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COMISSIÓ INFORMATIVA D’ADMINISTRACIÓ, ECONOMIA I HISENDA, RECURSOS
HUMANS, RÈGIM INTERN I SEGURETAT
2.2. HISENDA
2.2.1. Pla de tresoreria 2014 llei orgànica 9/2013, de 20 de desembre de control del deute
comercial en el sector públic.
2.2.2. Pla Pressupostari 2015-2017
2.3. SECRETARIA
2.3.1. Aprovació inicial modificació ordenança de convivència ciutadana a l'espai públic
COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I URBANISME, PROMOCIÓ ECONÒMICA I
MEDI AMBIENT
2.4. MEDI AMBIENT
2.4.1. Modificació conveni col·laboració Consorci Vall del Ges, Orís i Bisaura pel
desenvolupament d'accions de medi ambient i desenvolupament rural
3. CONTROL DE L'ACCIÓ DE GOVERN
3.1. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L'ALCALDIA
3.1.1. Donar compte dels Decrets de l'Alcaldia, dictats des de l'última sessió plenària
3.2. DONAR COMPTE EXPRESSA DE DECRETS DE L'ALCALDIA
3.2.1. Donar compte del decret de l'Alcaldia de data 10 de març de 2014 pel qual es
nomena un nou membre del Consell Municipal de Seguretat Ciutadana
3.2.2. Donar compte del decret de liquidació del pressupost 2013
3.3. DONAR COMPTE DE LES ACTES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
3.3.1. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local, aprovades des de l'última
sessió plenària
3.4. DONAR COMPTE D'INFORMES DE LA INTERVENCIÓ MUNICIPAL
3.4.1. Informació sobre les objeccions de la intervenció i la tresoreria municipals
4.- PRECS I PREGUNTES
5.- INFORMACIONS

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
1. ACTES PENDENTS D'APROVAR
1.1. PLE2014/2 Ordinària 24/02/2014
L’acta s’aprova per unanimitat dels membres de la Corporació, sense modificacions.
2. PROPOSTES
COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS A LES PERSONES
2.1. BENESTAR SOCIAL
2.1.1. Derogar el reglament municipal de prestacions econòmiques de caràcter
social aprovat en el ple del dia 29 de març de 2010
ACORD:

RELACIÓ DE FETS:
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Per acord de la Junta de Govern Local del dia 17 de març de 2014 es va aprovar
l’adhesió al text de les bases reguladores dels ajuts d’urgència social d’Osona aprovades
pel Consell Comarcal. Aquestes bases s’han publicat al BOP pel termini de 20 dies, un
cop finalitzat aquest termini entraran en vigor. L'objecte d'aquestes bases és regular les
prestacions econòmiques d’urgència social que es gestionen des dels Serveis Socials
Bàsics de tots els municipis de la comarca d’Osona..
El Ple del dia 29 de març de 2010 va aprovar el reglament municipal de prestacions
econòmiques de caràcter social..
FONAMENTS DE DRET:
Article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
Article 178 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el Reial Decret 887/2006, de
21 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de la Llei general de subvencions
Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis Socials

És per tot això que, a proposta de la regidoria Benestar Social, i vist el dictamen de la C.
I. de serveis a les persones, el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta del nombre legal
de membres de la Corporació, acorda:

Primer,- Derogar el reglament municipal de prestacions econòmiques de caràcter social,
aprovades pel plenari municipal en sessió celebrada el dia 29 de març de 2010. La
derogació es farà efectiva a partir que entri en vigor les noves bases reguladores dels
ajuts d’urgència social d’Osona, aprovades per la Junta de Govern Local del dia 17 de
març de 2014.
Segon.- Publicar el present acord al BOP de Barcelona i al tauler electrònic municipal.
Tercer.- Notificar el present acord al Departament de benestar Social, a Secretaria i
Intervenció pel seu coneixement i efectes oportuns.

INTERVENCIONS:
Sra. CARME FRANCOLÍ:
El tema és ben bé el que diu aquí: en aquest punt demanem derogar el reglament
municipal que actualment està en vigor, ja que l’Ajuntament ens hem adherit al text de les
bases reguladores d’ajuts d’urgència social, que es van aprovar pel consell Comarcal el
dia 29 de gener de 2014.
Aquest reglament és un reglament consensuat als ajuntaments de la comarca d’Osona, a
través de les quatre àrees bàsiques de serveis socials: l’àrea bàsica de Vic, l’àrea bàsica
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de Manlleu, l’àrea bàsica de la mancomunitat de la Plana i l’àrea bàsica del consell
Comarcal d’Osona, que és l’àrea bàsica a la qual pertany el nostre Ajuntament de Torelló.
En aquest reglament hi ha hagut uns canvis, potser el nou criteri que té més èmfasi per
nosaltres, és els criteris d’ajuts, que aniran amb l’indicador de la renda de suficiència en
què es restaran les despeses de lloguer amb un màxim de 450 euros, cosa que fins ara,
només era l’indicador de rendes sense restar-se les despeses de lloguer.
Sra. ROSER MAS:
Nosaltres hi donarem suport, perquè de la informació facilitada a la Comissió informativa,
així com la documentació que també ens heu facilitat, es desprèn que es deroga aquest
per adherir-nos a un altre model que ha estat treballat a nivell comarcal, com ara
comentava la regidoria, i que el que pretén és no crear cap diferència entre qualsevulla
persona que visqui a la comarca i que s’hagi d’adreçar o s’adreci als serveis socials de
qualsevol punt d’aquesta comarca, als serveis socials d’atenció primària, és clar!
Ara bé, pensem que hagués estat bé que aquestes bases s’haguessin debatut i aprovat
al ple, i no només a la junta de govern local, malgrat que hi hagi un acord de molts
municipis, però si que té prou importància –ens sembla- com per haver-ho –torno a
repetir- debatut i aprovat en un ple i no només en una Junta de Govern Local, perquè això
ens sembla que només és una demostració més que s’ha anat buidant de contingut el ple
i s’ha anat posant molt més contingut a les juntes de govern. Tot i això, hi donarem
suport.
Sr. JOSEP M. SOLDEVILA:
Nosaltres també hi donarem suport, més que tot, perquè veiem que agafem els mateixos
criteris que els altres ajuntaments, i a més veiem que s’adapta a la situació de la crisi. De
totes maneres, també vull puntualitzar que ens hauria agradat més poder-hi participar
més i no haver-ho fet a la Junta de Govern Local.
Sr. MARC FONTSERÈ:
Nosaltres no hi podem donar suport. Ja vam exposar les raons a la Junta de portaveus.
El reglament que avui deroguem va estar aprovat per aquest ple municipal per unanimitat
de tots els regidors assistents; tinc l’acta aquí i en faltaven dos, però la resta de regidors,
quinze, hi vam votar a favor. Era un reglament que provenia, la seva base, de la
Diputació, que el posava a disposició dels ajuntaments, perquè el treballéssim i
l’adaptessin al seu municipi. No només això, si no que l’Ajuntament de Torelló va decidir
treballar amb altres municipis amb problemàtiques semblants. No és el cas d’ara, perquè
Torelló no té les mateixes problemàtiques que pugui tenir Vic o Manlleu; es van buscar
municipis semblants amb problemàtiques semblants i treballar un sistema que pogués
beneficiar i s’adaptés al màxim al nostre municipi i, per últim, també tinc aquí l’acta, que
es va aprovar per unanimitat, es va tenir en compte totes les entitats del poble que tenen
a veure amb el benestar social.
Com que aquest reglament –potser és millor, i tant de bo, desitgem que sigui millor- però
no ho sabem. No s’ha debatut i creiem que no s’ha debatut gens ni mica amb qui s’havia
de fer, no només amb nosaltres, que hagués estat bé, si no també amb les entitats a
nivell de reunions o de consell i nosaltres hi votarem en contra. Repeteixo: no tant en
contra del reglament, que s’aprovarà, si no més en contra del procediment.
Sra. CARME FRANCOLÍ:
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Jo només volia dir que, com he dit, s’ha elaborat a partir de moltes reunions a nivell tècnic
i en definitiva, penso que els tècnics dels nostres ajuntaments són els que palpen més el
dia a dia i s’ha fet un consens entre tots. Cadascú ha exposat el que es feia al seu
ajuntament i entre tots es va decidir crear aquestes noves bases i ja he dit que nosaltres,
des de l’Ajuntament de Torelló estem dins del que és el consell Comarcal com a àrea
bàsica de serveis socials. Al Consell comarcal d’Osona, un dels ajuntaments que hi ha és
Torelló; Torelló no està com Vic i Manlleu, que tenen la seva àrea bàsica sola; nosaltres
estem dins del consell comarcal amb tota una colla d’ajuntaments i es va fer amb aquest
sistema i jo crec que és el millor.
Sr. JAUME VIVET:
I ja que parlàvem d’actes, jo aquí tinc l’acte del consell municipal de benestar social del
dia 3 de desembre. Hi consta que es va informar que s’aprovaria un nou reglament d’ajuts
d’urgència social, que s’ha treballat conjuntament tota la comarca i s’expliquen els criteris
que tindrà el nou reglament. També em consta en acta que de grups polítics, hi havia
representació d’Esquerra, Iniciativa i per part dels socialistes no hi va haver ningú i per
part de Plataforma, tampoc. Jo, el que vull dir, és que si donem importància a aquests
consells municipals, quan es convoquin, si no s’hi pot assistir, no es pot donar com a
excusa que no s’ha treballat, perquè es van explicar els criteris i, cadascú que entomi la
seva responsabilitat.
Em sap greu que em digueu això, perquè realment se’n va parlar; potser se’n va parlar
poc i no es va debatre, però dir que no se’n ha parlat, jo no ho puc admetre.
Sr. MARC FONTSERÈ:
Quina és la filosofia? Segurament la filosofia, els criteris que regiran, hi estem tots
d’acord, o m’agradaria pensar que hi estarem tots d’acord; el que importa és quan entres
al detall i això no es va fer. És el que nosaltres pensem i és el que vaig exposar a la Junta
de portaveus; va semblar que allà ningú deia que no fos així.
Que som un ajuntament d’Osona és lògic i això no vol dir que no tinguem autonomia
municipal, i si pensem que el que s’aprova no convé al nostre municipi, no ho haguem de
votar. La raó no ha de ser que som d’Osona, si no que el reglament que anem a aprovar
és el millor que els nostres ciutadans es mereixen o necessiten.
Sra. CARME FRANCOLÍ:
Jo no he dit que Torelló sigui un ajuntament d’Osona; jo he dit que Torelló està dins de
l’àrea bàsica dels serveis socials del Consell Comarcal d’Osona.
Sr. JAUME VIVET:
Jo em reitero en el mateix: si en el consell municipal que se’n va parlar no hi éreu
presents, jo penso que si s’hagués pogut més era allà el moment d’insistir i demanar més
explicacions, era allà. Ho tinc a l’acta i ho vull deixar palès.
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, de les regidores i els regidors dels grups municipals de CiU,
de JpT-ERC-AM, de PxC i d’ICV-EUiA-E
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Vots desfavorables: 4, de la regidora i els regidors dels grups municipals del PSCPM
Abstencions: 0

2.1.2. Modificar reglament Banc d’aliments (Rebost Solidari), aprovat pel plenari
municipal en sessió celebrada el dia 29 de març de 2010
ACORD:

RELACIÓ DE FETS:
El Ple de l’Ajuntament de Torelló, en sessió ordinària del dia 29 de març de 2010, va
aprovar el reglament del Banc d’Aliments de Torelló.
Vist que la Junta de Govern Local del dia 17 de març de 2014 va aprovar l’adhesió al
text de les bases reguladores dels ajuts d’urgència social d’Osona aprovades pel Consell
Comarcal. L'objecte d'aquestes bases és regular les prestacions econòmiques d’urgència
social que es gestionen des dels Serveis Socials Bàsics de tots els municipis de la
comarca d’Osona i que s’estableix els requisits econòmics a partir de l’indicador de la
renda de suficiència.
Donat que des dels serveis Socials es valora que els ingressos de la unitat de
convivència de la persona sol·licitant del Banc d’Aliments (Rebost Solidari), tingui els
mateixos criteris que el que tenen les noves bases reguladores d’ajuts d’urgència social
d’Osona.
FONAMENTS DE DRET:
Article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
Article 178 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el Reial Decret 887/2006, de
21 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de la Llei general de subvencions
Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis Socials
És per tot això que, a proposta de la regidoria Benestar Social, i vist el dictamen de la C.
I. de serveis a les persones, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda:
Primer,- Aprovar inicialment la modificació del Reglament del Banc d’Aliments del
quadre dels ingressos de la unitat de convivència de la persona sol·licitant del Capítol 4.
Sobre Criteris de Valoració del Reglament del Banc d’Aliments de Torelló, aprovat pel ple
del dia 29 de març de 2010, pel següent quadre:
Nombre de membres de la unitat familiar

Renda disponible màxima
mensual
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1 membre
2 membres
3 membres
4 membres
5 membres
6 membres
7 membres
8 membres
9 membres
10 membres

663,97 €
863,17 €
1.062,36 €
1.261,55 €
1.460,74 €
1.659,93 €
1.859,13 €
2.058,32 €
2.257,51 €
2.456,70 €

Els ingressos nets de la unitat familiar s’obtenen de la suma dels ingressos de tots els
seus membres i obtingut en el darrer mes. S’hi resta les despeses d’habitatge en un límit
de 450€
Segon.- Exposar al públic durant 30 dies a través d’edictes que s’inseriran al BOP, al
DOGC, a un dels mitjans de comunicació escrita diària i al tauler d’edictes de l’ajuntament
per tal que qualsevol persona presenti les al·legacions i reclamacions que consideri
pertinents. En cas que no es presentin al.legacions contra l’acord d’aprovació inicial, la
modificació del reglament quedarà definitivament aprovat i es farà constar els efectes de
l’aprovació per decret de l’Alcaldia.
Tercer.- Un cop aprovada definitivament la modificació del reglament es procedirà a la
publicació íntegra de la modificació 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:
Sra. CARME FRANCOLÍ:
És pel mateix que al punt anterior: senzillament, en aquest reglament regulador del rebost
solidari, s’han adaptat els criteris a les noves bases reguladores, en relació a l’adhesió
que s’ha fet en el primer punt.
Sra. ROSER MAS:
Nosaltres també hi votarem a favor, perquè tenim en compte que s’adapten a les bases
anteriors i que aquestes entenem que són beneficioses pel fet de descomptar l’import del
lloguer o de la hipoteca, doncs això: hi votarem a favor, perquè entenem que són
beneficioses per als ciutadans que necessitin aquest recurs.
Sr. JOSEP M. SOLDEVILA:
Nosaltres també hi donarem un vot a favor, pel mateix, perquè s’adapten a una situació
de crisi i hi votarem a favor.
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels membres de la Corporació.
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COMISSIÓ INFORMATIVA D’ADMINISTRACIÓ, ECONOMIA I HISENDA, RECURSOS
HUMANS, RÈGIM INTERN I SEGURETAT
2.2. HISENDA
2.2.1. Pla de tresoreria 2014 llei orgànica 9/2013, de 20 de desembre de control del
deute comercial en el sector públic.
ACORD:

RELACIÓ DE FETS:
La Llei 9/2013 de 20 de desembre de control del deute comercial en el sector públic,
modifica parcialment la Llei Orgànica 2/2012 de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostaria i
Sostenibilitat Financera, concretament es va modificar l’article 13, que fa referència a com
s’instrumenta el principi de sostenibilitat financera en l’administració.
En aquest sentit s’inclou un nou paràgraf el 13.6 que determina que les Administracions
públiques hauran de publicar el seu període mig de pagament a proveïdors i disposar
d’un Pla de tresoreria que inclourà, al menys, informació relativa a la previsió de
pagament de proveïdors de forma que s'asseguri el compliment del termini màxim fixat
en la normativa sobre morositat.
D’acord amb la Disposició Addicional Primera de la Llei Orgànica 9/2013, de 20 de
desembre, de control del deute comercial en el sector públic (LOCDC), “transcorregut un
mes des de l’entrada en vigor d’aquesta llei totes les Administracions Públiques i llurs
entitats i organismes vinculats o dependents publicaran en el seu portal web el seu
període mig de pagament a proveïdors (PMP)”.
Malgrat que aquesta Disposició Addicional va entrar en vigor el 22/1/2014, a data d’avui
no s’ha publicat l’Ordre Ministerial (prevista a l’article 27.6 i a la Disposició Final Segona
número tres de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat Financera, modificada per la LOCDC) que ha d’establir la metodologia del
càlcul del PMP i els termes de la seva publicació. D’altra banda, la Nota del Ministerio del
passat 15 de gener, especifica que el “càlcul del PMP és exclusivament als efectes de la
Disposició Transitòria 10 de la Llei 27/2013, de 27 de desembre”.
En resum, a l’espera de la publicació de la metodologia del termini mig de pagament,
haurem d’aprovar el Pla de Tresoreria, necessari per aconseguir el pagament als
proveïdors; i donat que amb criteris més restrictius que els de Disposició Addicional
Primera de la Llei Orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial en
el sector públic, el termini mig de pagament de Torelló se situa a 28 dies, es compleix al
mateix.
Que els criteris que han servit de base de càlcul del pla de tresoreria s’expliquen en
l’informe d'Intervenció,
És per tot això que, a proposta de la regidoria Economia i Hisenda, i vist el dictamen de
la C. I. d'administració, economia i hisenda, recursos humans, règim intern i seguretat, el
Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda:
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“APROVAR el pla de tresoreria per a l’exercici 2014, en el que es posa de manifest el
compliment del termini màxim de pagament que fixa la normativa sobre morositat, Llei
Orgànica 9/2013 de 20 de desembre de control del deute comercial en el sector públic,
d’acord a l’annex”
INTERVENCIONS:
Sr. ALBERT PORTÚS:
Tal i com ha dit la secretària, portem a aprovar el pla de tresoreria per l’exercici 2014, tal i
com deriva de la llei esmentada, la Llei orgànica 9/2013, de 20 de desembre, i estant a
l’espera que es publiqui la metodologia de càlcul del període mig de pagament a
proveïdors.
Aquest sistema, comporta que hi ha el límit de 30 dies per aprovar una factura, per
aprovar una factura des del registre d’entrada, i un cop aprovada hi ha un altre termini de
30 dies des que s’aprova fins que es paga. Al quadre adjunt que s’ha enviat, es posa de
manifest que aquest Ajuntament, si es compleixen les previsions, podrà satisfer els
proveïdors dins d’aquest termini sense haver de demanar cap pòlissa de tresoreria.
Per tal de calcular els ingressos, ens hem basat en el percentatge de cobrament de
l’exercici anterior i s’ha situat temporalment en funció de la data de cobrament de cada
impost. Com a dada rellevant, dir que l’ajuntament de Torelló disposa d’un sistema de
bestretes de caixa fixa signat amb la Diputació de Barcelona, mitjançant el qual aquesta
ens ingressa un import corresponent al 80% de la recaptació de l’exercici anterior en
concepte d’IBI i d’IAE. Això representa uns ingressos mensuals per aquest any 2014, de
269.807 € i ens permet una estabilitat al llarg de tot l’exercici, evitant tensions de
tresoreria.
Respecte a la despesa, destacar que la quantia de capítol I és repetitiva al llarg de tots
els mesos, i en quant a pagaments a proveïdors estem sobre una mitjana de 300.000 €
mensuals.
Per tot això, demanem el vot favorable del consistori.

Sra. ROSER MAS:
Només feia una consulta sobre la quantitat exacta, però em sembla perfecte que anem
tan bé.
Sr. JOSEP M. SOLDEVILA:
Nosaltres també donarem un vot favorable, pel fet de complir tots els requisits.
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels membres de la Corporació.

2.2.2. Pla Pressupostari 2015-2017
ACORD:

RELACIÓ DE FETS:
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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 econòmica 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 en el seu article 6 determina com remetre la informació sobre els marcs
pressupostaris a mig termini en els que s’emmarcaran l’elaboració dels pressupostos dels
ens locals.
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,
Cada exercici caldrà remetre els plans pressupostaris, pel que serà possible el seu
ajustament a la realitat del moment, i a les directrius polítiques que s’estableixin, dins
l’entorn legal existent.
És per tot això que, a proposta de la regidoria Economia i Hisenda, i vist el dictamen de
la C. I. d'administració, economia i hisenda, recursos humans, règim intern i seguretat, el
Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda:
Primer.- APROVAR el Pla Pressupostari a Mig Termini 2015-2017 recollit en 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.
Segon.- TRAMETRE de forma telemàtica els esmentats
d’Administracions Públiques fins el dia 31 de març de 2014.

Marcs,

al

Ministeri

INTERVENCIONS:
Sr. ALBERT PORTÚS:
Com es va dir a la Comissió informativa d’hisenda, és la segona vegada que enviem el
que abans s’anomenaven els marcs pressupostaris i que ara han canviat de nom i és el
pla pressupostari. L’última tramesa es va fer al mes de setembre de l’any passat. Ens
demanen una projecció de l’activitat de l’Ajuntament dels propers tres anys; com és de
suposar, és un exercici complicat, atesos els canvis que patim constantment. Cal dir que
en la seva elaboració no s’ha tingut en compte la possibilitat que haguem de traspassar

10

alguna competència impròpia a alguna administració supramunicipal, tal i com preveu la
LRSAL.
En quant a ingressos, es preveu continuar amb la baixa del valor cadastral i la possibilitat
de tornar a demanar una nova rebaixa, si es presenta el cas.
Respecte a la resta d’ingressos, hem estat molt prudents a l’hora de quantificar-los i en
quant a ingressos de capital, hi ha una forta baixa, ja que no s’han volgut tenir en compte
les subvencions que puguin arribar per fer obres.
Respecte a la despesa, hi ha un increment mitjà del 2% i una estabilitat en quant a capítol
I.
Amb aquest pla s’aconsegueix reduir la ràtio del deute viu en un 13% i complim amb
l’objectiu de capacitat de finançament i amb la regla de la despesa. No obstant, és un pla
hipotètic que caldrà anar modificant en el temps, ja que és una mera projecció.
Sr. JOSEP M. SOLDEVILA:
El nostre vot és favorable, ja que no se sap exactament el que sortirà i tot depèn de les
inversions, aportacions i altres coses.
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels membres de la Corporació.

2.3. SECRETARIA
2.3.1. Aprovació inicial modificació ordenança de convivència ciutadana a l'espai
públic
ACORD:

RELACIÓ DE FETS:
El plenari municipal en sessió celebrada en data de 24 de setembre de 2.012 va aprovar
definitivament l’Ordenança de convivència ciutadana a l’espai públic.
En la Disposició Addicional segona es preveu que el reconeixement de la responsabilitat
juntament amb el pagament voluntari dintre del termini de 15 dies des que es notifiqui el
decret d’incoació del procediment, comportarà la possibilitat de reducció de la quantia de
la multa en un percentatge del 50% per les sancions lleus, un 25% per les sancions greus
i un 25% per les sancions molt greus.
Cal procedir a la modificació d’aquesta Disposició ja que en el moment de notificar el
decret d’incoació encara no se sap l’import de la sanció ja que en aquesta fase del
procediment es nomena a l’Instructor i el secretari del procediment, però encara no es
concreta la quantia de la sanció que es proposa imposar. Per aquest motiu, caldria
modificar la disposició addicional preveient la bonificació de la sanció a partir que se li
notifiqui la proposta de sanció.
FONAMENTS DE DRET
-Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
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-Decret Legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el text refós de la 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.
-Llei 11/2.009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les
activitats recreatives.
-Decret 112/2.010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el reglament d’espectacles públics i
activitats recreatives.
-Ordre INT/358/2.011, de 19 de desembre, per la qual es regulen els horaris dels
establiments oberts al públic, dels espectacles públics i de les activitats recreatives
sotmesos a la Llei 11/2.009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles
públics i de les activitats recreatives i al seu Reglament.
-Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica.
-Decret 176/2.009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 16/2002,
de 28 de juny de protecció contra la contaminació acústica i se n’adopten els annexos.
-Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la llei de
protecció dels animals.
-Llei Orgànica 1/1992, de 21 de febrer, sobre Protecció de la Seguretat Ciutadana.
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 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 de l’Ordenança de convivència ciutadana a
l’espai públic.
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, la modificació de l’ordenança quedarà definitivament aprovada i es farà constar els
efectes de l’aprovació per decret de l’Alcaldia.
Tercer.- Un cop aprovada definitivament la modificació de l’Ordenança es procedirà a la
publicació íntegra de la modificació 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.
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Disposició addicional segona.
S’aplicarà el procediment abreujat pel tràmit del procediment sancionador en totes
aquelles infraccions que siguin qualificades de lleus. En aquest tràmit es tindrà en compte
de forma preferent la simplificació i unificació dels tràmits, l’audiència de les persones
infractores així com la seva voluntat de reparació o esmena.
Es podrà efectuar el pagament voluntari de la sanció en el termini de 10 dies hàbils des
que es notifiqui la proposta de resolució amb una reducció de la quantia de la multa en
un percentatge del 50% per les sancions lleus, un 25% per les sancions greus i un 25%
per les sancions molt greus.
Una vegada realitzat el pagament voluntari de la sanció es tindrà per conclòs el
procediment sancionador amb les següents conseqüències:
a) La reducció del 50 o 25 per 100 de l’import de la multa.
b) La renuncia a formular al.legacions.
c) L’acabament del procediment, sense necessitat de dictar resolució expressa, el dia
en què s’efectuï el pagament.
d) L’esgotament de la via administrativa essent recurrible únicament davant de la
jurisdicció contenciosa-administrativa.
e) El termini per interposar el recurs contenciós-administratiu s’iniciarà el dia següent
a aquell en què tingui lloc el pagament.
f) La fermesa de la sanció en la via administrativa des del moment del pagament,
produint-se plens efectes des del dia següent.
INTERVENCIONS:
Sr. JORDI CASALS:
Aquesta modificació, tal com vam comentar a la comissió informativa, bàsicament és per
poder incloure dins l’ordenança, la possibilitat d’un pagament reduït en el 50% i el 25% de
l’import de la multa si es paga en un període avançat, com en altres sancions. No estava
inclòs a l’ordenança i ara ja ho podem fer amb tots els ets i uts.
Sra. ROSER MAS:
Nosaltres hi votarem a favor, perquè és una modificació realment molt petita i que de fet,
a la pràctica ja es contemplava i senzillament es clarifica una mica tot això, però ens
agradaria saber quina valoració es fa de l’ordenança, de quins àmbits s’ha fet més
seguiment, quins articles tenen més incompliments o actituds incíviques, tot i que em
sembla, si no ho recordo malament, que es va comentar precisament a la comissió
informativa, i quin tipus de sanció s’han aplicat: si són sancions econòmiques, sancions
d’altres tipus...

Sr. JOSEP M. SOLDEVILA:
El nostre vot serà en contra, perquè no ho veiem clar. En qualsevol sanció, normalment,
sempre té raó el que interposa la denúncia davant la regidoria de seguretat i ho dic,
perquè pels comentaris de molts ciutadans i que jo mateix m’he vist perjudicat per l’abús
–alguna vegada- de poder d’algun agent, i no diguem del que està al comandament de la
regidoria, però a part de tot, tampoc ho veiem clar, perquè avancem deu dies hàbils per
poder pagar i abans eren 20 dies naturals i així reduïm a la gent el procés de pagament
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per poder tenir el 50% de bonificació i ha de pagar abans de temps i a sobre no podrà fer
recurs, o sigui que no hi estem d’acord.
Sr. JORDI CASALS:
En quant a la pregunta que ha fet la Roser mas sobre l’ordenança de civisme, és una
ordenança nova; fa dos anys i escaig que està en marxa; primer s’ha fet difusió en
diferents col·lectius a les escoles, a nivell públic a través de les xarxes socials, ara també
hi ha una campanya al setmanari Torelló per informar-ne; a la ràdio també es va posar
èmfasi en fer-ne difusió, de l’ordenança de civisme i del civisme en general; si que s’ha
aplicat les sancions; ara ho estava buscant, però no se’m carrega i si vols, ja passaré a
tots els grups el detall de les sancions que hi ha hagut: majoritàriament són de molèsties
veïnals. Pensar que s’acaba sancionant en aquest àmbit, després que la policia local
intenti fer la mediació pertinent, i com a últim recurs hi ha el de la sanció. Com a grup,
que pot ser significatiu, tot i que no són moltes sancions, hi ha el d’orinar a la via pública i
també n’hi ha d’altres en diferents casos contemplats a l’ordenança de civisme.
I ja aprofito la pregunta d’Iniciativa per informar que enguany, el que farem en la
campanya amb els agents cívics, serà posar fil a l’agulla a la campanya que vam deixar a
punt d’endegar l’any passat, però es va acabar el pla d’ocupació dels agents cívics i no el
vam tirar endavant, i que és una campanya específica pels excrements de gossos.
Segurament aquesta casuística és el que la gent espera: una sanció a molta gent
incívica, perquè realment hi ha casos que van molt més enllà, fins i tot, del fet d’anar a un
descampat i no recollir l’excrement del gos; hi ha unes situacions molt desagradables i
molt incíviques i que es fan a consciència, perquè si no, no es faria. Doncs bé, farem
aquesta campanya de conscienciació i d’informació que es poden sancionar les actituds
incíviques, així com les antenes parabòliques i els aires condicionats, que nosaltres ja
tenim una base de dades; aquest any el que farem és renovar aquesta base de dades i
informar a tothom a qui haguem detectat i també es farà públic per si se’ns escapés algú,
i a partir dels anys que vindran, si s’ha d’arribar a sancionar se sancionarà, però aquest
any, la divulgació i la informació específica la faríem per aquests casos.

Sra. ROSER MAS:
Dues que em sembla que no dec haver explicat bé: una, és la mediació, sempre la fa la
policia local? No hi ha cap altre element que faci mediació? Un mediador o una
mediadora, en temes sobretot de veïnatge i d’aquests que comentaves?
I, les sancions que s’han posat, són sempre econòmiques, no es contempla el TBC, els
treballs en benefici de la comunitat?
Sr. JORDI CASALS:
Perdona, Roser; d’això me’n havia oblidat, d’aquesta última part. La mediació que fa la
policia i en els casos en què s’ha sancionat, són en horaris normalment que només hi ha
la policia en actiu; però si, en aquests casos, quan s’avisa la policia, fa aquesta tasca
d’intentar calmar una mica els ànims i que la gent es comporti.
I en quant a les sancions, l’única cosa que preveu la llei –i si cal, la secretària ho pot
aclarir millor- és que només es poden fer sancions econòmiques. En aquest cas, a
l’ordenança de civisme no es pot contemplar la vessant que tu contemplaves.
Sra. ROSER MAS:
Deu ser a la de Torelló; en altres ordenances de civisme es contempla. No sé si és que
han buscat un subterfugi a la llei, o si la llei permet a dins del mateix cos de l’ordenança
establir diverses maneres de sanció.
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Sr. JORDI CASALS:
Nosaltres ho hem mirat, i ho hem mirat, perquè crec que en l’ordenança de civisme això
seria el més ideal, moltes vegades més que la sanció; ho hem mirat i no sé què es diu en
altres ordenances de civisme; bé, si que ho sé, el que no sé és quin subterfugi han pogut
trobar, però en aquest cas, jurídicament sembla que no és correcte.
Sra. ROSER MAS:
En d’altres molt a la vora funcionen així; per això ho comentava.
Sr. JORDI CASALS:
En quant al comentari de plataforma, jo no entenc el tema de l’abús de poder i no sé si
l’abús de poder es referia a un servidor o a l’inspector; si fos l’inspector ja li transmetria i,
si hi ha algun problema personal amb algunes agents, igual que qualsevol altre ciutadà,
es pot adreçar a un servidor i en parlarem.
En la votació, són lliures de votar el que vulguin. Jo crec que aquesta opció és una opció
bona; també és una opció com les multes de trànsit, que és assumir que ho has fet
malament i per això pots pagar abans i amb la reducció. Si vostès no hi estan d’acord,
òbviament és el seu posicionament.

Sr. JOSEP M. SOLDEVILA:
Personalment, si, he tingut problemes, però no és aquest el lloc on parlar-ne; ja parlaré
amb vostè en el seu moment i tampoc és el moment de treure cartes a l’assumpte, més
que tot, perquè hi ha hagut uns quants fets que en l’apartat de precs i preguntes ja se li
explicaran correctament.

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




Vots favorables: 14, dels regidors i les regidores dels grups municipals de CiU, del
PSC-PM, de JpT-ERC-AM i d’ICV-EUiA-E
Vots desfavorables; 3, dels regidors del grup municipal de PxC
Abstencions: 0

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I URBANISME, PROMOCIÓ ECONÒMICA I
MEDI AMBIENT
2.4. MEDI AMBIENT
2.4.1. Modificació conveni col·laboració Consorci Vall del Ges, Orís i Bisaura pel
desenvolupament d'accions de medi ambient i desenvolupament rural
ACORD:

RELACIÓ DE FETS:
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1.- En data 5 de febrer de 2013 es va signar el conveni de col·laboració entre l’ajuntament
de Torelló i el Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura pel desenvolupament d’accions
de medi ambient i desenvolupament rural.
2.- En data 20/12/2013 el tècnic de medi ambient i desenvolupament rural del Consorci
de la Vall del Ges, Orís i Bisaura, Sr. Josep Llach Casals va extingir voluntàriament la
seva relació laboral amb el Consorci.
3.- En data 30/12/2013 el Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura va contractar al Sr.
Pere Rifà i Vilaseca, enginyer superior en forest, per desenvolupar el lloc de treball de
tècnic de medi ambient i desenvolupament rural de Consorci.
4.- Per resolució de director del Servei d’Ocupació de Catalunya de data 12 de desembre
de 2013 es va aprovar l’AODL de desenvolupament territorial i sostenible a favor del Sr.
Pere Rifà Vilaseca, amb una aportació del 80% dels costos laborals. Entre les tasques a
desenvolupar per part del tècnic de desenvolupament territorial i sostenible s’inclouen
tasques de medi ambient i desenvolupament rural. Els agents d’ocupació de
desenvolupament local (AODL) és un programa de quatre anys, amb revisions anuals.
5.- Vist l’acord de la Junta General del Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura de data
27/02/2014 aprovant la modificació del Conveni de col·laboració amb l’ajuntament de
Torelló pel desenvolupament d’accions de medi ambient i desenvolupament rural.
FONAMENTS DE DRET:
1.- La legislació de règim local atribueix als municipis diverses competències per
promoure tota mena d’activitats i prestar tots els serveis públics que contribueixin a
satisfer les necessitats i les aspiracions de la comunitat de veïns.
El 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 (TRLMRLC) preveu que el consorci té
personalitat jurídica pròpia per a crear i gestionar serveis i activitats d’interès local o
comú.
2.- L’Ajuntament de Torelló i altres ajuntaments de la comarca d’Osona van constituir el
Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura per una millor gestió i coordinació d’accions i
planificació de programes i accions de desenvolupament local.
3.- El Consorci Vall del Ges, Orís i Bisaura com a ens local supramunicipal que té
atribuïdes funcions de cooperació pot establir convenis amb els municipis per assolir
aquesta funció de cooperació.
De conformitat amb el que disposa l’article 114.3 e) del TRLMRLC cal el vot favorable de
la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació per adoptar l’acord per
a la transferència de funcions o d’activitats a altres administracions públiques.
4.- L’article 15 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, estableix que els ens
locals poden encomanar la realització d’activitats tècniques a òrgans o entitats de la
mateixa o de diferent Administració per raons d’eficàcia administrativa. Quan l’encàrrec
de gestió es faci entre òrgans i entitats d’administracions diferents s’ha de formalitzar per
mitjà de la signatura del conveni corresponent entre elles.
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5.- El pla estratègic del Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura contempla com a
objectius principals l’equilibri ambiental, la cohesió social i el desenvolupament econòmic
del territori.
6.- El Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura té dins el seu equip tècnic la figura d’un
tècnic de medi ambient i desenvolupament rural.

És per tot això que, a proposta de la regidoria Secretaria, i vist el dictamen de la C. I. de
territori i urbanisme, promoció econòmica i medi ambient, el Ple de l’Ajuntament, per
unanimitat, acorda:
Primer.- Aprovar el text de la modificació del “Conveni de col·laboració entre
l’ajuntament de Torelló i el Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura pel
desenvolupament d’accions de medi ambient i desenvolupament rural, d’acord amb el
text que figura al final d’aquest acord.
Segon.- Autoritzar i Disposar la despesa per import de TRES MIL NOU-CENTS
EUROS (3.900,00 €) en concepte d'encomanada de gestió al Consorci de la Vall del Ges,
Orís i Bisaura per realitzar el servei tècnic de medi ambient amb càrrec a la partida 305942-4670000 del pressupost de despeses de l’exercici 2014.
Tercer.- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província i al tauler electrònic
d’edictes de l’ajuntament de Torelló.
Quart.- Notificar el present acord al Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura.
Cinquè.- Facultar a l’Alcalde-President de l’ajuntament de Torelló per a la signatura de
l’addenda de modificació de conveni, així com tota la documentació necessària per a
l’efectivitat del present acord.
El text de la modificació aprovada és el següent:
“On es deia:
2. Obligacions de les parts
L’ajuntament de Torelló es compromet a:
- Efectuar una aportació de 15.582,03 €, amb liquidacions mensuals, al Consorci de
la Vall del Ges, Orís i Bisaura per tal de finançar el cost laboral de mitja jornada
del tècnic de medi ambient i desenvolupament rural, el Sr. Josep Llach i Casals,
per desenvolupar les tasques definides en el present conveni.
- Coordinar les tasques que ha de desenvolupar el tècnic del Consorci de la Vall del
Ges, Orís i Bisaura, el Sr. Josep Llach i Casals, a través del Cap d’Infraestructures
i Manteniment de l’Ajuntament de Torelló.
(...)
4. Sistema de pagament i forma de justificació
El pagament de l’aportació es farà mitjançant liquidacions mensuals.
(...)
5. Vigència i extinció del conveni
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El present conveni tindrà vigència des del 1 de febrer de 2013 fins el 31 de desembre
de 2013, i es podrà prorrogar a petició de l’Ajuntament de Torelló. En cas de pròrroga
del present conveni, ambdues parts podran introduir les modificacions que considerin
adients.
(...)
Passarà a dir:
2. Obligacions de les parts
L’ajuntament de Torelló es compromet a:
- Efectuar una aportació de 3.900,00€, amb liquidacions trimestrals, al Consorci de
la Vall del Ges, Orís i Bisaura per tal de finançar el cost laboral no subvencionable
del tècnic de desenvolupament territorial i sostenible.
- Coordinar les tasques que ha de desenvolupar el tècnic de desenvolupament
territorial i sostenible del Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura a través del
Cap d’Infraestructures i Manteniment de l’Ajuntament de Torelló.
(...)
4. Quantia de la subvenció, sistema de pagament i forma de justificació
L’Ajuntament de Torelló satisfarà al Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura la
quantitat de TRES-MIL NOU-CENTS (3.900,00€). El pagament de l’aportació es farà
mitjançant liquidacions trimestrals.
(...)
5. Vigència i extinció del conveni
El present conveni tindrà vigència des del 1 de febrer de 2013 fins el 31 de desembre
de 2013, i es podrà prorrogar anualment de forma tàcita per un període màxim de
quatre anys, si cap de les parts el denuncia amb una antelació mínima de dos mesos.
En cas de pròrroga del present conveni, ambdues parts podran introduir les
modificacions que considerin adients.
(...)
INTERVENCIONS:
Sr. XAVIER LOZANO:
Això és una modificació del conveni que tenim amb el consorci, per al servei del tècnic de
medi ambient, que el tenim compartit amb altres municipis i és, perquè se’ns ha atorgat
un AODL i això ha fet que haguem de modificar el conveni, en primer lloc en quant al nom
del tècnic, perquè hi va haver un relleu en aquesta plaça, i per l’import que també
suposarà un estalvi per les arques de l’Ajuntament.
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels membres de la Corporació.
3. CONTROL DE L'ACCIÓ DE GOVERN
3.1. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L'ALCALDIA
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3.1.1. Donar compte dels Decrets de l'Alcaldia, dictats des de l'última sessió
plenària
Es dóna compte dels decrets de l’Alcaldia que s’han dictat des de la relació presentada a
l’última sessió plenària:
Data
Codi
creació
Descripció
2013/272023
05/03/2014 Decret Aprovar la relació P-2013-179
Aprovar signats programa firmadoc/Aytos i autoritzar
2014/344-1 20/02/2014 persona administradora delegant
2014/354
19/02/2014 Sanció 9/14
2014/355
19/02/2014 Acord incoació 9.1/14
2014/356
19/02/2014 Nòmina. Imputació subvenció igualtat Dona-Home
2014/357
19/02/2014 Decret baixa d'ofici del padró mpal. exp.:02/2014
2014/358
19/02/2014 Decret aprovar la relació F/2014/46
2014/359
19/02/2014 80/2014-LOMEN-SSTT
2014/360
19/02/2014 79/2014-LOMEN-SSTT
2014/361
19/02/2014 78/2014-LOMEN-SSTT
2014/362
19/02/2014 55/2014-LOMEN-SSTT
2014/363
19/02/2014 Nòmina MMM JVA
Decret Aprovar la baixa d'un AD a favor del Consell
2014/364
19/02/2014 Comarcal d'Osona
2014/365
19/02/2014 Decret aprovar un AD a favor de SECE
2014/366
19/02/2014 Decret Aprovar un AD a favor de Televida
Aprovació inicial memòria valorada caseta del reg del
2014/367
20/02/2014 camp de futbol
Aprovació inicial memòria valorada museu vitri, adet i
2014/368
20/02/2014 despatx al Museu de la Torneria
Iniciar l'expedient de modificació de pressupost núm.
4/2014, per crèdit extraordinari a finançar amb la baixa
2014/369
20/02/2014 del crèdit de partides que s'estimen reductibles
2014/370
20/02/2014 Sol·licitud d'accés per vehicles L.P.C.
2014/371
20/02/2014 Ordre d'execució, arranjar façana C. Nou, 27
2014/372
20/02/2014 Acceptar renúncia a la parcel.la núm. 11 Horts Socials
2014/373
20/02/2014 547/13 -Tancament activitat-2
2014/374
21/02/2014 Nòmina. Productivitat mensual Policia Local febrer 2014
2014/375
21/02/2014 Decret aprovació Pla Seguretat i Salut
2014/376
21/02/2014 Cessió habitatge social. Expedient 2012/139
2014/377
21/02/2014 Decret aprovar la relació F/2014/33 i altres
2014/378
21/02/2014 Acceptar la renúncia a la parcel.la núm. 23 Hort Social
2014/379
24/02/2014 Autorització actes carnaval 2014 - PIOC
2014/380
24/02/2014 Sanció 10/14
2014/381
24/02/2014 Acord incoació 10.1/14
2014/382
24/02/2014 Denegar al·legacions 5/14
2014/383
24/02/2014 Decret baixa per no RN 11-2013
2014/384
25/02/2014 Sol.licitud Targeta Aparcament individual exp. 2014-24
2014/385
25/02/2014 Acceptar renúncia parcel.la núm. 23 Horts Socials
2014/386
25/02/2014 20-14 Desistiment VP Carnaval
Decret nomenament procurador diligències prèvies 1712014/387
25/02/2014 2011
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2014/388
2014/389

2014/390

2014/391
2014/392
2014/393
2014/394
2014/395
2014/396
2014/397
2014/398
2014/399
2014/400
2014/401
2014/402

2014/403
2014/404
2014/405
2014/406
2014/407
2014/408
2014/409
2014/410
2014/411
2014/412
2014/413
2014/414
2014/415
2014/416
2014/417
2014/418
2014/419
2014/420
2014/421
2014/422
2014/423
2014/424
2014/425

Ordre d'execució-proposta multa coercitiva solars
25/02/2014 Pl.J.Martorell-C.Damians
25/02/2014 Nòmina. Deducció retribucions febrer 2014 MRV
Revocació parcial del programa 6 – programes de
desenvolupament local - de l’expedient de “Treball als
25/02/2014 Barris 2012” BLB-054-12-03 projecte contractació tècnica
Revocació parcial del programa 2 – programes de
desenvolupament local - de l’expedient de “Treball als
Barris 2012” BLB-054-12-04 projecte “Preparats, llestos..
25/02/2014 a treballar”
25/02/2014 Autorització actes Pullassu i Senyoretes
26/02/2014 Sol.licitud Targeta Aparcament individual- exp. 2008-217
Sol.licitud Renovació Targeta Aparcament individual26/02/2014 exp. 2005-34
Sol.licitud Renovació Targeta aparcament individual 26/02/2014 exp. 2005-34
26/02/2014 Sol.licitud Targeta Aparcament Provisional- exp.2005-216
26/02/2014 102-2014-LOMEN-SSTT
26/02/2014 Decret aprovar la relació P-2014-17
26/02/2014 Canvi titularitat nínxol núm. 661 5a. Oest
26/02/2014 100-2014-LOMEN-SSTT
26/02/2014 103-2014-LOMEN-SSTT
26/02/2014 vp Carnaval 2014
Aprovació de la llista definitiva d'admesos i exclosos del
procés selectiu per a la constitució d'una borsa d'agents
26/02/2014 interins
27/02/2014 104-2014-LOMEN-SSTT
27/02/2014 Accions 8 de març de 2014
Nòmina. Assignació complement productivitat MMM i
27/02/2014 JVA
27/02/2014 Servei transport adaptat exp. 2009-229
27/02/2014 Servei transport adaptat exp. 2005-34
27/02/2014 Servei neteja de xoc exp. 2004-201
27/02/2014 86-14 VP Carnaval 2014
27/02/2014 87-14 VP Carnaval 2014
Nòmina. Aprovació factors de l'específic nòmina febrer
27/02/2014 2014
27/02/2014 Servei neteja de xoc exp. 2001-40
27/02/2014 Servei neteja de xoc exp. 2001-131
27/02/2014 Servei de teleassistència exp. 2007-221
27/02/2014 Servei de teleassistència exp. 2003-162
27/02/2014 2013-498-SSTT-LOMAJ
27/02/2014 Baixa servei de teleassistència exp. 2014-11
27/02/2014 Autorització ús hotel entitats Josep Bardolet al GDT
Autorització ús hotel entitats Josep Bardolet a la
27/02/2014 Calèndula
27/02/2014 Decret adjudicació contracte menor serveis
27/02/2014 Decret resolució baixa d'ofici exp. 05-2013
27/02/2014 Decret resolució baixa d'ofici exp. 24-2013
Decret adjudicació contracte menor subministrament
27/02/2014 pilona retràctil
27/02/2014 Decret resolució baixa d'ofici exp. 25-2013
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2014/426
2014/427
2014/428

27/02/2014 Decret resolució baixa d'ofici exp. 26-2013
27/02/2014 Decret resolució baixa d'ofici exp. 28-2013
27/02/2014 Decret resolució baixa d'ofici exp. 29-2013
Nòmina. Aprovació de gratificacions i hores extres
2014/429
28/02/2014 nòmina gener 2014
2014/430
28/02/2014 Decret imposició sanció ordenança civisme A.F.
Nòmina. Aprovació de gratificacions i hores extres
2014/431
28/02/2014 nòmina febrer 2014
2014/432
28/02/2014 Decret aprovar la relació P-2014-19
Retornar part del preu públic per la utilització privativa de
2014/433
28/02/2014 la parcel·la núm. 23 dels horts socials
2014/434
28/02/2014 07-14 Denegar barra amb DJ i megafonia
2014/435
28/02/2014 Proposta de multa coercitiva netejar solar C. Curull,15
2014/436
28/02/2014 95-14 Denegar VP Carnaval
Decret Àrea ADMIN ECO I H RRHH R INT I
2014/436-1 18/03/2014 SEGURETAT
Decret aprovar un AD a favor Aprovar un AD a favor de
2014/438
03/03/2014 l'Associació de disminuïts físics d'Osona
2014/439
03/03/2014 Nòmina. Rectificació nòmina amb I.T. MGG
2014/440
03/03/2014 Decret aprovar un AD a favor de l'Associació Sant Tomàs
2014/441
03/03/2014 Nòmina. Rectificació nòmina amb I.T. ACC
Decret Aprovar un AD a favor de l'Associació Osona amb
2014/442
03/03/2014 els nens
2014/443
03/03/2014 Decret Aprovar un AD a favor de gent gran en marxa
Sol·licitant la sala d'actes de Promoció Econòmica el dia
2014/444
03/03/2014 26-03-2014 a les 19.30 h.
Decret Aprovar un AD a favor de la Fundació Centre
2014/445
03/03/2014 Mèdic...
Decret Aprovar un AD a favor de Fundació privada TAC
2014/446
03/03/2014 Osona
Decret Aprovar un AD a favor de Fundació pel suport
2014/447
03/03/2014 solidari
Decret Aprovar un AD a favor de Fundació d'ancians de
2014/448
03/03/2014 Sant Feliu
2014/449
03/03/2014 Decret Aprovar un AD a favor de Creu roja Osona
2014/450
03/03/2014 Decret Aprovar un AD a favor de Càrites Torelló
2014/451
03/03/2014 Decret Aprovar un AD a favor de Parròquies de Torelló
2014/452
03/03/2014 Decret Aprovar un AD a favor d'ABS informàtica SL
2014/453
03/03/2014 Decret Aprovar un AD a favor d'Instor
2014/454
04/03/2014 Decret Aprovar un AD a favor d'Edgar Pallarols Brossa
2014/455
04/03/2014 Decret Aprovar un AD a favor de Senyals Girod
2014/456
04/03/2014 Decret Aprovar un AD a favor del Consorci VGOB
2014/457
04/03/2014 Decret Aprovar un AD a favor de Dagra elèctrics SL
2014/458
04/03/2014 Sol.licitud Targeta Aparcament Provisional- exp. 2014-25
2014/459
04/03/2014 Acord incoació 11.1-14
2014/460
04/03/2014 Decret cessió rocòdrom inflable DiBa
Denegació ús hotel entitats Josep Bardolet a Manoli Lara
2014/461
04/03/2014 López
2014/462
04/03/2014 Aportació exercici 2013 a CPNL
2014/463
04/03/2014 Decret baixa per no RN 12-2013
2014/464
05/03/2014 Decret Aprovar un AD a favor de Carme Sanglas
2014/465
05/03/2014 Decret Aprovar un AD a favor d'Habitats Flotats
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2014/466
2014/467
2014/468
2014/469
2014/470
2014/471
2014/472
2014/473
2014/474
2014/475
2014/476
2014/477
2014/478
2014/479
2014/480
2014/481
2014/482
2014/483
2014/484
2014/486
2014/487
2014/488
2014/489
2014/490
2014/491
2014/492
2014/493
2014/494
2014/495
2014/496
2014/497
2014/498
2014/499
2014/500
2014/501
2014/502
2014/503
2014/504
2014/505
2014/506
2014/507

05/03/2014 Decret Aprovar un AD a favor de Josep Palau Bartrina
06/03/2014 Alta servei teleassistència exp. 2014-11
Sol·licitant la sala de promoció econòmica per al
06/03/2014 programa Pacient expert en diabetis.
06/03/2014 Baixa servei teleassistència exp. 2008-214
06/03/2014 Baixa servei teleassistènciaa exp. 2009-260
06/03/2014 Servei neteja de xoc exp. 2005-221
06/03/2014 Servei neteja de xoc exp. 2004-239
06/03/2014 Servei de col·laboració de protecció civil
Contractació personal subvenció pel projecte de Treball
06/03/2014 als barris 2013 Per un Nucli antic sostenible
06/03/2014 Decret aprovar la relació P-2014-20
07/03/2014 Decret Aprovar la relació P-2014-21
07/03/2014 Decret Aprovar la relació P-2014-23
07/03/2014 26-07-i incoar exp. per donar de baixa actv.
07/03/2014 56-14 CCU Desistiment
07/03/2014 68-14 VP Xurreria
07/03/2014 Decret Aprovar la relació P-2014-22
07/03/2014 Decret aprovar la relació F-2014-48 i altres
Reclamació d'indemnització per danys a la via pública 07/03/2014 A.E.P.
Convocatòria per a l'adjudicació de les parcel·les d'horts
07/03/2014 socials a Mas Cervià, que estan vacants.
Aprovació de les bases i la convocatòria per a la
07/03/2014 constitució d'una borsa de caporals
10/03/2014 Decret disciplina urbanística carrer del pont
10/03/2014 Acord incoació 12.1-14
10/03/2014 Exp-108-14 alta placa de gual C. Vinyoles, 7
10/03/2014 Requeriment 5 Motor Fest
10/03/2014 Decret Aprovar un AD a favor de UNI2
10/03/2014 Denegar al·legacions 6-14
10/03/2014 Decret aprovar la relació P-2014-24
10/03/2014 Exp.- 109-14 alta placa de gual C. Cal Feiner, 2
10/03/2014 24-14 VP Venda prod. ocells
10/03/2014 Decret baixa d'ofici padró d'habitants exp. 03-2014
Requeriment per completar documentació en sol·licitud
10/03/2014 d'indemnització per responsabilitat patrimonial – C.M.G.
Integració nova associació i nomenament nou membre
10/03/2014 del Consell Municipal de Seguretat Ciutadana
Requeriment per completar documentació en sol·licitud
10/03/2014 d'indemnització per responsabilitat patrimonial – M.V.F.
Retornar la taxa per a l'ocupació de la via pública, segons
10/03/2014 l'autoliquidació amb codi 1297
Requeriment per acreditar la representativitat per actuar
10/03/2014 en nom de la mercantil Cadenplastic a C.R.R.
Sol.licitud Renovació Targeta Aparcament individual11/03/2014 exp. 2011-86
11/03/2014 Requeriment TILBO pagament carpa
11/03/2014 Nòmina. Regularització diferències salarials GHA
11/03/2014 Decret aprovar la relació F-2014-57
11/03/2014 Decret baixa d'ofici exp. 4-2014
11/03/2014 3-2014 legitimació comunicació innòcua per trasllat
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2014/508
2014/509
2014/510

11/03/2014 112-2014-LOMEN-SSTT
11/03/2014 113-2014-LOMEN-SSTT
11/03/2014 Sol.licitud Targeta Aparcament individual- exp. 2014-37
39-07-II.2 Requerir analítiques i continuar amb la
2014/511
11/03/2014 suspensió cautelar de la piscina coberta.
2014/512
11/03/2014 Decret adjudicació contracte menor subministrament
2014/513
11/03/2014 10-2013-II Denegar canvi d'annex
2014/514
11/03/2014 Decret pròrroga parcel·la 8 horts socials mas Cervià
2014/515
11/03/2014 Decret pròrroga parcel·la 2 horts socials Mas Cervià
2014/516
12/03/2014 10-02-II.2 informe control desfavorable
2014/517
12/03/2014 Decret pròrroga horts socials
Nomenament membres de l'associació de voluntaris de
protecció civil de Torelló com a voluntaris de protecció
2014/518
12/03/2014 civil de Torelló
2014/519
12/03/2014 Ordre de pagament préstecs febrer de 2014
2014/520
12/03/2014 Decret aprovar la relació F-2014-58
2014/521
12/03/2014 Decret pròrroga horts socials
2014/522
12/03/2014 Decret Aprovar un AD a favor de Josep M. Altimir
2014/523
13/03/2014 124-2014-LOMEN-SSTT
2014/524
13/03/2014 Decret pròrroga parcel·la 6 horts socials
Nòmina.
Modificació
imputació
subvenció
XGL
2014/525
13/03/2014 13Y933269
Decret incoació expedient sancionador ordenança
2014/526
13/03/2014 civisme JFB
2014/527
14/03/2014 Servei de neteja de xoc exp. 2009-266
2014/528
14/03/2014 Servei de neteja de xoc exp. 1997-64
2014/529
14/03/2014 Servei transport adaptat exp. 2014-33
2014/530
14/03/2014 Servei transport adaptat exp. 2014-30
2014/531
14/03/2014 Decret aprovar la relació P-2014-30
Baixa del Registre Municipal d'Entitats de l'Associació
2014/532
14/03/2014 Casal Català La Desperta de la Vall del Ges
2014/533
14/03/2014 125-2014-LOMEN-SSTT
2014/534
14/03/2014 126-2014-LOMEN-SSTT
Retornar la fiança dipositada per l'empresa Asociación de
Fabricantes de Paneles de Poliuretano de España pel
lloguer del mòdul 1 del Viver d'Empreses de Serveis de
2014/536
14/03/2014 Torelló.
2014/536-1 19/03/2014 Adscripció en comissió de serveis FMM
Autoritzar i disposar una despesa a nom de
2014/537
17/03/2014 Construccions Deumal, S.A.
Autoritzar i disposar una despesa a nom de
2014/538
17/03/2014 Construccions Deumal, S.A.
Autoritzar i disposar una despesa a nom del Club de
2014/539
17/03/2014 Futbol Torelló
Autoritzar i disposar una despesa a nom de
2014/540
17/03/2014 Construccions Deumal, S.A.
2014/541
17/03/2014 Sanció 13-14
2014/542
17/03/2014 Acord incoació 13.1-14
Decret incoació expedient sancionador ordenança
2014/543
17/03/2014 civisme
2014/544
17/03/2014 Decret incoació expedient sancionador J.B.M.
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2014/545
2014/546
2014/547
2014/548
2014/549

17/03/2014
17/03/2014
17/03/2014
17/03/2014
17/03/2014

2014/550
2014/551
2014/552

17/03/2014
17/03/2014
17/03/2014

2014/553
2014/554
2014/555
2014/556
2014/557
2014/558
2014/559
2014/560
2014/561
2014/562
2014/563

18/03/2014
18/03/2014
18/03/2014
18/03/2014
18/03/2014
18/03/2014
18/03/2014
18/03/2014
18/03/2014
18/03/2014
18/03/2014

2014/564

18/03/2014

2014/565

18/03/2014

2014/566

19/03/2014

2014/567

19/03/2014

2014/569
2014/570
2014/571
2014/573
2014/574
2014/575
2014/576
2014/577
2014/578
2014/579
2014/580
2014/581

20/03/2014
20/03/2014
20/03/2014
20/03/2014
20/03/2014
20/03/2014
20/03/2014
20/03/2014
20/03/2014
20/03/2014
20/03/2014
20/03/2014

2014/582

20/03/2014

2014/583
2014/584

20/03/2014
21/03/2014

Regularitzar ingrés lloguer espais Viver Municipal
d'Empreses de Serveis del 3r. trimestre de 2013
Decret incoació expedient sancionador E.F.C.
Decret incoació expedient sancionador R.S.T.
Decret incoació expedient sancionador S.M.H.
Decret incoació expedient sancionador F.T.F.
Aprovar el padró de la taxa de teleassistència domiciliària
del 2n. trimestre de 2014
Decret incoació expedient sancionador X.S.G.
Decret incoació expedient sancionador J.C.V.
Sol.licitud Renovació Targeta Aparcament individualexp. 1998-28
Autorització ús hotel entitats Josep Bardolet a Lactages
Decret pròrroga parcel·la 18 horts socials
127-2014-LOMEN-SSTT
Servei neteja de xoc a la llar exp. 2008-94
Baixa transport adaptat exp. 2010-46
Servei neteja de xoc a la llar exp. 2010-46
Servei neteja de xoc a la llar exp. 2005-210
Servei neteja de xoc a la llar exp. 2008-141
Baixa servei teleassistènciaa exp. 2007-221
Baixa servei transport adaptat exp. 2014-33
Ordenar el pagament de les despeses incloses en la
relació comptable P-2014-31
Ordenar el pagament de les despeses incloses en la
relació comptable P-2014-32
Sol·licitant la sala d'actes de la Cooperativa el proper 2103-2014 de les 19.30 a les 22 h.
Imputació de nòmines a subvenció de Jornades
Gastronòmiques de Torelló
Ordenar el pagament d'una despesa a favor de l'Agència
Catalana de l'Aigua
Decret Àrea SERVEI A LES PERSONES
118-14 VP Barbacoa per fer calçotada
37-2013-i CN Desistiment sol·licitud canvi titularitat
8-93-A canvi classificació Raminp a annex III
28-2013-i acceptar al·legació superfície inferior a 100 m².
20-06-1 Baixa actv. ofici
29-04-III baixa actv. ofici
23-97-A baixa actv. ofici
33-07-III baixa actv. ofici
129-2014-LOMEN-SSTT
9-2012-i baixa actv
Iniciar l'expedient de modificació de pressupost núm. 52014, per transferències del crèdit de partides que
s'estimen reductibles dins la mateixa orgànica, àrea de
despesa i capítol
Iniciar l'expedient de modificació de pressupost núm. 62014, per transferències del crèdit de partides que
s'estimen reductibles dins la mateixa orgànica i capítol i
diferent àrea de despesa
Decret autorització marxa Pels Camins dels Matxos
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2014/585

21/03/2014

2014/586

21/03/2014

2014/587

21/03/2014

2014/588
2014/589

21/03/2014
21/03/2014

2014/590

21/03/2014

2014/591

21/03/2014

2014/592
2014/593

21/03/2014
21/03/2014

2014/594
2014/595
2014/596
2014/597

21/03/2014
21/03/2014
21/03/2014
21/03/2014

2014/598
2014/599

21/03/2014
24/03/2014

2014/600
2014/601
2014/602

24/03/2014
24/03/2014
24/03/2014

2014/603
2014/604

24/03/2014
24/03/2014

2014/605
2014/606

24/03/2014
24/03/2014

2014/607
2014/608
2014/609

24/03/2014
25/03/2014
25/03/2014

2014/610
2014/611
2014/612
2014/613
2014/614

25/03/2014
25/03/2014
25/03/2014
25/03/2014
25/03/2014

Decret autorització SOMISEREM DEL GES per
organitzar el campionat de Catalunya individual el dia 8
de juny
Compensar l'import a retornar pel concessionari de la llar
d'infants La Cabanya de la liquidació del curs 2012-2013,
amb l'aportació del curs 2013-2014.
Decret incoació expedient sancionador ordenança
civisme J.C.G.
Nòmina. Productivitat absentisme Policia Local març
2014
Decret incoació expedient sancionador D.P.L
Requeriment per acreditar la representació amb què
actua - M.V.F.
Nòmina. Aprovació factors de l’específic nòmina març
2014
Nòmina. Aprovació de gratificacions i hores extres
nòmina març 2014
Decret incoació expedient sancionador N.F.F.
Admissió a tràmit d'una reclamació d'indemnització per
responsabilitat patrimonial - C.M.G.
Decret incoació expedient sancionador J.F.C.
Decret incoació expedient sancionador A.C.G.
02-2012-II atorgar llicència annex II
Decret incoació expedient sancionador ordenança
civisme P.V.C.
Devolució Associació Carrossaire els Grillats
Autoritzar, disposar, reconèixer l'obligació i ordenar el
pagament d'una despesa d'una activitat formativa
Nòmina. Embargament retribucions CRR
Raid dels Ausetans 2014
Incloure una nova proposta de modificació de pressupost
a l'expedient de transferències del crèdit de partides que
s'estimen reductibles núm. 6-2014, iniciat per la resolució
de l'alcaldia 583-2014 de 20 de març de 2014.
Decret deixar sense efectes baixa d'ofici exp. 02-2014
Recepció de les obres d'urbanització de la Modificació
del PP La Creu I, que inclou el projecte d'urbanització de
la meitat de la Ronda del Puig, la meitat del carrer Sant
Jordi i la rotonda de la carretera BV-5224 - Substitució
d'aval.
Decret incoació expedient sancionador J.O.E.
Decret designa advocat junta creditors Sport assistance
2000 SL
Carpa mes de març Deixebles
Devolució d'avals a BBVA
Aprovar l'expedient de modificació de pressupost núm. 52014, per les transferències del crèdit de partides que
s'estimen reductibles, dins la mateixa orgànica, àrea de
despesa i capítol.
2014-105-SSTT-LOMAJ
C. Especials c Rocaprevera quota 7
Sanció 14 - 14
Acord incoació 14.1-14
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2014/615

2014/616
2014/617
2014/618
2014/619
2014/620
2014/621

Aprovar la memòria valorada de les obres de construcció
25/03/2014 del local d'instal·lacions del reg del camp de futbol
Si podem disposar de la Sala d'Actes, amb capacitat per
a 60 persones, el referit dimarts dia 1 d'abril a les 3 de la
25/03/2014 tarda.
Sol·licitant autorització i reserva de la sala d'actes de la
25/03/2014 Cooperativa pel dia 9 d'abril de 2014.
25/03/2014 Decret incoació expedient sancionador E.P.M.
25/03/2014 Decret incoació expedient sancionador R.S.B.
25/03/2014 Decret incoació expedient sancionador O.M.C.
25/03/2014 Decret aprovar la relació de factures F-2014-59

3.2. DONAR COMPTE EXPRESSA DE DECRETS DE L'ALCALDIA
3.2.1. Donar compte del decret de l'Alcaldia de data 10 de març de 2014 pel qual es
nomena un nou membre del Consell Municipal de Seguretat Ciutadana
En data 10/03/2014 es va dictar el decret de l'alcaldia que es transcriu a continuació per
al general coneixement.
"RELACIÓ DE FETS:
En data 29 de desembre de 2008, el Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària, va aprovar
inicialment el Reglament del Consell municipal de seguretat ciutadana i mobilitat,
aprovació que va esdevenir automàticament definitiva i publicada en el Butlletí Oficial de
la província número 166, del 13 de juliol de 2009.
L’article 6.1 del Reglament detalla la composició del Consell. Entre d’altres, disposa que
en formi part “una persona en representació de cada una de les entitats que estiguin
constituïdes o que tinguin activitat al municipi de Torelló, a l’àmbit de la seguretat
ciutadana i mobilitat, previ acord del plenari del Consell.” ADFO s’ajusta a aquesta
descripció, per la qual cosa, es creu convenient que s'integri un representant de
l'Associació de Disminuïts Físics d'Osona.
I l’article 7, disposa que els membres, i els seus suplents, seran nomenats per la
presidència del Consell, a proposta de l’òrgan competent de les respectives entitats a les
quals representi.
Per tant, procedeix la modificació dels integrants del Plenari del Consell Municipal de
Seguretat Ciutadana i Mobilitat, en el sentit d’integrar una nova representació, per la qual
cosa es nomena un nou membre del Consell Municipal de Seguretat Ciutadana i
Mobilitat.
Per tot això,
HE RESOLT:
Primer.- INTEGRAR l'Associació de Disminuïts Físics d'Osona com una nova
representació en el plenari del Consell Municipal de Seguretat Ciutadana i Mobilitat
Segon.- NOMENAR al Sr. Jaume Rovira i Pujol com a representat de l'esmentada
associació i membre en el Consell Municipal de Seguretat Ciutadana i Mobilitat.
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Tercer.- NOTIFICAR aquests acords a totes les persones interessades.
Quart.- DONAR COMPTE de la present resolució en la primera sessió que celebri el
plenari municipal".

3.2.2. donar compte del decret de liquidació del pressupost 2013
RELACIÓ DE FETS:
La liquidació del Pressupost de l’exercici de 2013 s’ha confeccionat d’acord amb el que
estableix l’article 191 del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, RDL
2/2004, i 89 i següents del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, i atenent els indicadors
establerts en la LO 2/2012 d’estabilitat pressupostària que en el seu article 6 determina
que, el pressupost i la liquidació han de contenir informació suficient i adequada que
permeti verificar la seva situació financera, el compliment des objectius d’estabilitat
pressupostària i de sostenibilitat financera i l’observança dels requeriments acordats en la
normativa europea en aquesta matèria, així com la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de
racionalització i sostenibilitat de l’administració local.
Els controls a validar, atenent el que determina l’art. 21 són estabilitat pressupostària,
objectiu de deute públic i regla de la despesa, i termini mig de pagament a proveïdors.
Vist l’informe d’Intervenció, en el que es mostra el compliment de tots els objectius abans
determinats, i tal i com ja es va informar en el Plenari del mes de gener, el termini mig de
pagament de proveïdors és de dies,
En virtut de les competències que m’atorga l’apartat 3 del referit article 191 del Text refós
de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, RDL 2/2004, aquesta Alcaldia Presidència,
PROPOSO:
“Primer.- APROVAR la liquidació del Pressupost Municipal, corresponent a l’exercici
econòmic de 2013, amb el següent Romanent Líquid de Tresoreria:

ROMANENT DE TRESORERIA

Exercici 2013

Import

1. Fons líquids

3.245.849,65 €

2. DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT

3.984.919,63 €

-Del pressupost corrent

1.380.967,66 €

-Del pressupost tancat

2.445.214,86 €

-D'Operacions no pressupostàries
-Cobraments realitzats pendents d'aplicació
definitiva

158.737,11 €

1.403.985,14 €

3. CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT
-Del pressupost corrent
-Del pressupost tancat

954.155,90 €
7.600,00 €
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-D'Operacions no pressupostàries
-Pagaments realitzats pendents d'aplicació
definitiva

442.229,24 €

I. Romanents de tresoreria total

5.826.784,14 €

II. Saldo de dubtós cobrament

2.118.347,91 €
244.094,77 €

III. Excés de finançament afectat
IV. Romanent de tresoreria per a despeses
generals

3.464.341,46 €

Segon.- APROVAR els següents percentatges de dotació de drets de difícil o impossible
recaptació atenent l’art 193.bis introduït per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de
racionalització i sostenibilitat de l’administració local. Es dota també el 100% d'ingressos
procedents d’empreses subministradores i ingressos patrimonials i la part dels drets
pendents de cobrament no reconegut per la resta d’administracions locals.

art 193 bis TRHL/ modfi llei 27/13 LRSAL
Any
anterior
2008
2.009
2.010
2.011
2.012
2.013

100%
75%
75%
25%
25%
0%

Tercer.- DONAR COMPTE d’acord a l’art. 17 de la Llei Orgànica 2/2012 d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera, del compliment de l’objectiu de sobre regla de la
despesa, capacitat de finançament i deute viu.
Quart.- COMUNICAR la present resolució i remetre còpia de les liquidacions a
l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb el que
disposa l’article 193.4 i 5 del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals,
RDL 2/2004.
Cinquè.- DONAR compte del present decret en la propera sessió plenària que se celebri”

3.3. DONAR COMPTE DE LES ACTES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
3.3.1. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local, aprovades des de
l'última sessió plenària
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Es dóna compte de les actes de la Junta de Govern Local, aprovades des de l’última
sessió plenària:
Sessió ordinària del dia 17 de febrer de 2014.
Sessió ordinària del dia 3 de març de 2014.
Sessió ordinària del dia 10 de març de 2014
Sessió ordinària del dia 17 de març de 2014
3.4. DONAR COMPTE D'INFORMES DE LA INTERVENCIÓ MUNICIPAL
3.4.1. Informació sobre les objeccions de la intervenció i la tresoreria municipals
Informació sobre les objeccions de la intervenció i la tresoreria municipals


Informe de la intervenció i de la tresoreria municipals de data 10 de març de 2014
en relació llur objecció sobre el pagament d’Impostos per part de l’Ajuntament de
Torelló, a l’Agència Tributària de Catalunya.

4.- PRECS I PREGUNTES:
Sr. JAUME VIVET:
4.1.Abans de començar l’apartat de precs i preguntes, m’agradaria fer un petit homenatge
una persona que ens va deixar, que era en Santi Reixach; com ja sabeu, la setmana
passada va morir en Santi Reixach a l’edat de 70 anys. Santi Reixach va ser regidor de la
primera legislatura democràtica entre l’any 1979 i el 1983, a l’època dels disset alcaldets
amb paraules del que aleshores era l’alcalde, en Vicenç Pujol.
En aquell període, en Santi Reixach, conjuntament amb en Lluís Bassas, va ocupar-se de
responsabilitats municipals de l’àrea d’urbanisme i, per tant, en nom de tot el consistori,
voldria testimoniar el nostre condol a la família d’en Santi Reixach i manifestar
públicament l’agraïment de l’Ajuntament pel seu treball en benefici del poble de Torelló i
la seva gent. Descansi en pau en Santi Reixach i Juàrez.
Sra. ROSER MAS:
4.2.En relació als pisos buits que tenim a Torelló, propietat de les entitats bancàries, l’equip
de govern, pensa prendre alguna mesura? Perquè tenim entès que la Plataforma
d’afectats per la hipoteca us va fer arribar alguna proposta, que potser ens hauríeu
d’haver fet arribar a la resta dels grups i ens preguntàvem si hi havia alguna raó per no
haver-ho fet.

Respon el Sr. Lluís Sabatés:
Amb la plataforma d’afectats per les hipoteques ja ens hi hem reunit una vegada; vam
estar parlant de la moció que havien presentat i després ens van oferir la possibilitat
d’anar a unes jornades que es feien a Terrassa per presentar tot aquest tema, perquè hi
havia certes coses que no estava massa clar legalment com es podien solucionar. Això
va ser la setmana passada; vam rebre un missatge de la Plataforma agraint-nos l’interès
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per haver portat la tècnica d’habitatge a aquestes jornades i ens hem emplaçat
properament, quan rebem l’informe de la tècnica, a tornar-ne a parlar una vegada
tinguem els temes realment clars i evidentment és un tema que ens haurem de reunir
amb tots els grups per parlar-ne i decidir quin tipus de moció presentem al ple, si estem
tots d’acord, si podem consensuar-la entre tots, conjuntament amb la plataforma, pels
afectats de la hipoteca i estem en aquests tràmits. No us l’hem volgut presentar abans,.
Perquè com que ja havíem parlat amb ells i havíem vist que hi havia alguna cosa que no
acabava de quadrar, inclús dit per ells, i en haver anat a aquesta jornada de formació –
per dir-ho d’alguna manera- i estem esperant l’informe de la tècnica i suposo que serà
durant aquest mes, intentarem munta una reunió per explicar-vos exactament com es veu
i intentar presentar una moció conjunta entre tots.
Sra. Roser Mas:
Entenc que aquest terme legal afectava la moció que havia presentat inicialment la PAH?

Sr. Lluís Sabatés:
Si, perquè hi ha un tema que hem de tenir molt clar el que aprovem i fins on l’Ajuntament
és responsable del que aprovem i hi ha diferents versions i el que volem fer assessorarnos perfectament i per això també vam anar a aquesta formació que he dit.
4.3.L’altre dia, en relació als residus, vam fer una intervenció per tractar diferents aspectes en
relació a aquest tema dels residus, com ara les campanyes de sensibilització i el regidor,
en Xevi Lozano ens va dir que ja s’estava portant a terme, aquest tema, que ja s’estava
enllestint; la gestió de la deixalleria, també en vam parlar, o dels resultats de la recollida
selectiva dels residus orgànics.
Avui voldríem insistir en un dels aspectes que vam tractar molt breument l’altre dia,
perquè volem que consti com a prec concret i demanem a l’equip de govern que ho valori:
es tracta de la recollida de les restes de poda. Com recordareu, ho vam mig esmentar al
ple passat, les restes de poda es consideren impropis quan s’aboquen al contenidor
d’orgànica i suposen un percentatge important d’aquests impropis i llavors ens surten els
valors malament, en alça. Teòricament s’haurien de portar a la deixalleria, però com que
habitualment els veïns, com en altres coses, es fan fora d’horari, retallen els arbustos del
jardí els dissabtes i diumenges, quan la deixalleria ja està tancada, o per la poca quantitat
consideren que no val la pensa anar fins a la deixalleria i s’acaba posant en la brossa
dels orgànics. Per això, des d’Iniciativa proposem que s’estudiï la mesura que ja tenen en
molts municipis, que consisteix en posar aquests contenidors oberts que ja vam comentar
a l’altre ple, tipus banyera, aquells tan grans, en diferents punts del poble, especialment
on hi ha més cases amb jardí, per facilitar als veïns que no llencin les restes vegetals als
contenidors d’orgànica i, a més, matem dos ocells d’un tret: per una banda, els veïns
llencen on ho han de llençar, i per l’altra banda, tenim menys impropis en els orgànics i
els valors del municipi pugen.

Respon el Sr. Lluís Sabatés:
Arran dels informes que vam presentar sobre la recollida i si que semblava que hi havia
un problema amb les restes de poda, estem parlant amb l’empresa per tal que ens faci un
estudi. De totes maneres, hem de clarificar una cosa: els residus de poda domèstica no
es consideren impropis; el que hem de mirar, i per això també estem parlant amb
l’empresa, a veure si podem detectar d’on venen aquestos volums que ens afecten per
sobre del que ens agradaria que fossin, perquè evidentment, fer el que proposes tu, que
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ja ens ho hem plantejat i ja ho hem estudiat, suposa un augment de costos i hauríem de
mirar com es repercuteixen als ciutadans; no sé si per les deficiències d’uns ciutadans o
empreses que no fan bé la seva feina, tampoc hem de fer que rebin tots els ciutadans. De
totes maneres, ho estem estudiant.
El que si que està clar, és que les restes de jardins domèstics no es consideren
domèstics; tenim l’informe fet de l’Agència de Residus, no ens ho inventem nosaltres! El
que cal és veure aquest increment d’on ha vingut, però si no es consideren impropis,
potser l’informe tampoc és del tot correcte i per això ho estem parlant.
Sra. Roser Mas:
Hi ha domèstics que potser són molt grans, no? I potser això també altera.
4.4.I una altra cosa que voldria comentar només a tall d’observació, perquè ja sabem, perquè
se’ns ha convocat a la reunió de dissabte vinent amb la Generalitat, pel tema del tren i
volíem saber si l’objectiu bàsic, o almenys un dels objectius més importants, seria saber
si tenen una resposta sobre la tarifa integrada del bitllet.

Respon el Sr. Jaume Vivet:
El tema de la tarifa integrada, a dia d’avui no tenim resposta. Dissabte vinent, no sé si la
tindrem, perquè hi ha un esmorzar que, tal com es va acordar en el seu moment, s’ha
convidat a tots els portaveus dels grups municipals, al grup i a diferents alcaldes i
presidents del consell comarcal i allà acabarem de parlar, suposo que del dia a dia pel
que fa al tren i suposo que una resposta potser no hi serà, però si que ens informaran en
quin sentit s’està treballant. Segurament anirà per aquí la cosa.
A dia d’avui, no tinc resposta i penso que és un tema que està sobre la taula, que no és
fàcil, i el que m’anima és que veig que en alguna altra zona de rodalies s’hi està treballant
i es troba alguna solució i esperem que a la nostra també es trobi.
Sra. Roser Mas:
El que us han avançat com a objectius de la reunió, així, és fer una trobada amb diversos
agents, amb presidents, amb alcaldes, amb grups, amb polítics,... i fer una mena de
posada en comú, per dir-ho d’alguna manera, oi?

Sr. Jaume Vivet:
És un acte que ha de durar entre una hora i mitja, calculo que pot durar i penso que allà
hi haurà un diàleg, una interlocució molt directa amb el Secretari General de Transports i
Mobilitat i, per tant, crec que és el moment per aprofitar i posar coses damunt la taula.

Sr. JOSEP M. SOLDEVILA:
4.5.Voldria preguntar sobre com estan les obres de la piscina d’estiu, si estaran acabades
dins del temps i veure si realment heu pensat en licitar que hi hagi algun bar per a la gent.

Respon el Sr. Jaume Vivet:
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Podem dir que van sobre el que està previst i penso que inclús aquesta setmana ja es
poden veure les parets fets del que és de bloc, i per tant, entenem que va sobre el temps
previst i esperem que durant aquestes 18 setmanes el temps ens acompanyi, perquè és
una obra d’exterior i en cas de pluges ens pot retardar i també pensem que és una
empresa que està acostumada a fer piscines i creiem que porta l’obra molt bé.

Sr. Josep M. Soldevila:
En quant as muntar-hi un bar, que és el que falta en les nostres piscines, heu pensat
alguna cosa?

Sr. Jaume Vivet:
De moment aquest any no podrà ser, perquè també es vol fer una neteja de la zona on hi
havia hagut el bar, es vol fer una sortida de fums i, per tant, no serem a temps
segurament a la licitació, però en tot cas hi haurà l’espai per poder-ho fer de cara a l’any
vinent.
Sr. DAVID OLIVARES:
4.6.Al carrer Pompeu Fabra, els senyals estan en la zona de vianants, és a dir, a la vorera i
n’hi ha una a l’alçada de l’Opel i la gent es queixa que amb cotxets tenen força dificultats
per passar i inclús algú que ha anat despistat, s’ha fet alguna trompada.

Respon el Sr. Lluís Sabatés:
A nosaltres no ens consta. En principi, els senyals sempre es posen seguint la normativa
d’espai; en tot cas, si hi ha algun ciutadà que oi ha passat alguna incidència, que ens ho
faci saber i ho estudiarem i el respondrem personalment si és correcte o no la posició
d’aquest senyal.

Sr. David Olivares:
N’hi ha dues ben bé davant dels bombers i una ja la vam treure, perquè precisament vam
tirar fotografies nosaltres i us les vam enviar, d’un senyal que estava al costat de l’Opel,
que per allà no passava ni una persona caminant. Si van a mirar-ho, veuran que no hi ha
les mides necessàries.

Sr. Lluís Sabatés:
Si hi ha algú que li molesti, que ens presenti una sol·licitud i ho mirarem i li respondrem si
és així.

Sr. David Olivares:
Jo crec que si és una cosa que pot molestar algú, ja som nosaltres, no, que ho podem
resoldre?

Sr. Lluís Sabatés:
Tu has dit que hi havia hagut algun ciutadà que havia tingut algun problema. Doncs que
es queixi a l’Ajuntament amb una sol·licitud i nosaltres la respondrem i li direm. Si tu ho
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dius personalment, perquè sigui una cosa per millorar el poble, i ho dius tu, perquè ho has
dit i vols col·laborar, evidentment que ho farem sense la sol·licitud, però si t’ho ha dit un
ciutadà, és normal que el ciutadà s’adreci a l’Ajuntament per resoldre el problema; només
et dic això! a més, li podrem respondre i podrà veure si els mecanismes de l’Ajuntament
funcionen o no funcionen. Les coses són així, David!

Sr. David Olivares:
Si ho puc verificar jo, no costa res arreglar-ho. Només és això!
4.7.Voldríem demanar, perquè es van tallar els arbres del carrer Puig-roví.

Respon el Sr. Xavier Lozano:
Aquesta és una actuació inclosa en el pla d’arbrat. Una actuació que, a més, el pla
d’arbrat es va explicar als diferents grups, però l’expliquem, perquè hi ha hagut una mica
de confusió.
Al carrer de La Gleva –no al carrer de Puig-roví-, és un carrer amb una problemàtica
múltiple, hi havia diversos problemes, i en aquest sentit, l’informe tècnic establia que
aquest carrer no era apte per arbrat. De problemes n’hi ha més d’un, però el principal i
més evident és que en bona part del carrer, sobretot la part més inferior, els edificis tenen
una volada sobre la vorera i és evident: els arbres creixen amunt i si a dalt hi ha un edifici,
els arbres no tenen espai; tocaven a les façanes, entraven als balcons,... això havia
generat queixes a l’Ajuntament per part dels veïns. L’arbre, sobretot ha de tenir espai per
créixer cap enlaire i aquest espai aeri no hi era. La vorera fa uns dos metres, amb
l’escocell d’uns 50 centímetres i la vorada dels edificis fa 1,20 m. aproximadament; si ho
comptem, quedaven uns 40 centímetres entre el tronc de l’arbre i les façanes. Per tant,
era evident que no hi cabien.
I hi ha un altre problema associat, que és tema d’accessibilitat. Aquest no és tan evident
per la gent de peu, perquè els escocells són aproximadament de la meitat del que és la
mida recomanable. Per tant, si es fessin escocells de la mida que toquen, llavors
l’accessibilitat ja no seria la que ha de ser. És un tema que confon, perquè es veuen els
escocells molt estrets i sembla que hi ha pas suficient, però el ciutadà sap que
tècnicament allò està malament i la prova és que hi havia alguns arbres morts al llarg del
carrer, precisament perquè no tenien les condicions necessàries d’espai per poder viure.
Per tot això, i sobretot per l’espai aeri insuficient, es va procedir a talar els arbres, tal com
recollia el pla d’arbrat.
Sr. David Olivares:
O sigui que no era ben bé per zona de vianants o de cadires de rodes, si no sobretot per
la volada?

Sr. Xavier Lozano:
Hi ha les dues coses, però una és més evident que l’altra.
4.8.Tema dels horaris de la policia local: tenim entès que es vol posar un horari nou, que
seria de dilluns a divendres, en caps de setmana i festius, per fer una espècia de policia
de més proximitat. Ens ho poden explicar una mica?
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Respon el Sr. Jordi Casals:
Tal com diu el punt novè de l’acord de govern de Convergència i unió i Esquerra
Republicana i junts per Torelló, treballem per una policia de proximitat i estem treballant
per tal que així sigui.
Sr. David Olivares:
Però és que he demanat si aquest horari es vol fer i si s’arribarà a fer...

Sr. Jordi Casals:
Jo estic dient que hi estem treballant. Si algú ja ha explicat que això ja està dat i beneït, li
haurà de demanar que li expliqui millor, com li expliquen altres coses d’una forma
esbiaixada. Jo li estic dient on estem: estem treballant per poder aplicar policia de
proximitat; estem treballant, David!
Sr. David Olivares:
Que tinguin més informació altra gent que els regidors d’aquest ple, ho trobo bastant
patètic!

Sr. Jordi Casals:
David: hi estem treballant!
Sr. David Olivares:
És que no he acabat el prec! Puc seguir, no?
I el tema de les 12 hores, ja que parlem d’horaris, se seguirà fent, o no?

Sr. Jordi Casals:
A veure, David: jo estic dient que en el tema de policia de proximitat hi estem treballant.
M’has demanat si aplicarem...
Sr. David Olivares:
Està parlant insistint, alhora que el Sr. Casals.

Sr. Jaume Vivet:
David: jo demanaria, com he demanat en cada ple, que sapiguem controlar-nos en els
torns de paraula. Quan la tens tu, parla tu; si la té en Jordi, deixa’l que parli i tu calla i
escolta.
Sr. David Olivares:
Perfecte!

Sr. Jordi Casals:
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David: jo estic dient que hi estem treballant i estem mirant com podem tenir un policia de
proximitat i si pogués ser, dos. Hi estem treballant! No et diré ara què farem, perquè no és
definitiu el que farem; hi estem treballant.
No és que no et vulgui respondre, és que si m’ho pregunta en Pere Galobardes li diré el
mateix, i si m’ho pregunta la Roser Mas, li diré el mateix. Si fins i tot, si m’ho pregunta
l’alcalde, li diré el mateix: hi estem treballant!
Sr. David Olivares:
Jo el que si que li demano és que donin més informació a la resta de regidors i no
amaguin tanta informació, perquè el dia que vulgui li puc treure més informació que ens
amaga a tots. Amb això crec que ja ha quedat clar i tots dos sabem de què parlem. Oi
que si, Jordi Casals?

Sr. JOAN MANEL CASTILLO:
4.9.Primer volem preguntar per unes queixes que hi ha hagut per la manca d’il·luminació en
els parcs infantils i la gent es pregunta si és, perquè hi va poca gent no s’engeguen les
faroles o per quin motiu les tenen apagades.

Respon el Sr. Lluís Sabatés:
Tu també has dit que algú es queixava que no hi havia llum a tots els parcs infantils. No
em consta que tots els parcs infantils i torno a repetir que si hi ha alguna persona que li
sembla que no és suficient el llum als parcs infantils, que s’adreci per instància a
l’Ajuntament, a la regidoria d’obres i serveis, i l’atendrem adequadament com atenem a
tots els ciutadans que ens demanen informació.
A partir d’aquí, penso que en tot cas, si hi ha alguna dificultat deu ser en algun parc
infantil i seria bo, si algú ho sap, que ens ho digui, que no haguem d’anar a veure tots els
parcs infantils, perquè això de la lluminositat també és una percepció molt subjectiva del
qui ho veu.
Sr. Joan Manel Castillo:
A part de les queixes de la gent i com a tema personal, la meva pregunta és: quin és el
motiu en concret, perquè els fanals no vagin? Per exemple, tinc una foto del parc de
l’Ausiàs March i els fanals estan apagats al parc infantil i al carrer estan enceses. Ja ho
pregunto jo, si hi ha algun motiu en concret per apagar-los.

Sr. Lluís Sabatés:
En primer lloc, perquè es va fer un pla d’estalvi energètic i no només aquí hi ha fanals
apagats, si no que hi ha en molts llocs i zones on es creu que no hi ha un pas o una
necessitat de lluminositat tan gran, s’ha apagat algun fanal i en llocs en què es va
detectar que hi havia doble fanal, se’n ha apagat una i s’ha deixat l’altre encès.
A partir de l’auditoria energètica de l’enllumenat que vam fer, i ara estern treballant en el
plec de condicions per a la nova licitació, una de les primeres mesures d’estalvi va ser
aquesta i fins i tot, a partir d’una hora, reduir un percentatge la potència de llum, perquè ja
no és necessària, perquè pràcticament no hi ha mobilitat i és una d’aquestes mesures
que potser hi ha hagut algun error? Doncs ho dieu i mirarem de resoldre’l i ja està.
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4.10.I un prec pregunta de carnaval, adreçat al Sr. Jordi Casals: ens va dir en un debat de
ràdio que el carnaval d’aquest any el va veure des d’una perspectiva diferent. Diu que va
sortir al carrer, a comprovar una mica el tema seguretat. Nosaltres li demanem que si ho
vol fer, que ho faci bé: exactament en el carrer Puigsacalm, es va trobar una sèrie de gent
fent les seves necessitats al carrer i concretament a una persona se la va multar, i quan
dic concretament, la nostra pregunta és, per què només a una persona, quan hi havia vint
persones? Sé que ens dirà que és mentida; aquí porto la persona afectada i porto una
mínima part de les persones que hi eren.
També li vull dir que si vol continuar amb aquest abús, perquè això va ser un abús de
poder total, perquè el policia va anar a la persona que vostè va dir, i li va dir que el multés
a ell i només a ell; la persona afectada va preguntar per què se’l multava; ja ho sabem
que hi ha una ordenança de civisme, hi estem d’acord, aquesta persona es va equivocar i
va fer el que no havia de fer; fins aquí, tots hi estem d’acord, però si ho vol fer, multi a les
15, 20 o 25 persones que hi havia i no només a una, perquè resulta que es dóna la
casualitat que aquesta persona vostè la coneix i vostè sap que aquesta persona és votant
de plataforma. I si vostè diu que és mentida, aquí hi ha la persona afectada; aquí hi ha els
testimonis, i parli amb el policia que és el que va confirmar que rebia ordres estrictes de
vostè.

Respon el Sr. Jordi Casals:
És cert! Jo vaig passar el carnaval i vaig tenir una altra perspectiva del carnaval, però la
majoria de gent, per sort de la majoria de gent, que segurament van poder gaudir
perfectament de la festa i no va veure altres aspectes potser més desagradables i més
foscos, del que és la festa. Vaig estar al centre de coordinació de la comissaria, vaig estar
en contacte amb el SEM, en contacte amb els mossos d’esquadra, amb protecció civil;
vaig estar a l’estació de tren, on hi ha el control dels mossos d’esquadra, i vaig voltar pel
poble com l’any passat i mirant aspectes que potser altra gent no es mira, és a dir, no
vaig mirar tan com eren maques les carrosses ni com anaven les comparses; no vaig
poder estar dins d’una carrossa, ni vaig poder estar al balcó del jurat, i tampoc vaig veure
com passaven per allà. O sigui que gaudeixo de la festa d’una altra manera; una manera
que és necessària i aquí un reconeixement a tothom que treballa en aquest àmbit de la
festa: protecció civil, mossos d’esquadra, policia local, l’organització.
D’aquí que em vaig trobar una situació desagradable? I tant! I me la vaig quedar per mi.
Jo estava allà a la Joanot Martorell; vam arribar amb l’inspector i un altre agent i hi havia
gent orinant allà; i se’ls va sancionar, no només a una persona, es va sancionar a tots els
que van enganxar. I això és així! La situació desagradable: a més de veure gent pixar al
carrer a prop teu, doncs és que et vingui una persona que l’acaba de sancionar la policia
local, se’m posi a dos centímetres de la cara, i em retregui no sé què, que perquè l’han
multat en un lavabo... i jo només li vaig dir: escolta, a deu metres tens lavabos públics. Va
continuar dient no sé què, perquè no vaig entendre el que em va dir al final i va marxar.
Suposo que és aquest cas, perquè anava maquillat. L’altra persona que van sancionar
allà, no anava prou bé per acostar-se, perquè hauria caigut.
Jo, abusos de poder i directrius, i que us diuen agents de policia... jo crec que esteu en
terrenys amb molt de fang, perquè és la segona vegada que dieu que policies locals us
donen informacions, com el tema escabrós que vau treure al darrer ple, que avui esteu
dient, i has dit que un agent us ha dit que jo dono directrius contra plataforma; com si no
tingués altres problemes a la meva vida, que anar donant directrius contra persones,
contra simpatitzants de partits, és que... escolta! Jo, de debò: no sou el centre del món;
tampoc sou el centre de la meva vida, encara que a vegades m’hi vulgueu convertir, i si
voleu anar per aquí, sincerament: jo dormo molt tranquil i això és el que jo valoro cada
dia, que quan me’n vagi a dormir estigui del tot tranquil, sense cap càrrec de consciència;
jo tinc els meus principis; jo encaro la meva feina en un servei públic, que és estar aquí a
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l’Ajuntament, treballant per a la ciutadania... si vosaltres sou capaços de sortir aquí amb
cartells i dir que ja us poden sancionar, perquè sou de plataforma per Catalunya, jo,
senyor Jordi Casals d’Esquerra Republicana ja us puc sancionar a tots, jo només us
donaria un consell: primer, que si feu cartells i voleu fer propaganda partidista, feu les
lletres més grans, perquè jo, des d’aquí no les veia; m’han hagut de passar una imatge i
us diré que canviéssiu, perquè el cartell, per qui no l’hagi vist,. Posava: Sr. Jordi Casals
“de ERC” –aquí va amb apòstrof-, jo també soc –sóc va amb accent- de plataforma per
Catalunya de Torelló, també em pot multar. Jo crec que el que hauria estat correcte seria:
Sr. Jordi Casals, -si és que us voleu solidaritzar amb la persona que es va pixar al carrer i
el van sancionar- Sr. Jordi Casals, jo també he pixat al carrer i també em pot multar,
perquè és l’única qüestió per què se’l va sancionar, perquè pixava a la via pública i tenia
un lavabo públic a 10 metres. Si vostès se solidaritzen com a partit, i mobilitzeu a gent i
porteu cartells per defensar una actitud incívica, jo, de debò... de debò que els tres
regidors de Plataforma per Catalunya esteu disposats a avalar una actitud incívica com
és pixar-se al carrer, en una façana, per carnaval, se’ls sanciona i heu de fer una
mobilització com aquesta i dir que se us persegueix... perquè jo diria que molta de la gent
que es va sancionar, no són simpatitzants; alguns potser al contrari i alguns no són ni
d’aquí, o sigui que no són ni de casa.
Vostès estan creant aquí un relat, se’l estan creient; no em treu la són això; a vegades
em treu la paciència quan comencen a assetjar via xarxes socials, però ho aguantarem;
de tant en tant us bloquejo; de tant en tant ja torno, perquè també us trobo a faltar una
miqueta aquelles coses que aneu dient i jo estaré molt tranquil.
Ara bé: compte amb el que esteu dient, que us esteu posant persones a la boca, com
agents de policia que dieu que us passen informació, informació falsa. A l’últim ple us vau
posar a la boca, fins i tot, un mosso d’esquadra, que us havia dit els fets aquests que heu
dit que han passat aquí i que no han passat,. I això és greu i avui heu fet un salt més
dient que es donen directrius per anar en contra uns ciutadans. Aquesta no és la meva
manera de fer, no és la manera de fer del grup municipal d’Esquerra Republicana Junts
per Torelló, no és la manera de fer de l’equip de govern de Convergència i Unió i
Esquerra Republicana Junts per Torelló, i em sembla que no és la manera de fer, tampoc,
dels grups de Convergència i Unió, d’Esquerra Republicana Junta per Torelló, del partit
dels socialistes i Incitativa per Catalunya-Verds; no és aquesta la nostra manera d’actuar!
Jo no sé si és la vostra, però algunes coses que dieu, potser si que poseu al punt de mira
alguns veïns de Torelló; nosaltres no ho fem això.
Lamento que mobilitzeu això per una persona que està pixant al carrer, que s’encara a un
regidor, un regidor com vosaltres, a dos centímetres de la cara, perquè se’l ha sancionat
per pixar fora al carrer... em sembla que això ja us desacredita absolutament.

Sr. Joan Manel Castillo:
Primer de tot, vull celebrar la feina que va fer el dia del carnaval i li vull remarcar que és la
seva feina; no és que hagi fet més del que havia de fer, era la seva feina, procurar i vetllar
per tots els problemes que hi havia al carrer.
En segon lloc, si vol aplicar aquesta sanció, jo crec que primer hauria de buscar solucions
de lavabos, quan tenim una entrada molt superior als habitants que hi ha al poble. Jo crec
que si s’aplica una sanció, s’hauria de començar a buscar solucions, perquè no hi hagi
aquest problema.
En tercer lloc, volem deixar clar que la sanció és totalment correcta. Aquesta persona va
fer una cosa mal feta, se’l ha de multar, estem d’acord. Hi havia quinze persones en línia i
de les quinze persones en línia, només se’n va agafar una i les altres van anar desfilant
per davant del policia. Les persones que estan al públic hi eren i són una mínima part de
les persones que hi havia.
Podria continuar tota la nit.
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Sr. Jaume Vivet:
Segur que si. M’has demanat la paraula, te l’he donat i ja has parlat.
Sr. Pere Galobardes:
Per al·lusions, des del nostre grup, volem donar total suport al Sr. Jordi Casals...

Sr. Jaume Vivet:
(Davant les protestes del Sr. Olivares, fora de micro, per la intervenció del Sr.
Galobardes): Li he donat la paraula, jo sóc l’alcalde, sóc qui presideixo i, per tant, jo
decideixo qui té la paraula. Me l’ha demanat el Sr. Pere Galobardes i li dono la paraula.
Estem a l’apartat de precs i preguntes i tothom pot opinar!

Sr. Pere Galobardes:
Per al·lusions, perquè ens ha al·ludit el Sr. Jordi Casals i si no, llegeix les coses abans i,
a més, no em posava amb vosaltres, si no que estava parlant amb el Sr. Jordi Casals i té
tot el nostre suport, per dues raons bàsiques: una, perquè som coneixedors de causa,
perquè hem ocupat aquest lloc i sabem què vol dir quan la policia a vegades dius que
diuen. Dues: perquè aquesta festa, que dius que és la seva feina, malgrat l’expressió, no
saps què vol dir que és la seva feina!. Li diré una cosa que és fàcil: les coses no les
coneixes fins que les vius i quan has tingut una persona que no està en el seu millor
moment a dos centímetres de la cara per una cosa que ni et va ni et ve, perquè tu el que
estàs fent és defensar la convivència d’una festa per a tots els torellonencs, inclús dels
que surten de casa sense fer pipí, perquè a nosaltres ens han ensenyat que de casa, se
surt “pixat i menjat” i quan s’han posat lavabos, i a més hi ha altres serveis privats de bars
que també n’ofereixen –antigament no hi havia lavabos- entenem de sobra la situació i,
per tant, la nostra total, el nostre total suport a una tasca que és extremadament difícil,
per raó de causa que la coneixem, com és ser regidor de seguretat ciutadana,
extremadament difícilSr. DAVID FORCADA:
4.11.Un prec referent al Call de la Torrentera; ja sabem que el procediment deu fer el seu curs;
però saber si es pot intensificar una mica la neteja mentre no s’arregla, perquè hi ha
queixes veïnals sobre que està bastant malament.

Respon el Sr. Lluís Sabatés:
El tema de la Torrentera, sabem que és un lloc conflictiu, intentem ser-hi el màxim que
podem; possiblement a vegades, quan passa el que passa, immediatament no hi som i,
per tant, hi pot haver queixes dels veïns i ho entenem; en som conscients, estem
intentant agilitzar el màxim possible tot el tema de la urbanització, de l’estudi
d’urbanització, del repartiment i tot això, perquè és un lloc que ens preocupa, però també
com hem dit moltes vegades, alguna altra vegada, també estem esperant una mica el
tema que ens acabi de respondre la Diputació sobre el projecte del carrer Sant Bartomeu,
perquè pot ser una mica problemàtic segons què ens proposi la Diputació.
Intentarem si encara hi ha queixes, perquè en això hi hem estat a sobre, millorar el servei.
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Sr. Jaume Vivet:
En aquest sentit dir que demà tenim una visita a la Diputació, precisament per parlar del
carrer Sant Bartomeu. Hi ha uns veïns que estan afectats per davant i per darrere i en el
moment que estem, hem de fer les coses una mica pausades.

4.12.Una pregunta: a la Comissió informativa vaig comentar el tema dels contenidors de
Borgonyà amb el sistema ISIN, si és que es fa la recollida amb els mateixos camions de
Torelló, o no es fa.

Respon el Sr. Lluís Sabatés:
Com et va dir en Pere, aquesta setmana ho ha estat mirant, però en principi no sabem
exactament què és i estem parlant amb l’empresa de recollida, però en principi no ens
han respost encara i quan ho tinguem ja decidirem alguna cosa.
4.13.Una pregunta a la regidora d’esports, sobre el canvi de procediment per treure els
abonaments del squash. No sé si tens una reunió pendent o ja l’heu fet i a veure si ens
pots avançar una mica si hi haurà alguna solució sobre això.

Respon la Sra. Concepció Villena:
Els canvis que hi ha hagut han estat per millorar en transparència i en eficiència; són uns
canvis que ens han vingut des d’intervenció, perquè fins ara, els abonaments no tenien
una caducitat fins a final d’any, si no que es permetia, si no s’havia acabat, allargar-ho
durant uns mesos, però això a nivell comptable no era correcte; ens hem d’anar adaptant
als nous temps, però dir que tot i que molts usuaris se’ls va avisar abans que acabessin
aquests abonaments, dos mesos abans i aquesta vegada s’han donat dos mesos de
marge per tal que poguessin anar acabant aquests abonaments, també se’ls ha anat
explicant altres vegades els tècnics exactament els canvis que hi haurà, i perquè no es
troba cap usuari que s’acaba l’any i potser no l’han pogut acabar, si que s’han tret uns
abonaments de menys hores, que puguin agafar l’abonament més gran i un altre que té
un 30% de descompte, per si no el poden acabar. Però també sembla més lògic que els
abonaments puguin acabar amb l’any natural, que és quan s’acaba i per qüestions
d’IVA... potser la Isabel ho explicaria millor. A més, el fet d’anar-ho a pagar per caixa i no
haver de tocar diners des del pavelló.
Sr. David Forcada:
El fet que s’acabin amb l’any natural és comprensible, el que passa és que fins ara, quan
s’acabava es retornava l’abonament no gastat, pel que tinc entès. És aquest el problema,
que sembla que ara aparentment no es retorna el que no s’ha gastat i si compres un
abonament, quadrar exactament que a desembre el tinguis acabat, és bastant complicat.

Sra. Concepció Villena:
Bé. Com a contrapartida s’han tret aquests abonaments més petits; la gent el que haurà
de fer és preveure una mica i anar-los comprant de menys hores i fer la previsió
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igualment. Llavors, també al cap de tres mesos també s’havia d’acabar. És una qüestió
més d’eficiència.
Sr. David Forcada:
No sé aparentment si funcionava o la metodologia correcta fins aquest moment; sembla
que ara al fer el canvi estar perjudicant una mica la facilitat d’ús que hi havia.

Sra. Concepció Villena:
Jo el que entenc és que s’ha fet per millorar aquesta transparència i eficiència i no haver
de tornar uns diners el 2014, uns diners del 2013; és això el que no ens quadrava. Si
vols, després t’ho expliquem més amb ajuda del tècnic.

Sr. David Forcada:
Si després tens una reunió amb els usuaris...

Sra. Concepció Villena:
Si, si, és que ja hi hem parlat! Tenim un parell de reunions previstes i, a més, s’ha parlat
amb tots els usuaris via telèfon o presencialment i d’aquestes queixes, també hi han
parlat els tècnics; no obstant, aquesta setmana jo tinc una reunió prevista per explicarlos-ho.
Sr. MARC FONTSERÈ:
4.14.No sé si toca, però jo, estant a l’equip de govern, mai m’han posat tantes multes com
quan en Pere era regidor! Que quedi dit!
Una pregunta de joventut: fa uns mesos, bastants, vam tenir una reunió amb els grups i el
regidor, per tirar endavant el Pla de Joventut. Demanar si ens podries informar com està.

Respon el Sr. Xavier Lozano:
És cert i en algun altre ple també m’ho ha comentat algun grup. Hi ha la intenció
d’engegar un consell de joves i també aquella reunió vam mostrar la nostra intenció que
fos un consell protagonitzat pels joves; hem fet algun intent, no ha acabat de reeixir;
tenim altres projectes de participació a la regidoria de joventut i aquest de moment el
tenim al calaix mirant com l’acabem d’impulsar o quina fórmula trobem per poder-hi donar
l’impuls que necessita, que de moment no l’hem pogut engegar.

5.- INFORMACIONS:
Sra. CARME FRANCOLÍ:
5.1.Comentar que per aquest any 2014, des de la regidoria de benestar social, es farà el Pla
Local d’Inclusió Social; ja hem començat amb la diagnosi; s’ha començat el mes de febrer
i s’espera que s’acabi aproximadament el mes de juny. I dir que el Pla Local d’Inclusió i
cohesió social, que es diu PLINS, és un instrument per concretar i articular la política

40

d’inclusió social en el municipi, sobretot donat el canvi social per la crisi econòmica, calen
unes mesures de resposta immediata i amb aquest Pla el que es pretén és identificar els
punts febles de l’actual sistema de protecció social i mirar de fer. Això és un treball que es
vol fer transversal, com se solen fer tots els plans i s’invitarà diferents regidories i
s’explicarà en la propera reunió del consell municipal de benestar social i se’ls demanarà
ajuda i es mirarà de tenir força agents implicats, per buscar els punts febles i mirar de fer
una diagnosi ben exacta de la situació actual de Torelló.
Sra. NÚRIA GÜELL:
5.2.El proper dissabte dia 5 d’abril, a les 9 del vespre, hi ha la inauguració de l’exposició de
l’agrupació fotogràfica sobre els quatre elements; una exposició d’unes cent quaranta i
escaig fotografies i juntament amb els alumnes de l’escola d’arts plàstiques, que hi han
estat treballant fent un tipus d’escultura i de treballs així, i també hi haurà una noia que es
diu Flaví amb acordió diatònic, que també haurà triat unes peces d’acord amb els quatre
elements, a les 9 del vespre. Hi esteu tots convidats.
5.3.El dia 6 d’abril, hi ha la jornada Segimon Serrallonga, amb una conferència del Dr. Quim
Albareda, sobre el significat de la derrota de 1714, la Catalunya dissident durant el segle
XVIII i també hi haurà la intervenció musical del grup La Diminuta i també en Sebastià
Bardolet que ens cantarà a capela els Segadors en versió original. També hi esteu tots
convidats, a quarts de dotze, a la biblioteca Dos Rius.
Sr.. ALBERT PORTÚS:
5.4.Dir-vos que el dia 22 d’aquest mes, tenim Comissions Informatives, Junta de Govern
Local i Junta de Portaveus i, a més, se us convocarà a la comissió Especial de Comptes
per portar a aprovar el compte general.
5.5.Recordar que demà es girarà el primer rebut d’IBI per a tots els ciutadans que el tenen
domiciliat.
Sr.. JORDI CASALS:
5.6.La valoració positiva de la primera edició del “pescabirres” que vam poder viure aquest
dissabte, organitzat per l’Ajuntament amb un grup de cervesers i locals de Torelló i els
Deixebles de Sant Feliu. El mèrit és de l’altra part d’organitzadors a més de l’Ajuntament,
que són els que realment van aportar la idea i ho han pogut tirar endavant i com que com
els actes de Torelló i els esdeveniments que surten des de la base, aquests actes made
in Torelló són els que tenen èxit i esperem que puguin arrelar i l’any vinent puguem viure
la segona edició. Va ser un dia ple d’activitats amb l’assistència de diferents públics i això
és una cosa per valorar molt positivament i esperem que tinguem una altra data clau en el
calendari de Torelló, que serveixi per dinamitzar el nostre poble.
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5.7.El proper dissabte, 5 d’abril –que serà un dia molt carregat de coses, des del matí fins a
la nit: hi haurà la botiga al carrer, on participaran 24 comerços, més comerços del mercat
municipal, més quatre comerços que estaran a la passarel·la que es farà a la tarda i que
no tindran paradeta i, a més, vuit entitats.
A més, en Lluís ja explicarà altres activitats que afecten la seva regidoria i que fa que
aquell dia hi haurà moltes activitats. Convidem a tothom a assistir-hi, matí i tarda, a la
botiga al carrer, que és una data d’aquestes de dinamització del comerç que ja la teníem
aquí i que cada vegada els comerciants s’hi han animat més i enguany tenim un nombre
molt important i comencem ja a moure en aquesta línia al voltant dels 30 comerços, que
és molt interessant.
5.8.I per acabar, només dir que hi ha la festa major del barri de Montserrat, que tenim el
pregó el dia 25 d’abril a 2/4 de 10 del vespre, a càrrec del grup de playback del Casal de
la gent gran i segur que ens ho passarem bé i que els que no sigueu del barri, pugeu al
barri a passar-ho bé, i els que ja hi serem, us hi esperarem.
Sr. LLUÍS SABATÉS:
5.9.Seguint amb els actes del dia 5 d’abril, que serà bastant reeixit, o esperem que ho siguin,
almenys, comunicar-vos que durant el matí se celebrarà la fase final provincial del
concurs Fes Mates coorganitzat bàsicament i evidentment per l’escola Sagrats Cors,
perquè és una escola que fa molts anys que participa en aquest concurs, ja fa molts anys
que hi participa i se li va demanar si podia organitzar aquesta fase; es va comunicar a
l’ajuntament i la regidoria evidentment hi hem donat suport. Això representa que ens han
confirmat aquest cap de setmana que vindran 301 alumnes de tota la província de
Barcelona, conjuntament amb alumnes de les escoles de Torelló que tenen cursos en
edat per participar-hi, que si no vaig equivocat són de cinquè i sisè, més primer i segon
d’ESO i, per tant, hi haurà 301 alumnes, vindran alguns menys, perquè són de Torelló i ja
estaran aquí, amb les respectives famílies; per tant, tot això representa una moguda
logística important i intentarem facilitar coordinadament amb totes les regidories que hi
poden intervenir com seguretat ciutadana, cultura, ensenyament, obres i serveis, ... que
tinguin una bona recepció aquí i que, després aprofitant que hi ha la botiga al carrer es
puguin quedar, perquè els pares, l’únic que fan és deixar els nens a l’escola; a l’escola
s’hi fan unes primeres activitats que són teòriques, sobre paper, després es farà
l’esmorzar per als alumnes i seguidament faran com una gimcana matemàtica per tot el
poble on se’ls distribueix per diferents espais del poble on es posen proves de caire
matemàtic, però més empíric, més d’experiència. Un cop han acabat això, ens trobarem a
la plaça Nova per poder fer l’entrega de premis al Cirviànum. Com que es preveu que hi
haurà molta afluència de gent, hem hagut d’habilitar el foyer i els annexos del teatre i
farem la retransmissió per streaming, o sigui que a més es podrà veure a tot el món
l’entrega de premis, perquè es podrà veure per internet i esperem que el temps ens
acompanyi, que sigui un èxit i hi esteu convidats a participar-hi o almenys a veure-ho.
5.10.Paral·lelament al matí, a l’escola Vall del Ges, es farà un taller de percussió corporal que
l’impartirà en Santi Serratosa, per preparar el concert que es farà a la tarda a partir de les
7 a l’escola de música, amb el concert de primavera que com que també es preveu que hi
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haurà molta fluència, també hi haurà el foyer habilitat i també es retransmetrà per
streaming.
A la comissió informativa, ja us vaig dir que si algú vol assistir al concert que ens ho digui
ja, perquè hem hagut de fer invitacions per preveure que hi haurà molta afluència de gent
i, per tant, hem hagut de controlar-ho d’aquesta manera per l’aforament limitat de l’espai
de butaques del Cirviànum.
5.11.Aprofitant els actes de la festa major del barri de Montserrat, l’escola de música també
farà un concert el dia 26 d’abril, a les 12 del matí, al barri de Montserrat, on actuaran els
alumnes de nivell inicial fent una part d’una cantata que ja van anar a fer a nivell de
Catalunya i la faran a Torelló i, a més, hi haurà una xaranga d’un projecte que s’ha fet a
les escoles Marta Mata i Vall del Ges, que es diu a banda i banda i al final del concert
faran un petit passacarrer amb instruments que s’han construït ells.

5.12.Com sabeu, en aquest mandat, una de les preocupacions que hem tingut des de l’equip
de govern és a veure com podíem oferir els pisos buits d’habitatge social que tenim
encara en aquests moments a Torelló. Ja sabeu que vam fer una campanya en el seu
moment que va permetre tenir un primer augment del lloguer d’aquests pisos. En totes les
reunions que hem tingut amb l’oficina d’habitatge i les reunions que ha tingut l’alcalde
amb en Carles Sala, que és el secretari d’habitatge i millora urbana, hem aconseguit que
se’ns inclogui dins d’un seguit de municipis on es torni a fer una rebaixa en els lloguers
dels pisos, aquesta vegada amb un 29%; això representa, des que vam començar, més
d’un 50% de rebaixa en els costos dels habitatges de lloguer i aprofitant això, també
estem treballant per fer una campanya divulgativa d’aquests nous preus, per veure si ja
podem acabar de col·locar, en el bon sentit de la paraula, tots aquests habitatges socials
que tenim buits a Torelló i treballarem com vam fer l’altra vegada també amb la regidoria
de joventut, perquè ens agradaria –s’hi pot adreçar tothom a llogar aquests pisos- però
ens agradaria que fos una mica un revulsiu per al jovent que tingui una mínima possibilitat
d’emancipar-se; ja sabem que estem en moments difícils, però si això pot ajudar algun
jove o un grup de joves a voler emancipar-se, adreçarem una mica la campanya en
aquest sentit, però està oberta a tots els ciutadans que tinguin necessitat d’un pis de
lloguer; ens agradaria que fossin, això si, nous clients –tampoc és una qüestió que sigui
realment per necessitat- i una mica intentarem que la campanya vagi ena quest sentit.

Sr. XAVIER LOZANO:
5.12.Us porto dues campanyes: una us l’havia promès; l’altra es va impulsar des del consorci,
que és la del “vàter no és una paperera”; ja es va fer una bustiada i heu rebut tots a casa
vostra aquest fulletó amb indicacions de què no es pot tirar al vàter i properament es farà
arribar el mateix disseny amb format adhesiu per als bars i restaurants i comerços que
tinguin serveis públics, perquè ho puguin enganxar.
5.13.I l’altra campanya és la que ja havia anunciat que estàvem preparant, que és la de
recollida selectiva, la campanya de reciclatge. L’hem enfocat sobretot a la gent gran;
pensem que és un col·lectiu que a vegades té més dificultats o els costa més entrar en
aquest món de la recollida selectiva i aquesta l’hem enfocat en aquest sentit. Hi haurà

43

diversos materials: d’una banda, són els cartells que es distribuiran pel poble, sota el
lema “com més grans més savis” en què surten persones grans del municipi,
possiblement coneguts per molts ciutadans i creiem que això també facilitarà que la gent
s’hi fixi, la gent gran, sobretot, i pugui entrar més bé, i juntament amb els cartells es
distribuiran uns fulletons; estan a impremta; volia portar-los per poder-los distribuir; en tinc
un de mostra per si algú té curiositat; són de mida A5 i hi surten diverses persones del
municipi, cadascuna amb una frase que se’ls va fer mentre es feia el book i consells de
reciclatge.
Es distribuiran pels punts més habituals: casal de la gent gran, el CAP, la Carrera,
comerços i paral·lelament amb aquesta campanya, tothom que s’adreci a La Carrera i a
la Cooperativa, s’entregarà un pack amb unes bosses de ràfia per portar els residus cap
al contenidor.
Sr. JAUME VIVET:
5.14.Recordar que aquest mes d’abril tenim Sant Jordi, que serà un altre dia ple d’activitats,
sobretot per als que puguem dedicar-hi un temps i ja us farem arribar la informació sobre
els actes que es facin i, per tant, donem el ple per acabat. Bona nit i gràcies per la vostra
assistència.

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

Torelló, 1 d'abril de 2014
Vist i plau,
L’ALCALDE,

LA SECRETÀRIA,

Jaume Vivet Soler

Montserrat Freixa Costa
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