s’ha de demostrar...
Sr. David Olivares:
Jo li puc ensenyar la còpia de la denúncia (fa referència a la denúncia contra un agent de
la policia local) perquè tinc el permís dels pares i potser quedaran parats del que diuen
aquests vailets!

Sr. Jaume Vivet:
Això està al jutjat; no és aquí al ple el lloc on se’n ha de parlar, hi ha una denúncia
presentada...

Sr. David Olivares:
(Parlant alhora que el Sr. Alcalde) potser aquest senyor no ha d’estar al carrer, perquè
no és el primer problema d’aquests.

Sr. Jaume Vivet:
Li retiro la paraula, li retiro la paraula; no té la paraula ara! Aquest tema està al jutjat i se’n
ha de parlar al jutjat; no és el ple el lloc on parlar-ne; si voleu parlar d’aquests temes, en
Jordi (Casals) està a la vostra disposició al seu despatx i a l’hora que vulgueu. No és aquí
el lloc de parlar de denúncies, perquè acabarem dient noms. Aquest tema està mort, no
és aquí el lloc on parlar-ne i punt. No insisteixi més, perquè per aquest camí no hi
caurem. Per massa que ens hi porten a vegades per aquests camins! És la seva opinió.
Hi ha una denúncia presentada, té la paraula el jutjat i que s’entenguin allà. Ja es decidirà
si ha d’estar al carrer! El Sr. Casals no pot decidir si aquest senyor ha d’estar al carrer o
no ha d’estar al carrer i vostè, tampoc!
Sra. IRENE HERNÀNDEZ:
5.7.La meva pregunta és d’ensenyament: ve una mica degut a les declaracions que a mitjans
de febrer va fer la consellera d’ensenyament Irene Rigau, que va confirmar que el curs
vinent es tancarien aules de P-3 per raons demogràfiques; ha sortit en molts mitjans de
comunicació i posteriorment també va sortir que en la majoria dels casos aquestes
escoles afectades serien les de més d’una línia.
La pregunta és si se sap si afectarà la reducció de places a les línies de P-3 a Torelló.

Respon el Sr. Lluís Sabatés:
En principi, tot el tema de la previsió de places per P-3 es fan a través del padró; em
sembla que ja ho he explicat a tots els consells escolars en què assisteixo i a les reunions
de les AMPA; la previsió per padró que hi ha en aquests moments de matriculació que
van néixer l’any que toca matricular per P-3 dóna per set grups de P-3, tants com tenim
atorgats en aquests moments a Torelló. En totes les reunions que hem tingut amb la
conselleria, amb el departament de serveis territorials –que hem tingut diferents reunions
durant aquests mesos- se’ns ha comunicat que l’oferta educativa per aquest curs serà la
mateixa que per al curs anterior i que, evidentment, la decisió última en tots aquests
processos, dependrà de la preinscripció i dels alumnes que s’acabin preinscrivint a les
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escoles de Torelló. Però en principi, la previsió –en aquests moments estem tranquils,
perquè agafant les dades del padró i fent el seguiment que es fa de tots els alumnes que
estan en edat d’escolarització, abans que es faci la preinscripció- des de la regidoria
d’ensenyament es fa un seguiment de tot el padró i totes les adreces per veure si
realment tenim totes les dades correctes i sembla ser que és així. No tenim cap altra
notificació.
Sra. Irene Hernàndez:
Ens n'alegrem molt!

Sr. MARC FONTSERÈ:
5.8.Una pregunta de promoció econòmica: sembla ser –si el regidor ens ho pot confirmarque en la convocatòria de cursos per a aturats no se’ns va donar, a la zona de la Vall del
Ges, Orís i el Bisaura, no es va donar cap curs. A veure si el regidor pot confirmar aquest
fet.

Respon el Sr. Manel Romans:
La veritat és que aquest any, el 2013 havíem demanat per al 2014 dos cursos, que són
els que tenim homologats a la cooperativa i, concretament, atenció sociosanitària a
persones dependents en institucions i a casa i la veritat és que se’ns van denegar.
Aquests cursos ja els havíem demanat el 2012 per l’any 2013 i també se’ns havien
denegat.
En el seu moment, el mes de gener de l’any passat, ja vam fer una visita al Director
General de SOC, que era el Sr. Joan Aregio, que llavors entrava; li vam dir que no
estàvem gens d’acord i va semblar que de cara al 2014 que això es podria solucionar. La
nostra sorpresa va ser que nosaltres vam començar a captar gent per fer aquests cursos,
perquè pensàvem que ens els donarien, però la nostra sorpresa va ser quan a final d’any
ens van dir que aquests cursos tampoc ens els donaven. Vam fer una visita amb l’alcalde,
altra vegada al Sr. Aregio que era el segon any que hi era i li vam dir que no estàvem
d’acord. Ell ens va dir que s’havien seguit uns criteris tècnics; que el reglament que hi
havia d’atorgament de cursos era aquest; va fer venir el cap dels tècnics, que ens va
explicar com anava. Ell va reconèixer que el sistema era pervers, amb aquestes paraules,
perquè tots aquests cursos van anar a parar a la mateixa institució de la comarca, quan
s’haurien pogut repartit; ens va dir que el sistema era pervers, però que tècnicament era
el que s’havia de fer i que no hi havia cap solució, tot i reconèixer que per aquest 2014
intentarien canviar el reglament i que se’ns pogués atorgar algun curs d’aquests.
No sabem què passarà, perquè el Sr. Aregio ara ja no està de director general del SOC,
està de secretari general i inclús s’havia compromès a venir al territori i que li
ensenyéssim tot el que fem i havia de venir a finals de gener o primers de febrer i com
que ara ja no és el director general del SOC no ha pogut venir. Tenim previst amb
l’alcalde anar a veure la directora general nova, per explicar-li el que havia passat i que
fos coneixedora del problema que hem tingut aquí i des de l’ajuntament el que hem fet és
entomar una mica des de recursos propis la formació que ens sembla que hem de fer. No
podrem emetre un certificat de professionalitat, perquè això només ho fa el SOC; per tant,
creiem que això és dolent per a les persones que havien de fer aquest curs, però des
d’aquí, el que farem serà això: mirar amb recursos propis fer el que puguem i, a més,
també estem estudiant amb el recull de la Diputació, mirar si podem oferir alguna
formació més i sobretot, volem intentar oferir alguna formació, que és el que estem
treballant, d’acord amb algunes empreses d’alguns sectors, per tal que aquestes

51

persones puguin anar a fer algunes pràctiques allà i que els donin oportunitat de treballar
a les empreses.
Tot això és un projecte; diguem que és diputació la que ara ens ha de dir que si, i no ho
sabem. Per tant, la intenció d’aquest Ajuntament és no deixar de formar les persones,
però malauradament el SOC, en aquest aspecte no ens hi ha ajudat gens.

Sra. ROSER MAS:
Jo volia felicitar efusivament el Sr. Alcalde, per ressituar els temes que s’han de tractar en
aquest ple, als llocs pertinents.

Sr. JAUME VIVET:
Gràcies, Roser. Ho intento sovint, però a vegades costa.

6.- INFORMACIONS:
Sra. CONCEPCIÓ VILLENA:
6.1.El dia 19 de febrer vam constituir el Consell municipal d’esports. Un consell que té per
màxim objectiu que sigui al màxim participatiu i així va ser, perquè vam començar a posar
fil a l’agulla per muntar una nit de l’esport, o una festa de l’esport, o el dia de l’esport; el
títol encara no ha sortit, però van començar a sortir moltes idees i va ser un òrgan molt
participatiu i la gent va marcar molt contenta.
6.2.Aquest dia 16 de març se celebra el 13è cros escolar, que organitzem conjuntament amb
l’AMPA del Fortià Solà i el Consell Esportiu d’Osona.
6.3.El 18 de març, en el cicle de caminades per a la gent gran, que estem fent la segona part,
que consisteix en ajuntar-se tres municipis: Torelló, Cornellà i Martorell i fan caminades
en els diferents municipis i aquest dia 18 de març vindran aquests municipis a fer la
caminada pels nostres voltants.
6.4.I les segones jornades esportives, que es faran de rítmica volei i les bitlles catalanes, se
celebraran el dia 18 de març. Són unes jornades que ja comencen a estar bastant
consolidades i que en aquesta segona s’hi han afegit les bitlles catalanes, que l’any
passat no intervenien i que aquest any han volgut sumar-s’hi, també.
Sra. CARME FRANCOLÍ:
6.5.Des de la regidoria de polítiques d’Igualtat, volia informar-vos dels actes que tenim
previstos amb motiu del dia internacional de la dona, que és el dia 8 de març, però els
actes, per motius d’agenda i coses d’aquestes no es poden celebrar tots el dia 8 de març.
Per tant, us diré el que tenim previst de fer:
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El dia 20 de març, a les 8 del vespre, tenim un cine fòrum, en què s’emetrà la
pel·lícula “en 80 dies”. Això ho organitza, com us he dit, la regidoria de polítiques
d’igualtat de l’Ajuntament de Torelló, en col·laboració precisament amb
l’Associació LGTB TALCOMSOM. El cine fòrum serà a la biblioteca Dos Rius.
El dia 27 de març, a les 7 del vespre, a la sala d’actes de la Cooperativa, es farà
una tertúlia sobre la “reforma de la Llei d’avortament”, un tema que creiem que
està molt al dia. La xerra anirà a càrrec de Betlem Canyizarbel, que és membre de
la campanya “pel dret a l’avortament lliure i gratuït”.
Al nostre poble hi haurà una exposició que es titula “els feminismes de feminal”,
del dia 12 de maig a l’1 de juny. Això és una exposició sobre “feminal”, que és una
revista de dones que va néixer, va aparèixer l’abril de 1907 i aquesta exposició
està molt bé, perquè hi ha un seguit de fotografies i de quadres i s’hi pot llegir
totes les coses que es feien en aquell moment, que s’hi t’ho llegeixes i t’ho mires,
penses que podríem tornar a prendre exemple d’aquelles dones d’aquell moment.

Esteu tots convidats a assistir en aquests actes i ja es repartiran programes en el seu
moment.
Sra. NÚRIA GÜELL:
6.6.Ja s’ha obert la convocatòria de la beca Segimon Serrallonga, des de mitjans de la
setmana passada i es tanca el dia 11 d’abril i des d’aquí, animar els estudiants de Torelló,
Vall del Ges, Orís i el Bisaura que tinguin els requisits per presentar-s’hi, perquè sempre
ens costa molt tenir-hi gent de casa nostra.

6.7.Animar a tots els Pescallunes, al Pullassu, les senyoretes i homenots, a la rua del
carnaval de terra endins i molt bona festa a tothom!
Sr. ALBERT PORTÚS:
6.8.Desitjar un bon carnaval a tothom.
Sr. LLUÍS SABATÉS:
6.9.Acaba de sortir d’impremta el llibret que editem cada any pel tema de l’oferta formativa a
Torelló. Que sigueu conscients que amb la que està caients, amb LRSAL, amb les
empeses pressupostàries i els ajustaments pressupostaris, estem donant els mateixos
serveis a Torelló i encara diria que els hem millorat en qualitat.
El repartirem no pas aquesta setmana, perquè com que és la setmana de carnaval la
gent està per altres temes, però els repartirem a partir del dia 3 i ho rebran tots els
ciutadans de Torelló, casa per casa, i s’hi explica tota l’oferta formativa de Torelló, tant
l’obligatòria, com la postobligatòria, els serveis municipals, les llars d’infants, l’escola
d’arts plàstiques, l’escola de música.
També recordar-vos que el dia 8 de març hi ha la jornada de portes obertes a totes les
escoles de primària i secundària de Torelló, que en principi, l’horari comú serà de 10 a 2
del migdia –si no ho recordo malament-, però trobareu les petites variacions que cada
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escola ha decidit fer: uns faran també portes obertes el divendres a la tarda i alguns altres
ho allargaran de cara al dissabte migdia i tarda i també on tindreu la informació d’on
podeu treure totes les dades per a les preinscripcions.
Sr. XAVIER LOZANO:
6.10.Abans de desitjar bon carnaval, informo –perquè no ho he fet públicament, ho vaig fer a la
comissió informativa-, de la campanya “per carnaval tot s’hi val, passa-t’ho bé sense
passar-te”, que ja sabeu que impulsa el pla de barris amb moltes de les regidories de
l’Ajuntament, la comunitat educativa, Mossos d’esquadra, salut pública...
Com deia és dins del marc de pla de barris i que aquest any estem exportant a altres
pobles de la comarca; adreçat als joves els mossos i policia local han fet xerrades als
centres d’educació secundària, i aquestes xerrades les han exportat a tots els centres –o
la majoria- de la comarca, amb la voluntat una mica de fer taca d’oli i que aquest
missatge de passar-s’ho bé sense passar-se, de consum responsable, d’evitar conductes
de risc i de seguretat, es vagi estenent també als joves que ens visiten per carnaval.
A més, a tall d’anècdota, dimecres vam parlar amb la noia que fa les xerrades, i algun
centre educatiu també els ha demanat xerrades adreçades a pares; realment estan fent
un gran esforç i des d’aquí crec que també els ho hem d’agrair, perquè porten dos mesos
molt intensos de xerrades de prevenció del carnaval.
Conjuntament amb la de mossos, que va encarada a la seguretat, i a la prevenció de
riscos, Energy Control, des del Torelló jove, el tècnic de drogues també fa unes xerrades
coincidint amb aquestes dates, aquestes més encarades a facilitar informació per evitar
conductes de risc en el consum d’alcohol i drogues. Aquest any hem incorporat també
unes terceres xerrades; per tant, els joves han tingut tres visions diferents però
complementàries, en què els deixebles han passat per les aules a explicar des d’un punt
de vista més proper, des d’un punt de vista jove, com gaudir de la festa, consells per
passar-s’ho bé i, a més, com viure la festa d’una manera participativa amb els actes que
ells mateixos organitzen. A part d’això, se’ls fa arribar uns fulletons, que també es
distribueixen a través de les carrosses i a través dels punts joves als joves que s’inscriuen
al bus nit.
Pel que fa a les famílies, s’envia una carta cada any, i aquest any, a més, es va
incorporar una xerrada que es va fer el dimecres passat, en què una quarantena de
persones van venir a la biblioteca i on la M. Jesús Comellas va explicar la importància
que el jove tingui els criteris clars, perquè pugui posar-se els seus propis límits.
Als comerços se’ls envia una carta, recordant la normativa i amb consells per evitar
conductes de risc o excessos i, a més, aquest any hi haurà uns rètols amb els telèfons
d’emergència ben visibles, perquè en cas d’incidents, si la gent es col·lapsa, quan hi ha
un incident, tingui els telèfons ben visibles on han d’adreçar-se i, a nivell general, hi ha les
pancartes ubicades als diferents punts del poble per on passa el carnaval, o a les
entrades i sortides del poble i el mateix dia, a la zona de ball, hi haurà la barra sense
alcohol i un stand de l’associació Energy control que també facilitarà informació i on es
poden fer anàlisis d’alcoholèmia i d’aquestes coses.
Bon carnaval.
Sr. JAUME VIVET:
6.11.Divendres es va signar l’acta de replantejament per fer la piscina d’estiu; per tant, les
obres ja han començat. Ja s’hi va estar treballant durant la setmana, instal·lant les
casetes i demés. Per tant, es tirarà endavant el projecte de piscina d’estiu de 10 carrils i
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esperem que, tot i que tenim el temps molt just, per Sant Joan poder-la inaugurar i que
estigui l’obra acabada.
6.12.El meu desig també és tenir un bon Carnaval i una ràpida recuperació al rei Carnestoltes
que, com sabeu, va patir un accident laboral divendres, per desgràcia a la carpa,
preparant temes de carnaval.
Des d’aquí, a en Lluís Moreno, li desitgem tots una ràpida recuperació; en aquests
moments deu ser a Barcelona a la mútua Asepeyo i suposo que ja el deuen haver operat.
Des d’aquí, doncs, de part de tots, que es recuperi.

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

Torelló, 25 de febrer de 2014
Vist i plau,
L’ALCALDE,

LA SECRETÀRIA,

Jaume Vivet Soler

Montserrat Freixa Costa
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