ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT EN PLE, CELEBRADA EL DIA
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Identificació de la sessió:
Caràcter:
Data inici:
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Núm.:

Ordinària
28 d' abril de 2014
Presencial
de les 20:00 a les 21:34
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Hi assisteixen:




President, VIVET SOLER JAUME, Convergència i Unió
Membre de Dret, ROMANS SÁNCHEZ MANEL, Convergència i Unió
Membre de Dret, CASALS PRAT JORDI, Junts per Torelló - Esquerra Republicana de
Catalunya - Acord Municipal
Membre de Dret, PORTÚS NOGUERA ALBERT, Convergència i Unió
Membre de Dret, SABATÉS PADRÓS LLUÍS, Junts per Torelló - Esquerra Republicana
de Catalunya - Acord Municipal
Membre de Dret, GÜELL ROVIRA NÚRIA, Convergència i Unió
Membre de Dret, FRANCOLÍ CASAS CARME, Convergència i Unió
Membre de Dret, VILLENA ACEITUNO CONCEPCIÓ, Convergència i Unió
Membre de Dret, LOZANO VICTORI XAVIER, Junts per Torelló - Esquerra Republicana
de Catalunya - Acord Municipal
Membre de Dret, FONTSERÈ CANDELL MARC, Partit dels Socialistes de Catalunya Progrés Municipal
Membre de Dret, FORCADA RIFÀ DAVID, Partit dels Socialistes de Catalunya - Progrés
Municipal
Membre de Dret, HERNÁNDEZ YEBRA IRENE, Partit dels Socialistes de Catalunya Progrés Municipal
Membre de Dret, SOLDEVILA MIRÓ JOSEP M, Plataforma per Catalunya
Membre de Dret, OLIVARES GONZÁLEZ DAVID, Plataforma per Catalunya
Membre de Dret, CASTILLO RUBIO JOAN MANEL, Plataforma per Catalunya
Membre de Dret, MAS ILLAMOLA ROSER, Iniciativa per Catalunya Verds















Excusen la seva assistència:


Membre de Dret, GALOBARDES MOLERA PERE, Partit dels Socialistes de
Catalunya - Progrés Municipal
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:

1. ACTES PENDENTS D'APROVAR
1.1. PLE2014/3 Ordinària 31/03/2014

2. PROPOSTES
COMISSIÓ INFORMATIVA D’ECONOMIA I HISENDA, DE RECURSOS HUMANS, DE
RÈGIM INTERN I SEGURETAT.
2.1. ALCALDIA
2.1.1. Sorteig dels membres de les meses electorals per a les elecions al Parlament
Europeu del dia 25 de maig de 2014.
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ACORD:
Per Decret 213/2014, de 31 de març, es varen convocar eleccions al Parlament Europeu
per al 25 de maig de 2014.
D’acord amb l’article 26 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral
General, (L.O.R.E.G.), correspon als Ajuntaments la formació de les Meses; els
Presidents i els vocals es designaran per sorteig públic que es realitzarà entre el dia vinti-cinquè i vint-i-novè posterior a la convocatòria.
Per aquest motiu, cal procedir a la realització del sorteig esmentat.
PROCEDIMENT:
Seguidament farem el sorteig de les persones que estan dins del cens electoral que
integraran les meses electorals. S’ha de nomenar un president i dos vocals per a cada una
de les meses i un suplent per a cadascun d’ells. Els presidents es nomenen entre persones
de 18 a 70 anys i que tinguin la titulació de batxillerat o formació professional de segon
grau, i els vocals són entre el mateix tram d’edat, de 18 a 70 anys i que sàpiguen llegir i
escriure.
Procedirem a través del programa informàtic, que conté el cens electoral; començarà a
córrer un marcador per a cadascun dels càrrecs, fins que algú digui prou. Una persona
agafarà una bola numerada i el número que contingui serà el salt que s’aplicarà entre el
titular i el seu primer suplent i del primer suplent al segon suplent.
Es farà una delegació per tal que, totes aquelles persones que presentin al·legació contra
el seu nomenament i els sigui acceptada per part de la Junta Electoral o que hi hagi
impossibilitat de poder notificar, que es procedeixi al nomenament de la persona substituta,
que serà el següent d’acord amb el salt que determini la bola, directament a l’Ajuntament
des de secretaria, perquè no hi ha temps material de fer una nova convocatòria del ple per
procedir a fer aquestes substitucions. Aquest supòsit serà només en el cas que s’hagin
esgotat els suplents i els 3 reserves que resultin del sorteig d’avui per a un càrrec.
El Sr. Alcalde disposa que comenci a rodar el marcador i també que s’aturi.
Per al sorteig disposem d’un programa específic. Cal escollir els presidents, els dos vocals i
els dos suplents de cadascun.
Els presidents han de ser persones de més de 18 anys i menys de 70 –tot i que si en tenen
més de 65 i al·leguen que no se senten en condicions, es tindrà en consideració la seva
al·legació-, amb batxillerat o formació professional de segon grau i els vocals, la resta,
sempre que sàpiguen llegir i escriure i inclosos en el mateix tram d’edat.
Cal que una persona disposi que comenci a voltar el marcador automàtic i el moment en
què s’hagi d’aturar. Els marcadors s’han aturat en els números que s’indiquen a
continuació:
 President: número 61
 Primer vocal: número 441
 Segon vocal: número 415
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A continuació, cal extreure una bola numerada, que determinarà el salt entre el titular i el
seu primer suplent i aquest, i el segon suplent en cada un dels tres membres. La bola que
ha extret una persona del públic, és la del número 2.
Es nomenen també 3 reserves per a cada càrrec, per al cas en què s’acceptin al·legacions
o sigui impossible notificar a la persona designada com a reserva, el ple autoritza
expressament a la secretaria de la Corporació per a procedir a designar la persona que
segueixi a aquella, d’acord amb el salt determinat per la bola extreta, que és el número 2.
És per tot això que, a proposta de la regidoria Alcaldia, el Ple de l’Ajuntament, per
unanimitat dels membres assistents, acorda:
DELEGAR a la Secretària municipal el sorteig davant la impossibilitat d’efectuar
notificacions als titulars, suplents o reserves, per nomenar a membres de les Meses
Electorals en cas d’acceptació d’al·legacions per part de la Junta Electoral de Zona o per
impossibilitat de notificació del nomenament per tal que nomeni el següent a la llista
aplicant el salt que determina la bola.
RELACIÓ DE PERSONES DESIGNADES I CÀRRECS:
DNI
Districte I, Secció 1, Mesa U
46746720W
33945048S
77086338K
45493142Q
43630829J
77261130J
47794573K
33950184E
77305330F
33946640C
39440941N
43718776P
43633326A
47846505L
52165936L
40987200G
77083743W
37282698C

CÀRREC

DNI
Districte I, Secció 2, Mesa A
36572271V
47854568D
33943359M
33952115K
47845723L
77304381R
77729620Q
33948745D

CÀRREC

President/a
1er vocal
2on vocal
President/a, 1er suplent
President/a, son suplent
1er vocal, 1er suplent
1er vocal, 2on suplent
2on vocal, 1er suplent
2on vocal, 2on suplent
Reserva 1 president/a
Reserva 2 president/a
Reserva 3, president/a
Reserva 1 1er vocal
Reserva 2 1er vocal
Reserva 3 1er vocal
Reserva 1 2on vocal
Reserva 2 2on vocal
Reserva 3 segon vocal

President/a
1er vocal
2on vocal
President/a, 1er suplent
President/a, son suplent
1er vocal, 1er suplent
1er vocal, 2on suplent
2on vocal, 1er suplent
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44212226Q
33955558Z
53064293G
47852739C
77304275X
33935010M
77278008D
36959716G
77084087R
33940319R

2on vocal, 2on suplent
Reserva 1 president/a
Reserva 2 president/a
Reserva 3, president/a
Reserva 1 1er vocal
Reserva 2 1er vocal
Reserva 3 1er vocal
Reserva 1 2on vocal
Reserva 2 2on vocal
Reserva 3 segon vocal

DNI
Districte I, Secció 2, Mesa B
33942689W
47792543S
77086263S
77608228H
77729574Q
47851437Y
33955987Y
40602291T
33951185B
79282292G
33932117X
38511228M
76495315Y
77094425N
47794479L
33939694C
47849966F
33946002A

CÀRREC

DNI
Districte I, Secció 4, Mesa A
33945142V
35083442R
77086266H
33943557L
33939264G
77750609Y
33955273M
77476055A
77305315S
77476131X
33952925A
47850383X
33957206Y
33953640M
33951644X
33949851B
43626985X
77075760T

CÀRREC

President/a
1er vocal
2on vocal
President/a, 1er suplent
President/a, son suplent
1er vocal, 1er suplent
1er vocal, 2on suplent
2on vocal, 1er suplent
2on vocal, 2on suplent
Reserva 1 president/a
Reserva 2 president/a
Reserva 3, president/a
Reserva 1 1er vocal
Reserva 2 1er vocal
Reserva 3 1er vocal
Reserva 1 2on vocal
Reserva 2 2on vocal
Reserva 3 segon vocal

President/a
1er vocal
2on vocal
President/a, 1er suplent
President/a, son suplent
1er vocal, 1er suplent
1er vocal, 2on suplent
2on vocal, 1er suplent
2on vocal, 2on suplent
Reserva 1 president/a
Reserva 2 president/a
Reserva 3, president/a
Reserva 1 1er vocal
Reserva 2 1er vocal
Reserva 3 1er vocal
Reserva 1 2on vocal
Reserva 2 2on vocal
Reserva 3 segon vocal
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DNI
Districte I, Secció 4, Mesa B
77475287V
47845598D
48040495G
47850262G
33948264B
33930548M
33959089A
77476145R
33953614W
27241599P
47794176S
77311601E
77089075K
78783066Q
47959281A
33936866K
77475194Q
33941797F

CÀRREC

DNI
Districte II, Secció 1, Mesa A
77475638T
77290576L
47848409Z
35047809H
38107606X
33948467F
77475967F
77304320D
33946304Y
41085909C
33931583M
77306826P
33958914S
33184116S
35564210Y
77270857B
77312998Q
47845925Z

CÀRREC

DNI
Districte II, Secció 1, Mesa B
47793133F
47847682T
33937443T
77476174F
33958928A
77105409W
47850415L

CÀRREC

President/a
1er vocal
2on vocal
President/a, 1er suplent
President/a, son suplent
1er vocal, 1er suplent
1er vocal, 2on suplent
2on vocal, 1er suplent
2on vocal, 2on suplent
Reserva 1 president/a
Reserva 2 president/a
Reserva 3, president/a
Reserva 1 1er vocal
Reserva 2 1er vocal
Reserva 3 1er vocal
Reserva 1 2on vocal
Reserva 2 2on vocal
Reserva 3 segon vocal

President/a
1er vocal
2on vocal
President/a, 1er suplent
President/a, son suplent
1er vocal, 1er suplent
1er vocal, 2on suplent
2on vocal, 1er suplent
2on vocal, 2on suplent
Reserva 1 president/a
Reserva 2 president/a
Reserva 3, president/a
Reserva 1 1er vocal
Reserva 2 1er vocal
Reserva 3 1er vocal
Reserva 1 2on vocal
Reserva 2 2on vocal
Reserva 3 segon vocal

President/a
1er vocal
2on vocal
President/a, 1er suplent
President/a, son suplent
1er vocal, 1er suplent
1er vocal, 2on suplent
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77278024W
47851818L
46652923E
40560189B
47794917C
77105404C
77277610W
47958228P
77277664X
77747520E
77261201S

2on vocal, 1er suplent
2on vocal, 2on suplent
Reserva 1 president/a
Reserva 2 president/a
Reserva 3, president/a
Reserva 1 1er vocal
Reserva 2 1er vocal
Reserva 3 1er vocal
Reserva 1 2on vocal
Reserva 2 2on vocal
Reserva 3 segon vocal

DNI
Districte II, Secció 2, Mesa U
46338446R
33934192S
47792800L
77092087C
77110468R
52168229C
33936506Y
77110463L
47871798N
350255539N
36517339D
47636251P
46232826C
36561200D
33942986T
77476910F
33958908Y
39316865K

CÀRREC

DNI
Districte III, Secció 1, Mesa A
77094697P
48048889A
36917917L
33939946L
77302009K
49657239D
47791600S
77101817K
77304293M
77286661Z
33940243V
37281377X
77083631M
53708134Y
77261112H
02224448A
43637682N

CÀRREC

President/a
1er vocal
2on vocal
President/a, 1er suplent
President/a, son suplent
1er vocal, 1er suplent
1er vocal, 2on suplent
2on vocal, 1er suplent
2on vocal, 2on suplent
Reserva 1 president/a
Reserva 2 president/a
Reserva 3, president/a
Reserva 1 1er vocal
Reserva 2 1er vocal
Reserva 3 1er vocal
Reserva 1 2on vocal
Reserva 2 2on vocal
Reserva 3 segon vocal

President/a
1er vocal
2on vocal
President/a, 1er suplent
President/a, son suplent
1er vocal, 1er suplent
1er vocal, 2on suplent
2on vocal, 1er suplent
2on vocal, 2on suplent
Reserva 1 president/a
Reserva 2 president/a
Reserva 3, president/a
Reserva 1 1er vocal
Reserva 2 1er vocal
Reserva 3 1er vocal
Reserva 1 2on vocal
Reserva 2 2on vocal
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33954338J

Reserva 3 segon vocal

DNI
Districte III, Secció 1, Mesa B
33952224S
77264935T
33957926J
33933653M
77105608V
90001437E
77475303X
77105651Z
33952119W
33955433G
33945908R
33943070S
77115381S
47851119X
51241122C
33949119S
33949756P
77115284X

CÀRREC

DNI
Districte III, Secció 2, Mesa U
47959975F
33945460J
33948626M
47853655Q
33943572B
48041137W
47849298Y
77264886C
77476535T
46046337S
33947334R
77278610J
77306640Y
33944382Q
77306597D
77105973Z
47790252R
33937136S

CÀRREC

DNI
Districte III, Secció 3, Mesa A
77306616M
47854137S
43626974E
77304287E
33933841D
33941223P

CÀRREC

President/a
1er vocal
2on vocal
President/a, 1er suplent
President/a, son suplent
1er vocal, 1er suplent
1er vocal, 2on suplent
2on vocal, 1er suplent
2on vocal, 2on suplent
Reserva 1 president/a
Reserva 2 president/a
Reserva 3, president/a
Reserva 1 1er vocal
Reserva 2 1er vocal
Reserva 3 1er vocal
Reserva 1 2on vocal
Reserva 2 2on vocal
Reserva 3 segon vocal

President/a
1er vocal
2on vocal
President/a, 1er suplent
President/a, son suplent
1er vocal, 1er suplent
1er vocal, 2on suplent
2on vocal, 1er suplent
2on vocal, 2on suplent
Reserva 1 president/a
Reserva 2 president/a
Reserva 3, president/a
Reserva 1 1er vocal
Reserva 2 1er vocal
Reserva 3 1er vocal
Reserva 1 2on vocal
Reserva 2 2on vocal
Reserva 3 segon vocal

President/a
1er vocal
2on vocal
President/a, 1er suplent
President/a, son suplent
1er vocal, 1er suplent
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30066989D
48041717F
47850212T
30531377G
47845136F
33947949H
43630756D
47793257Q
33956209K
77083504Q
77094716G
33946303M

1er vocal, 2on suplent
2on vocal, 1er suplent
2on vocal, 2on suplent
Reserva 1 president/a
Reserva 2 president/a
Reserva 3, president/a
Reserva 1 1er vocal
Reserva 2 1er vocal
Reserva 3 1er vocal
Reserva 1 2on vocal
Reserva 2 2on vocal
Reserva 3 segon vocal

DNI
Districte III, Secció 3, Mesa B
77475097B
38818967G
33955254D
33952239F
77304449T
38800973L
38132220Z
77084015K
33940621G
33950357B
33950093T
37669795G
47794515D
47958821A
24101931R
77294936D
33952026R
77105579B

CÀRREC
President/a
1er vocal
2on vocal
President/a, 1er suplent
President/a, son suplent
1er vocal, 1er suplent
1er vocal, 2on suplent
2on vocal, 1er suplent
2on vocal, 2on suplent
Reserva 1 president/a
Reserva 2 president/a
Reserva 3, president/a
Reserva 1 1er vocal
Reserva 2 1er vocal
Reserva 3 1er vocal
Reserva 1 2on vocal
Reserva 2 2on vocal
Reserva 3 segon vocal

VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels setze membres assistents.
2.1.2. Acord d'adhesió a la commemoració del Centenari d ela mancomunitat de
Catalunya.
ACORD:

El 18 de desembre de 1913 s'aprova el Reial Decret que facultava a les Diputacions
Provincials a mancomunar-se. Els dies 20, 22 i 23 del mes de desembre es reuniren a
I'antic Palau de la Generalitat la junta de delegats de les quatre diputacions catalanes per
tal de redactar I'estatut de la Mancomunitat de Catalunya.
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El 8 de gener de 1914 els delegats de les quatre diputacions catalanes, encapçalats pels
respectius presidents, van subscriure el projecte d'estatut de la mancomunitat i el 6 d'abril
de 1914 es va constituir la Mancomunitat de Catalunya, fruit de la unió de les quatre
diputacions i va ser escollit com a President de l'Assemblea de la Mancomunitat de
Catalunya el President de la Diputació de Barcelona, Enric Prat de la Riba, que s'erigia
com a veritable inspirador de tot aquell procés.
La institució naixia com a resultat de la suma de capacitats i esforços de les diputacions
catalanes i amb la voluntat de servei a les expectatives de major reconeixement polític de
Catalunya i com a instrument de modernització de les estructures existents i absents -des
de les viàries fins a les educatives i culturals.
En un període de temps certament breu es van realitzar accions concretes per a la millora
de la qualitat de vida i pel benestar de la ciutadania al temps que es posaren les primeres
pedres d'institucions culturals, científiques i acadèmiques que han estès la seva actuació
fins als nostres dies.
La Mancomunitat de Catalunya va significar una gran aportació al progrés social,
econòmic i nacional del nostre País i de la seva gent, al mateix temps que posa les bases
per a estructures i institucions culturals, científiques i educatives que perviuen en el
temps, entre d'altres, I'Institut d'Estudis Catalans, la Biblioteca de Catalunya, l'Escola
Superior de Belles Arts, l'Escola Industrial o l'Escola del Treball.
Aquest any 2014 es compleixen 100 anys des del naixement de la Mancomunitat, i, és
per això que la Diputació impulsa la commemoració d'aquesta data tan important, i vol
traslladar a la societat I'evidència de la feina feta per aquesta singular institució.
Sense la Mancomunitat, sense en Prat de la Riba, en Puig i Cadafalch i tanta altra gent,
la Catalunya actual no seria pas la mateixa. Sense ells i el seu esperit i el seu treball no
seriem on som. Perquè certament la gent de la Mancomunitat sabien el que es feien, com
si s'haguessin avançat cent anys en el temps, com si fos avui mateix, Prat de la Riba
escrivia el 1917:
"No hem fet la Mancomunitat per a tenir una Diputació més gran, ni per a donar a I'ànima
catalana un petit cos d'administració subordinada, secundària: una província. Tots, anant
més o menys enllà, qui deturant-se aviat, qui veient lluny encara el terme del seu ideal,
tots volem per a Catalunya un cos d'Estat, tots sentim que la voluntat popular catalana
exigeix imperiosament, més o menys accentuades o atenuades, formes d'Estat".
És per tot això que, a proposta de la regidoria Alcaldia, i vist el dictamen de la C. I.
d'administració, economia i hisenda, recursos humans, règim intern i seguretat , el Ple de
l’Ajuntament, per unanimitat dels membres assistents, acorda:

Primer.-ADHERIR-SE a la commemoració del centenari de la Mancomunitat de
Catalunya, tot fent extensiva aquesta adhesió a la comunitat veïnal per tal de participarne i programar-ne actes, si s'escau.
Segon.-NOTIFICAR el present acord a la Diputació de Barcelona per al seu coneixement
i efectes.
INTERVENCIONS:
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Sra. ROSER MAS:
Nosaltres hi estem d’acord i tenim molts motius per donar-hi suport, però volem destacar
precisament una cosa que diu la moció; diu: “va significar una gran aportació al progrés
social, econòmic i nacional del nostre país”; un país que sense la mancomunitat no hauria
pogut recuperar la Generalitat republicana. Un país que de ben segur que no seria el que
és sense les biblioteques populars, l’institut del teatre i tantes altres infraestructures i
equipaments socials, culturals i educatius que es van crear en aquells moments.
Ja sabeu, també, que des d’Iniciativa les adhesions sense compromisos no ens agraden
gaire, no en som gaire partidaris i pensem que, com a mínim, caldria comprometre’s a
incloure l’enllaç del web oficial del centenari al web de l’Ajuntament.
Sr. JOSEP M. SOLDEVILA:
Nosaltres també ens hi adherim i ens congratulem dels cents anys d’existència.

Sr. JORDI CASALS:
Nosaltres hi donarem suport d’una manera ben sincera. Som conscients del valor que té
la mancomunitat de Catalunya, que es va crear a principis del segle XX i que demostra la
voluntat dels catalans a tenir institucions pròpies d’autogovern; la mancomunitat, després
de molts segles va ser la primera expressió de representació i de govern de tots els
catalans, trencant la divisió provincial espanyola que partia Catalunya en quatre
províncies i jo em quedo amb una frase que va dir Enric Prat de la Riba, i és: “quina sort
la nostra; ho tenim tot per fer!”. Això demostra que era un moment constituent, que
estaven construint un nou país, que va quedar tot tallat per la dictadura de Primo de
Rivera i aquest sentiment de quina sort la nostra, ho tenim tot per fer, és l’ànim
constituent que viu Catalunya en aquest procés sobiranista i d’exercici del dret a decidir
que viu Catalunya.

Sr. MANEL ROMANS:
Ara fa cent anys el poble de Catalunya, tenia, com ara, voluntat d’autogestionar-se; les
persones que van constituir la mancomunitat de Catalunya, tenien molt clar que si el
poble no anava unit, seria molt difícil arribar en lloc. Ara fa cent anys, com en aquests
moments, el govern de Madrid tenia tot el govern polític a les seves mans i un grup
d’homes valents s’hi va enfrontar i va poder aconseguir que el govern central els
autoritzés a constituir una administració conjunta de les quatre diputacions de Catalunya.
No volem ara fer esment de tot el que va fer la mancomunitat, que va ser molt, si no el fet
del paral·lelisme que hi havia el 1914 amb el que tenim avui. En aquests moments, el
poble de Catalunya –com llavors- vol aconseguir més autogovern i, a més, molta gent ho
vol fer fora de l’Estat espanyol. La diferència que hi ha, és que el segle passat, a Madrid,
hi va haver un govern disposat a negociar amb el poble català; en aquests moments, el
govern de Madrid no és que no vulgui negociar, ni tant sols ens vol escoltar.
És bo que recordem aquests fets i que lloem les persones valentes, com Enric Prat de la
Riba, que ho van fer possible i no per efímera, la seva tasca va deixar de ser important,
tant, que va crear les primeres estructures d’Estat, moltes de les quals avui perduren i
que seran la base per crear –si els catalans així ho decidim- un nou país, fet a la mida del
que nosaltres desitgem.
Per tant, nosaltres hi donarem suport.
VOTACIÓ:
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La proposta s’aprova per unanimitat dels setze membres assistents.
2.1.3. Suport a la candidatura per la declaració de Patrimoni mundial de la UNESCO
de la Portalada del Monestir de Santa Maria de Ripoll.

ACORD:
El Monestir de Santa Maria de Ripoll va ser un dels centres culturals més importants de la
Catalunya de l’època del romànic (entre els segles X i XII), comparable a d’altres
monestirs i catedrals de l’àmbit cultural de l’Europa del moment. Ja al segle XI, sota
l’abadiat d’Oliba, va destacar per la importància de la seva església abacial, construïda de
nou i dedicada el 1032, i per la potència de la seva biblioteca, que sota aquest
personatge cabdal va depassar els dos centenars de títols. Malgrat els espolis, les
destruccions i les restauracions patides al llarg del temps, es pot dir que Ripoll avui
conserva un element històric que, per davant de tots els altres, continua assegurant-li un
lloc en la història de l’art europeu i mundial: la seva esplèndida portalada esculpida.
Però alhora permet mirar endavant, ja que la portalada de Ripoll manifesta el seu ressò
en les portalades romàniques esculpides que en aquest moment eclosionaran en moltes
esglésies catalanes. Alhora, el taller escultòric que va treballar a Ripoll en aquests mitjans
del segle XII, capaç de sintetitzar algunes de les més prestigioses produccions
escultòriques del moment -com les de la ciutat de Tolosa o les de l’àrea rossellonesamanifestaria també la seva influència més o menys propera en tota una sèrie de treballs
escultòrics que tindrien lloc a Catalunya durant la segona meitat del segle.
Des de la segona meitat del segle XIX i fins i tot abans, la qualitat estètica, la complexitat
iconogràfica i l’impacte estructural de la Portalada de Ripoll van fer que es convertís en
un dels joiells de la basílica restaurada per Elies Rogent i el bisbe Morgades el 1893, i
que els estudiosos de l’art la reconeguessin com una obra cabdal de l’escultura romànica
europea. Al llarg del segle XX, la presa de consciència sobre el patrimoni històrico-artístic
i l’alerta per alguns aspectes del seu estat material van fer que s’emprenguessin mesures
per garantir-ne la conservació.
L'any 2013, Ripoll ha estat Capital de la Cultura Catalana i han estat diferents els actes
que han posat de relleu el valor universal i excepcional de la Portalada com a element
singular i únic en el món. En efecte, el simposi internacional de 2013, organitzat pel
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, per la Diputació de Girona, per
l'Ajuntament de Ripoll, pel Bisbat de Vic i pel Centre d'Estudis Comarcals del Ripollès, va
posar de relleu la importància de la portalada de Ripoll com a objecte posat en el seu
context històrico-artístic, com a símbol del patrimoni que cal estudiar i protegir i com a
element clau d’una capitalitat cultural que vol projectar-se al món.
Atès que el Monestir de Santa Maria de Ripoll amb la Portalada com a joia reuneix i
compleix totes i cada una de les condicions i dels requisits per a ser considerada un valor
universal excepcional establerts principalment en el document d'Orientacions que han de
guiar l'aplicació de la Convenció del Patrimoni Mundial i del Protocol sobre l'ordenació
dels criteris per a la identificació i preparació de les candidatures de Patrimoni Mundial i
Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat a Catalunya, l'Ajuntament de Ripoll en
sessió plenària de data 27 de desembre de 2011 va iniciar l'expedient per tal que durant
l'any 2013, en motiu de què Ripoll era la Capital de la Cultura Catalana, la Portalada del
Monestir de Santa Maria de Ripoll fos proposada per ser declarada Patrimoni Mundial de
la Humanitat per part de la UNESCO.

12

És per tot això que, a proposta de la regidoria Alcaldia, i vist el dictamen de la C. I.
d'administració, economia i hisenda, recursos humans, règim intern i seguretat , el Ple de
l’Ajuntament, per unanimitat dels membres assistents, acorda:
PRIMER. Donar suport a la candidatura de la Portalada del Monestir de Santa Maria de
Ripoll per tal que sigui declarada Patrimoni Mundial de la Humanitat per part de la
UNESCO.
SEGON. Comunicar aquesta resolució a l'Ajuntament de Ripoll i a la Direcció General del
Patrimoni Cultural de la Conselleria de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
INTERVENCIONS:
Sra. NÚRIA GÜELL:
Després del text que tenim davant nostre i que ens acaba de llegir la secretària, poca
cosa cal més afegir per reconèixer la gran importància que té aquesta portalada del segle
XII, única a Europa, per la magnitud iconogràfica escultòrica que té, on s’il·lustren
diferents passatges de la bíblia i no només un, com sol passar en altres monuments
d’aquest tipus.
Després que el mes de desembre de l’any 2011 l’Ajuntament de Ripoll va aprovar una
moció per tirar endavant la candidatura de la portada del monestir de Ripoll com un
patrimoni mundial de la UNESCO, ja s’ha avançat un bon tram de camí. El mes de març
de 2012 es va aconseguir que el Congrés dels Diputats reconegués la importància
monumental i artística de la portalada i es va obtenir el seu suport per tal que sigui
declarada patrimoni mundial i dos mesos després, el mes de maig, es va aconseguir
també el recolzament del Parlament de Catalunya a través d’una resolució de suport a la
candidatura. En aquests moments, l’Ajuntament de Ripoll està fent els tràmits necessaris
per abordar la presentació de la candidatura, que en el termini més immediat significa la
redacció d’un document per a la UNESCO, que ha de servir per incloure la candidatura a
la llista indicativa i que també en un altre document que exigeix la Generalitat des de la
Direcció General del Patrimoni, per tal d’assegurar que les candidatures a patrimoni
mundial de la UNESCO entren amb les millors condicions a la cursa per a la seva
nominació.
Després d’analitzar les característiques del magnífic monument ubicat a Ripoll, la
candidatura se centra en la portalada del monestir i es considerarà exclusivament aquest
element, sense incloure l’església de Santa Maria, ja que l’autèntic valor de l’antic
monestir s’ha mantingut en la portalada.
És per tot això, que des de l’equip de govern us demanem el vostre suport a aquesta
candidatura.

Sra. ROSER MAS:
Hi estem absolutament d’acord amb el que ens acaba d’explicar la regidora i per això hi
donarem suport, perquè entenem que és molt important aquest reconeixement, perquè, a
més dels fets històrics, tot el que ara ens explicava la regidora, els fets històrics que
s’expliquen a la moció, que són rellevants i que són importants, entenem que sobretot, el
que és rellevant, i el que és importantíssim és precisament la magnífica i impressionant
portalada romànica i és imprescindible poder-la preservar i poder-la gaudir per molts anys
i per moltes generacions i que ho pugui fer molta gent. Per tant, és imprescindible que
sigui nomenada patrimoni mundial de la UNESCO, perquè això garantirà la seva
evidència.
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Sr. JOSEP M. SOLDEVILA:
Nosaltres també hi donarem suport. També creiem que és molt important donar suport als
monuments i a la nostra identitat.

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

2.2. HISENDA
2.2.1. Modificació de crèdit 8/2014 per aplicació romanent de crèdit 2013

ACORD:
RELACIÓ DE FETS:
Pel Decret de l’Alcaldia de data 31 de març de 2014 s’aprova la liquidació de l’exercici
2012 amb un romanent líquid de tresoreria per a despeses generals d 3.464.341,46€.
Que d’acord a l’art. 32 de Llei 2/2012 d’estabilitat pressupostaria, el superàvit
pressupostari, s’ha de destinar a reduir l’endeutament net. En el cas de la Seguretat
Social, el superàvit s’ha d’aplicar prioritàriament al Fons de Reserva, amb la finalitat
d’atendre les necessitats futures del sistema.
No obstant, la Disposició Addicional sisena, de la Llei orgànica 9/2013, de 20 de
desembre, de control del deute comercial al sector públic estableix una sèrie de supòsits
que permeten destinar el superàvit a inversió sostenible:
“1. Serà aplicable el que disposen els apartats següents d’aquesta disposició addicional a
les corporacions locals en les quals concorrin les dues circumstàncies:
a) Que compleixin o no superin els límits que fixa la legislació reguladora de les
hisendes locals en matèria d’autorització d’operacions d’endeutament
b) Que presentin en l’exercici anterior simultàniament superàvit en termes de
comptabilitat nacional i romanent de tresoreria positiva per a despeses generals,
una vegada descomptat l’efecte de les mesures especials de finançament que
s’instrumenten en el marc de la disposició addicional primera d’aquesta llei.
2. L’any 2014, als efectes de l’aplicació de l’article 32, relatiu a la destinació del superàvit
pressupostari, es tindrà en compte el següent:
a) Les corporacions locals hauran de destinar, en primer lloc, el superàvit en
comptabilitat nacional o, si és menor, el romanent de tresoreria per a despeses
generals a atendre les obligacions pendents d’aplicar a pressupost
comptabilitzades en data 31 de desembre de l’exercici anterior en el compte de
«Creditors per operacions pendents d’aplicar a pressupost», o equivalents en els
termes d’estabilitat en la normativa comptable i pressupostària que sigui aplicable,
i a cancel·lar, amb posterioritat, la resta d’obligacions pendents de pagament amb
proveïdors, comptabilitzades i aplicades a tancament de l’exercici anterior.
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b) En cas que, ateses les obligacions esmentades en la lletra a) anterior, l’import
assenyalat en la lletra a) anterior continuï amb signe positiu i la corporació local
opti a l’aplicació del que disposa la lletra c) següent, s’haurà de destinar, com a
mínim, el percentatge d’aquest saldo per a amortitzar operacions d’endeutament
que siguin vigents i perquè la corporació local no entri dèficit en termes de
comptabilitat nacional en l’esmentat exercici 2014.
c) Si, complert el que preveuen les lletres a) i b) anteriors, la corporació local té un
saldo positiu de l’import assenyalat en la lletra a), aquest es podrà destinar a
finançar inversions sempre que al llarg de la vida útil de la inversió aquesta sigui
financerament sostenible. A aquest efecte, la llei determinarà tant els requisits
formals com els paràmetres que permeten qualificar una inversió com a
financerament sostenible, i per a això valorarà especialment la seva contribució al
creixement econòmic a llarg termini.
d) Per aplicar el que preveu el paràgraf anterior, a més serà necessari que el període
mitjà de pagament als proveïdors de la corporació local, d’acord amb les dades
publicades, no superi el termini màxim de pagament previst a la normativa sobre
morositat.
3. Excepcionalment, les corporacions locals que en l’exercici 2013 compleixin el que
preveu l’apartat 1 respecte de la liquidació del seu pressupost de l’exercici 2012, i que a
més en l’exercici 2014 compleixin el que preveu l’apartat 1, podran aplicar l’any 2014 el
superàvit en comptabilitat nacional o, si és menor, el romanent de tresoreria per a
despeses generals resultant de la liquidació de 2012, d’acord amb les regles contingudes
en l’apartat 2 anterior, si així ho decideixen per acord del seu òrgan de govern.
4. L’import de la despesa realitzada d’acord amb el que preveuen els apartats dos i tres
d’aquesta disposició no es considerarà com a despesa computable a l’efecte de
l’aplicació de la regla de despesa definida en l’article 12.
5. En relació amb exercicis posteriors a 2014, mitjançant la llei de pressupostos generals
de l’Estat es podrà habilitar, atenent la conjuntura econòmica, la pròrroga del termini
d’aplicació previst en aquest article.»
El Reial decret llei 2/2014, de 21 de febrer, pel qual s’adopten mesures urgents per
reparar els danys causats els dos primers mesos de 2014 per les tempestes de vent i mar
a la façana atlàntica i la costa cantàbrica, estableix en la seva Disposició final primera una
modificació del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, introduint una disposició addicional setzena que
defineix que s’entén per Inversió financerament sostenible.
Donat que l’Estació de tractament d’aigua potable del Voltreganès i Osona Nord i el
corresponent projecte de la xarxa d’abastament d’aigua potable en alta s’ajusta al que la
normativa entén com a inversió financerament sostenible, i vist l’informe emès pel Consell
Comarcal gestor i l’emès per la Interventora municipal, en el que es posen de manifest els
condicionants de:




La inversió està recollida en el grup de programa de l’annex I de l’ordre
EHA/3565/2008 de 3 de desembre, estructura pressupostaria dels ens locals,
programa 161.- sanejament, proveïment i distribució d’aigües.
L’obra té una vida útil superior a cinc anys.
Es compleix amb els criteris de la disposició addicional sisena d ela Llei 2/2012 de
27 d’abril.
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La inversió durant la seva execució, manteniment i liquidació no afecta als
objectius d’estabilitat pressupostària i deute públic.
L’expedient s’intentarà executar durant l’exercici 2014.
La memòria econòmica que determina els efectes de la inversió en l’horitzó de la
seva vida útil.

Que l’import total a satisfer a aportar al Consell Comarcal per a la realització de les obres
és de 1.289.691,74 € (iva exclòs), pel que restada la part provinent del pou de la zona
esportiva, la quantia és de 915.637,50 € (iva exclòs) i la quantia a satisfer en concepte
de xarxa de subministrament zona Pla de l’Aire és de 318.353,14€ (iva inclòs).
FONAMENTS DE DRET:
1. Articles 175 i 182 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 3 de març, pel qual s’aprova el
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
2. Articles 47, 48 i del 98 al 100 del Reial Decret 500/90, de 20 d’abril, pel qual es
desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la Llei 39/88, de 28 de desembre, reguladora de les
hisendes locals, en matèria pressupostària.
3. Es compleix l’article 14 de les Bases d’Execució del pressupost de l’exercici 2012,
aprovades en el Ple de l’Ajuntament del 26 de març de 2013
4. Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera
(LOEPSF)
5. ED1463/2007 de 2 de novembre, Reglament de desenvolupament de la Llei
d’Estabilitat Pressupostària en la seva aplicació als Ens Locals,
6.-OMEHA/3565/2008 pel que s’estableix l’estructura dels pressupostos dels Ens Locals.
1. Articles 175 i 182 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 3 de març, pel qual s’aprova el
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
7.- Llei orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial al sector
públic.
8.- El Reial decret llei 2/2014, de 21 de febrer, pel qual s’adopten mesures urgents per
reparar els danys causats els dos primers mesos de 2014 per les tempestes de vent i mar
a la façana atlàntica i la costa cantàbrica
És per tot això que, a proposta de la regidoria , 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.Determinar en compliment de la disposició addicional sisena de la Llei
Orgànica 9/2013 de 20 de desembre de control del deute comercial en el sector públic,
que modifica l’art.32 de la Llei 2/2012 d’Estabilitat Pressupostària, l’import del Romanent
líquid de tresoreria a aplicar al concepte d'inversió financerament sostenible que es fixa
en 875.063,00€; l’import a destinar a amortització anticipada de deute que es fixa en 0€,
quedant la resta de Romanent no afectat per l’article 32 de la Llei 2/2012 d’Estabilitat
Pressupostària.
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Segon.- Confirmar l’aplicació de Romanent de Tresoreria fet a l'exercici 2013, en
quant es tractava d’una inversió financerament sostenible:

Partida/Projecte

Nom

Consignació
inicial

306.161.62200000 Estació
de 374.054,24€
2013/2/306/13/1
tractament
d’aigües potables
(ETAP)

Proposta
d’increment

Consignació final

915.637,50 €

1.289.691,74 €

Tercer.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdit per a la incorporació de romanents
de crèdit procedents d’exercicis anteriors i aplicació correlativa de la subvenció Pla de
Barris, expedient núm. 8/2014 del pressupost de l’Ajuntament.
Consignació de despeses amb crèdits extraordinaris:
Partida/Projecte

Nom

Consignació
inicial

405.161.6270000

Millora
Xarxa 0
Aigua Pla de l’Aire

Proposta
d’increment

Consignació final

318.353,14€

318.353,14€

Consignació de crèdits d’ingressos en alta
Partida

Nom

87000

405.75061

Consignació
inicial

Proposta
d’increment

Consignació final

Romanent
de 0
tresoreria per a
despeses
amb
finançament
afectat

179.869,52 €

179.869,52 €

Aportació
908.928,01€
Generalitat Pla de
Barris

138.483,62€

1.047.411,63 €

Quart.- Exposar-lo al públic durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils,
mitjançant un edicte al tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de la Província. En cas que no
es presentin reclamacions, l’acord serà ferm i es transferiran els crèdits de les partides
que s’han indicat.
Sisè.- Comunicar al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques de la inversió
executada en aplicació del que preveu la Disposició final primera del Reial decret llei
2/2014, de 21 de febrer, que modifica el TRLRHL afegint una nova disposició addicional
setzena.

INTERVENCIONS:
Sr. ALBERT PORTÚS:
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Al llarg de 2013, malgrat nosaltres ja teníem el finançament per aquesta obra, el Consell
Comarcal no ens va certificar res, motiu pel qual, hem incrementat romanent amb la
liquidació del 2013 i atesa l’aplicació de l’article 32 de la Llei 2/2012, modificada per la
Disposició addicional sisena de la Llei orgànica 9/2013, de control del deute comercial del
sector públic, l’única manera d’aplicar aquest romanent és ratificant l’acord ja adoptat
l’any passat.
Respecte a la consignació de crèdits d’ingressos en alta, es proposa aplicar l’import de
179.869,32 € del romanent de l’exercici 2013, a la millora de la xarxa d’aigua que,
juntament amb l’aportació del pla de barris, permetria tirar endavant aquesta
infraestructura.

Sra. ROSER MAS:
En aquest punt, nosaltres ens atrevim a dir que l’aigua del nostre municipi ens està
costant molts diners en inversions. Ens sembla que ja hi podria haver altres qüestions,
com a mínim tan prioritàries com aquesta que es planteja aquí.
Ens sembla que hi ha una empresa al municipi que gestiona el servei, que és rendible.
Aleshores dius: no hauria de col·laborar en aquests temes, també? En fer que tot el tema
de l’aigua, que tota la xarxa de l’aigua sigui possible i abasti tot el municipi? Si per les
raons que siguin aquesta col·laboració de l’empresa amb l’Ajuntament no és possible,
potser com en altres municipis ens podríem plantejar, fins i tot, si no fora el més adequat,
municipalitzar el servei de l’aigua; com a mínim, en aquest cas seríem responsables de
tot, dels problemes i de les despeses i ara només som responsables d’una part i, com
podeu entendre, després d’això ens abstindrem en aquesta qüestió, perquè continuem
sense veure-la massa transparent, malgrat que parlem d’aigua.
Sr. MARC FONTSERÈ:
Nosaltres hi donarem suport, però m’agradaria explicar una mica el sentit d’aquest suport:
us donem suport, perquè creiem que el que avui es vota, més enllà dels tecnicismes
administratius i legals que tant la secretària com el regidor han explicat i és difícil
d’entendre, però que votem una mica la necessitat urgent que té Torelló, d’acabar i de
pagar la planta potabilitzadora i d’iniciar les obres ja planificades que són, al nostre
entendre, urgentíssimes. Per tant, d’aquí el sentit afirmatiu del nostre vot, alhora que
també agraïm a l’equip de govern en general, i especialment a l’alcalde i als serveis
tècnics i administratius de l’Ajuntament, pel compte que ens han tingut en el tema de
l’aigua durant tota la legislatura, i especialment aquests últims mesos en tots els temes
que hi ha hagut relacionats amb l’aigua.
Aquest és el sentit afirmatiu, però hi ha un però, que m’agradaria que constés en acta, i
és que nosaltres no estem d’acord en com s’ha resolt financerament o s’ha decidit
financerament pagar aquestes obres. Això ja ho vam manifestar quan es va aprovar al ple
de fa un any o un any i escaig, la forma de pagar-ho i tampoc utilitzar romanent de
tresoreria, ni diners de pla de barris, per l’aigua. Això ho vam expressar i avui m’agradaria
reiterar-ho.
D’altra banda, tenim el grup del PSC amb el conjunt de l’equip de govern, tenim un pacte
o una moció aprovada conjuntament, mitjançant la qual es deia quines accions es
prioritzarien aquest 2014 amb el romanent de tresoreria. No creiem que l’aigua estigués
ena quest pacte o en aquest acord, tot i que, per l’import, creiem que no hi ha d’haver
problema en deixar de banda de moment el pacte, sempre i quan en les pròximes
setmanes o mesos poguéssim tenir una reunió per veure com evoluciona això i quines
idees té l’equip de govern per avançar en aquest sentit.
Sr. JAUME VIVET:
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Jo en el tema de l’aigua, penso que hem estat molt transparents, Roser; hi havia un tema
que era bàsicament el finançament; hi havia un finançament que ja es va parlar que
canviaven unes condicions i el preu que se’ns aplicava era un altre i en el seu moment ja
vaig explicar l’estalvi que representava si aquestes condicions perduraven durant vint
anys; és lògic que poden canviar, i així es va explicar; estàvem parlant, si no recordo
malament de l’entorn de dos milions d’euros d’estalvi fet d’aquesta manera.
Bé, que l’empresa ha de col·laborar? L’empresa gestiona! Les inversions les paga
l’Ajuntament i els usuaris de l’aigua. Per tant, d’aquí el nostre interès en fer que la part de
xarxa que passa per dins de pla de barris, ja que entenem que és infraestructures i
serveis, també, ho traiem del soterrament de contenidors, que també és infraestructures i
serveis; no és ben bé el mateix, però és la part que nosaltres vam creure possible i així
ho vam plantejar a la Generalitat i així ens ho van acceptar. Si hagués estat mal fet,
tampoc ens ho haurien permès. Aquesta és la manera que pensem que costa menys
diners al ciutadà de Torelló; és el que creiem, després d’haver-ho analitzat tot i hem
arribat a aquesta conclusió. Ho hem explicat; em sembla que la voluntat és d’explicar-ho;
podem estar d’acord o no, això ho respecto completament, però governar vol dir decidir i
hem decidit això.
Per tant, penso que utilitzar aquests diners és una manera que al ciutadà de Torelló ens
costarà bastant menys i és el que hem decidit fer i ho hem tirat endavant d’aquesta
manera.

Sra. ROSER MAS:
Jo no discuteixo en absolut que la decisió que heu pres la podeu prendre, perquè
precisament sou equip de govern i per això les preneu. També és veritat que el
coneixement de tot això que has comentat hi era, perquè ho havíeu explicat; tot i això,
entenem que s’han de fer inversions en un punt en què no és sempre veritat que les
inversions les faci sempre l’Ajuntament, perquè l’empresa només gestiona, perquè en
altres ocasions s’havia fet aquesta col·laboració i havien invertit ells a canvi d’unes certes
prerrogatives que entenem, també que en aquests moments no es vulguin donar
aquestes concessions per tots els acords que això implicava, que era aquest cost que ara
mateix acabes de comentar. En això ja hi estaríem d’acord. El que passa és que potser
pensem que el tema de l’aigua a Torelló, és un tema sensible, és un tema complicat, és
un tema difícil, també, de resoldre, perquè hi ha una contaminació que realment és molt
complicada i probablement fins d’aquí a molt temps no es podrà descontaminar, o ser
descontaminada, perquè l’element que contamina és de llarga evolució i el lloc on està
ubicat... i tot això que més o menys coneixem tots ho fa molt difícil. Per tant, pel fet de ser
precisament tan sensible i tan complicat, entenem que potser, deixar-ho a mans
d’empreses privades sempre, o molta part de la gestió, potser seria el moment de
plantejar seriosament de fer tot el procés directament des del municipi. És en aquest
sentit que ens hi abstindrem, perquè potser pensem que caldria fer un plantejament o un
pla més global.

Sr. JAUME VIVET:
Jo precisament et vull dir que la part que afectava a l’ETAP venia condicionada a uns
diners que preveia una pròrroga de contracte a vint anys més i això és el que precisament
no hem volgut; el que volem és fer una nova concessió el 2018, que és quan toca fer-la,
veurem si pública o privada, veurem, perquè és un tema per a la legislatura i de totes
maneres, si que hem de ser molt clars amb qui fa què; jo penso que una bona concessió
pública o privada, totes dues poden funcionar, però hem de saber en cada moment qui fa
què, i quin cost té, i qui executa l’obra, i qui fa el control... tot això; això és el que s’ha de
fer ben fet. Per tant, el que no ens semblava lògic a nosaltres, és anar a buscar un
finançament, que si que estic d’acord que era baix, però que condicionava a vint anys
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més de pròrroga un contracte, que com he dit, amb la llei a la mà també s’aguantava amb
pinces. Per tant, no ens l‘hem volgut jugar i ara en aquests moments estem en què la
concessió el 2018 segurament quedarà exhaurida i hem de fer una nova licitació, ja
veurem si pública o privada; aquest és un tema que l’hem de deixar per més endavant,
però en tot cas, el 2018 s’acaba.

Sra. ROSER MAS:
Doncs això: que el 2018 es pugui fer un plantejament molt més global i que es tinguin en
compte totes les variables, tenint en compte l’experiència actual.

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




Vots favorables: 15, dels regidors i les regidores dels grups municipals de CiU, del
PSC-PM, de JpT-ERC-AM i de PxC.
Vots desfavorables: 1, de la regidora del grup municipal d’ICV-EUiA-E
Abstencions: 0

2.3. SECRETARIA
2.3.1. Aprovació inicial plec de clàusules administratives generals de contractació
aplicables als contractes de serveis, de submnistraments, d'obres i instal.lacions,
de concessió d'obra pública, a altres contractes administratius i als privtas de
l'Ajuntament de Torelló

ACORD:
ANTECEDENTS
1.- Plecs de clàusules administratives generals de l’ajuntament de Torelló.
Per acord del plenari municipal en sessió celebrada el dia 26 d’octubre de 2.009 es va
acordar aprovar definitivament els plecs de clàusules administratives generals, adequats
a la Llei estatal 30/2.007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, en el sentit
següent:
“APROVAR DEFINITIVAMENT els plecs de clàusules administratives generals de
contractació, aplicables als contractes de serveis de subministraments, i a altres
contractes administratius i als privats. El text és el mateix que els plecs aprovats per la
Diputació i publicats al BOP núm. 15 de data 17 de gener de 2009 i s’introdueix la
modificació següent a la clàusula 21 :
“ Clàusula 21.Els terminis mínims per a la presentació de proposicions seran els que per cada tipus de
contracte assenyala la LCSP, computant-se per dies naturals, si bé en el cas que l’últim
dia sigui un dia inhàbil, aquest s’entendrà prorrogat al primer dia hàbil següent”.
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SEGON.- APROVAR DEFINITIVAMENT els plecs de clàusules administratives generals
de contractació, aplicables als contractes d’obres i instal.lacions i als de concessió d’obra
pública. El text és el mateix que els plecs aprovats per la Diputació i publicats al BOP
núm. 15 de data 17 de gener de 2009 i s’hi introdueix la modificació següent a la clàusula
31:
“Clàusula 31
Els terminis mínims per a la presentació de proposicions seran els que per cada tipus de
contracte assenyala la LCSP, computant-se per dies naturals, si bé en el cas que l’últim
dia sigui un dia inhàbil, aquest s’entendrà prorrogat al primer dia hàbil següent”.
TERCER.- PUBLICAR el text dels plecs de contractació aprovats a través d'edicte al
BOP fent constar expressament que els plecs de clàusules aprovats són els aprovats per
la Diputació de Barcelona i publicats al BOP núm. 15 de data 17 de gener de 2.009 i
publicant les modificacions introduïdes en relació a aquests plecs. Caldrà anunciar al
DOGC la referència al Butlletí Oficial de la Província en què s’hagin publicat l’aprovació
definitiva dels plecs de clàusules administratives generals.
QUART.- COMUNICAR l’aprovació dels plecs de contractació, trametent un exemplar
dels plecs aprovats, a l’Administració de l’Estat i a la Delegació del Govern de la
Generalitat de Catalunya d’acord a les previsions de l’article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local.
CINQUÈ.- NOTIFICAR l’acord adoptat a la Comissió Jurídica Assessora d’acord a les
previsions de l’article 13.5 de la Llei 5/2005, de 2 de maig, de la Comissió Jurídica
Assessora “.
Sobre aquests plecs s’ha de precisar que l’aprovació definitiva havia estat precedida del
dictamen va emetre el dictamen 262/09 de 3 de setembre de 2.009 referent als plecs de
clàusules administratives generals de contractació de l’Ajuntament de Torelló.
2.- Modificacions introduïdes en la Llei 30/2.007 i aprovació del Text refós de la Llei
de contractes del sector públic.
Des que fou promulgada la Llei 30/2.007, de 30.10 de contractes del sector públic,
diferents lleis han introduït un nombre significatiu de modificacions, que han dotat una
nova redacció a determinats preceptes o han incorporat noves disposicions. Aquestes
lleis han estat les següents:
RD Llei 6/2010, de 9 d’abril de mesures per a l’impuls de la recuperació econòmica i
l’ocupació.
Reial decret llei 8/2010, de 20 de maig, pel qual s’adopten mesures extraordinàries per a
la reducció del dèficit públic.
Llei 14/2010, de 5 de juliol, d’infraestructures i els serveis d’informació geogràfica a
Espanya.
Llei 15/2010, de 5 de juliol de modificació de la Llei 3/2.004, de 29 de desembre, per la
qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.
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Llei 34/2.010, de 5 d’agost, de modificació de les lleis 30/2.007, de 30 d’octubre de
contractes del sector públic, 31/2.007, sobre procediments de contractació en els sectors
de l’aigua, l’energia, els transports i els serveis postals, i 29/1.988, de 13 de juliol,
reguladora d ela jurisdicció contenciosa administrativa per a l’adaptació a la normativa
comunitària de les dues primeres.
Llei 35/2.010, de 17 de setembre de mesures urgents per a la reforma del mercat de
treball.
Llei 2/2.011, de 4 de març d’economia sostenible; el Reial Decret llei 5/2.011 de 29 d’abril
de mesures per a la regularització i control de l’ocupació no declarada i el foment de la
rehabilitació d’habitatges.
Llei 24/2.011, d’1 d’agost, de contractes del sector públic en els àmbits de la defensa i la
seguretat.
Llei 26/2.011, d’1 d’agost d’adaptació normativa a la Convenció internacional sobre els
drets de les persones amb discapacitat.
És per això que la Disposició final trenta-dosena de la Llei 2/2.011, de 4 de març
d’economia sostenible, autoritzà al Govern per elaborar un text refós de la Llei de
contractes del sector públic (TRLCSP) el qual va ser aprovat pel RD Legislatiu 3/2.011 de
14 de novembre l’entrada en vigor del qual es produí el 16.12.2011.
Les variacions introduïdes en la Llei 30/2.007 van ser molt significatives, algunes tan
rellevants com la refosa en un sol acte de l’adjudicació provisional i la definitiva (Llei
34/2.010) o el nou règim de modificacions de contractes, en el sentit de restringir les
seves possibilitats (Llei 2/2011). Aquestes variacions, a les que s’uneix el fet que el
TRLCSP/ 2.011 renumerà tot el seu articulat, fan necessària l’elaboració d’uns nous plecs
adaptats a la normativa vigent.
3.- Naturalesa dels plecs de Clàusules Administratives Generals, funcions que
compleixen respecte de les entitats locals de Catalunya i Dictamen de la Comissió
Jurídica Assessora.
3.1.- Funcions que compleixen els Plecs de Clàusules Generals.
En síntesi els PCAG compleixen respecte dels ens locals de Catalunya les funcions
següents:
1.Regular totes les contractacions que licitin i formalitzin aquestes entitats, funció
aquesta que resulta de les previsions normatives següents:
1 a) Art. 66 del reglament General de la llei de contractes de les Administracions
Públiques (RGLCAP), aprovat per Reial decret 1098/2.001, de 12 d’octubre, el qual
prescriu:
1.- Els plecs de clàusules administratives generals contindran les declaracions jurídiques,
econòmiques i administratives que seran d’aplicació, en principi, atots els contractes d’un
objecte anàleg a més de les establertes en la legislació de contractes de les
Administracions Públiques.
2.- Els plecs es referiran als següents aspectes en relació als efectes del contracte:
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a)
b)
c)
d)
e)

Execució del contracte i incidències.
Els drets i les obligacions de les parts i el règim econòmic.
Les modificacions del contracte, amb indicació dels supòsits i dels límits.
Les causes de resolució del contracte
Extinció del contracte, recepció, termini de garantia i liquidació.

1.b) Article 278.2 del Text refós de la Llei municipal i del règim local de Catalunya aprovat
pel Decret Legislatiu 2/2.003, de 28 d’abril, (TRLCat/2.003) que disposa:
“Els plecs de clàusules administratives generals han de referir-se necessàriament als
aspectes següents:






L’execució del contracte i les incidències d’aquest.
Els drets i les obligacions de les parts i el règim econòmic
Les modificacions del contracte, amb indicació dels supòsits i dels límits.
Les causes de resolució del contracte.
La conclusió del contracte, les recepcions, el termini de garantia i la liquidació.

La Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector
públic ha derogat l’article 277.1 del TRLCat/2003 que preveia que els plecs de clàusules
administratives particulars, un cop aprovats, s’havien d’exposar al públic durant un termini
mínim de vint dies havent-se d’exposar al BOP i DOGC perquè es presentessin
al.legacions les quals havien de ser resoltes pel mateix òrgan de contractació. Aquestos
requisits no s’havia de complir si s’havien aprovat prèviament plecs de clàusules
administratives generals.
3.2.-Sobre la naturalesa dels Plecs de Clàusules Generals i Dictamen de la Comissió
Jurídica Assessora.
L’art. 278.1 del TRLC de Catalunya 2/2.003, de 28 d’abril, disposa “els ens locals poden
aprovar plecs de clàusules administratives generals, previ informe de la Comissió Jurídica
Assessora. Aquests plecs han de contenir les determinacions jurídiques, econòmiques i
administratives típiques que s’han d’aplicar a tots els contractes d’objecte anàleg i les
determinacions exigides per la legislació aplicable a la contractació laboral”. Aquest
precepte es complementa amb el 278.3 del mateix text que prescriu: l’aprovació dels
plecs de clàusules administratives generals correspon al ple, d’acord amb el procediment
establert per a les ordenances locals. Abans de l’aprovació inicial i d ela definitiva, és
necessari informe de la secretària i de la interventora.
L’article 144 del TRLCSP/2011, al seu torn, determina que “ les comunitats autònomes i
les entitats que integren l’Administració local podran aprovar plecs de clàusules
administratives generals, previ dictamen de l’òrgan consultiu de la comunitat autònoma si
existís.
D’acord amb la llei 5/2.005, de 2 de maig, de la Comissió Jurídica Assessora, poden
diferenciar-se dos tipus de dictàmens en relació als PCAG:
1.-Els de caràcter preceptiu, referits als PCAG que cada entitat local aprovi en aplicació
de l’article 278.1.3 del TRLCat/2.003, posat en relació amb l’article 8.3 m) de la llei
5/2.005, que atribueix el caràcter preceptiu esmentat a “qualsevulla altra matèria que sigui
competència de la Generalitat respecte a la qual les lleis estableixin l’obligació de
demanar dictamen “.
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2.-Els dictàmens de caràcter facultatiu previstos
per als “plecs de clàusules
administratives de contractació de caràcter estàndard” en exercici de la funció consultiva
que la Llei 5/2005 li atribueix (art. 9.1.b).
Dels contrastos entre ambdós tipus de plecs resulten les consideracions següents:
Difereix en quant a la seva naturalesa i procediment de tramitació, per tal com els primers
tenen caràcter normatiu i han de ser tramitats com a ordenances, mentre que els segons
inicialment no són més que un model o tipus, segons la definició que d’estàndard dóna el
Diccionari de l’Institut d’estudis Catalans.
4.- Configuració i tramitació d’un nou plec de clàusules administratives generals de
contractació.
S’unifica en un sol PCAG la regulació de tots els contractes típics, abandonant el
dualisme que havia presidit els PGAG de 2.009 entre els relatius a contractes d’obres i
concessió d’obra pública i els relatius a tots els contractes típics de l’altra. El pes del nou
PCAG únic passa a pivotar sobre el títol de disposicions relatives a l’execució del
contracte (Títol III), quina versió anterior es reordenà classificant els seus continguts en
sis capítols, segons l’ordre dels continguts mínims prescrit pel TRLCat/2.003 (278.2).
Cadascun dels susdits sis capítols, al seu torn, es dividí, com a mínim, en dues seccions:
una de determinacions comunes a tots els tipus de contractes i l’altra de determinacions
específiques relatives als contractes que ho necessitin (particularment al d’obres i
instal.lacions). Aquest títol passa a tenir vis atractiva, incorporant continguts dels antics
capítols sobre l’expedient de contractació (p.e de clàusules sobre el règim econòmic) i
dels títols de determinacions específiques a cada contracte típic (p.e de les clàusules
sobre règim econòmic i sobre causes i efectes específics de resolució) que se
suprimirien. S’ha fet un buidatge de totes les clàusules que eren reproducció de
previsions de la LCSP tot seguint la recomanació que havia estat efectuada per la
Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya (dictamen 262/09) i s’ha
passat de dos plecs amb 93 i 115 clàusules i 4 disposicions a un sol plec amb 87
clàusules i 3 disposicions.
L’ajuntament s’adhereix al contingut dels
plecs de clàusules administratives de
contractació de caràcter estàndard aplicables als contractes de serveis, de
subministrament, obres i instal.lacions, de concessió d’obra pública i altres contractes
administratius i privats aprovats per decret de la presidència de la Diputació de Barcelona
núm. 466697/13 de 31 de maig i que van ser dictaminats per la Comissió Jurídica
Assessora reunida el 3 d’octubre de 2013 dictamen 318/2013. En aquest dictamen la
Comissió Jurídica assessora manifesta que al tractar-se d’uns plecs de caràcter
estàndard el seu informe no seria vinculant ja que es fa l’informe respecte a uns plecs
que en si mateixos no tenen operativitat jurídica directa. No obstant això, aquesta
operativitat es podrà obtenir si són adoptats per les corporacions corresponents, les quals
podran, si ho consideren oportú introduir-hi alteracions i només si aquests canvis són
substancials serà pertinent nova consulta a aquesta Comissió Jurídica Assessora.

5.- Tramitació del Plec de Clàusules Administratives Generals de contractació.
Per la tramitació dels plecs de clàusules administratives generals haurà de seguir-se el
procediment previst en l’article 278 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei municipal i del règim local de Catalunya i els articles 60 a
66 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals.
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Cal aprovar inicialment per ple els plecs de clàusules administratives generals, s’han de
sotmetre a informació pública mitjançant un anunci que s’ha de publicar al butlletí oficial
de la província, al DOGC, a un dels mitjans de comunicació escrita diària i en el tauler
electrònic pel termini de 30 dies, per la formulació de reclamacions i al.legacions. Cal
informe previ de Secretaria i d'Intervenció prèviament a l’aprovació inicial dels plecs
general.
D’acord a les previsions de l’article 278.1 del TRLMRLC l’aprovació dels plecs requereix
la informació prèvia de la Comissió Jurídica Assessora, prescripció que es recull també
en l’article 98.3 de l LCSP . Tal com hem comentat anteriorment, l’ajuntament presenta
per la seva aprovació els PCAG de caràcter estàndard aplicables als contractes de
serveis, de subministrament, obres i instal.lacions, de concessió d’obra pública i altres
contractes administratius i privats aprovats per decret de la presidència de la Diputació de
Barcelona núm. 466697/13 de 31 de maig i que van ser dictaminats per la Comissió
Jurídica Assessora reunida el 3 d’octubre de 2013 dictamen 318/2013. En aquest
dictamen la Comissió Jurídica assessora manifesta que al tractar-se d’uns plecs de
caràcter estàndard el seu informe no seria vinculant ja que es fa l’informe respecte a uns
plecs que en si mateixos no tenen operativitat jurídica directa. No obstant això, aquesta
operativitat es podrà obtenir si són adoptats per les corporacions corresponents, les quals
podran, si ho consideren oportú introduir-hi alteracions i només si aquests canvis són
substancials serà pertinent nova consulta a aquesta Comissió Jurídica Assessora. Per
tant, en aquest cas, pels PCAG no cal sol.licitar informe de la Comissió Jurídica
Assessora ja que aquest mateix òrgan ha excepcional de l’informe. Caldria, no obstant
informe, en cas que s’aprovessin modificacions substancials en relació als plecs
estàndard.
Un cop aprovats de forma definitiva s’han de publicar al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona i no entren en vigor fins que no s’hagi publicat íntegrament el text i hagi
transcorregut el termini de quinze dies hàbils previst a l’article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local, des de la comunicació de l’aprovació
definitiva a l’Administració de l’Estat i de la Comunitat Autònoma. S’han de publicar en el
butlletí informatiu local, s’ha d’inserir edicte en el tauler d’edictes de la Corporació i
anunciar al DOGC la referència al Butlletí Oficial de la Província en què s’hagin publicat.
Al adherir-nos al model de la Diputació de Barcelona el text del qual es va publicar al
BOP de Barcelona de BOP del dia 4 de febrer de 2014 i rectificació publicada en el BOP
de 26 de febrer de .014 serà suficient que l’edicte d’aprovació definitiva faci referència al
BOP en què es va publicar el text del model dels plecs estàndards aprovats per la
Diputació de Barcelona i caldrà publicar també les modificacions que s’aprovin en relació
als plecs aprovats per la Diputació.
És per tot això que, a proposta de la regidoria Secretaria, i vist el dictamen de la C. I.
d'administració, economia i hisenda, recursos humans, règim intern i seguretat , el Ple de
l’Ajuntament, per unanimitat dels membres assistents, acorda:

Primer.- Aprovar inicialment els plecs de clàusules administratives generals de
contractació, aplicables als contractes de serveis, de subministraments, obres i
instal.lacions, de concessió d’obra pública i a altres contractes administratius i als privats.
El text és el mateix que els plecs aprovats per la Diputació i publicats al BOP del dia 4 de
febrer de 2014 i rectificació publicada en el BOP de 26 de febrer de 2014.
Segon.- EXPOSAR al públic l’aprovació inicial a través d’edictes que s’inseriran al BOP,
DOGC i a un dels mitjans de comunicació escrita diària i en el tauler electrònic de
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l’Ajuntament. L’exposició pública es farà pel termini de 30 dies comptadors des l’endemà
de la publicació de l’anunci al BOPB.
Tercer.-En cas que no es presentin reclamacions contra l’acord d’aprovació inicial, dels
PCAG quedaran definitivament aprovats i es farà constar els efectes de l’aprovació per
decret de l’Alcaldia. Un cop aprovat definitivament els PCAG es procedirà a la seva
publicació íntegra al BOP i alhora anunciar al DOGC la referència del BOP en el qual
s’hagi publicat íntegrament el text i no entraran en vigor fins que hagi transcorregut el
termini de 15 dies des de la notificació de l’aprovació definitiva del Reglament a
l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya.
Quart.- A partir de l’entrada en vigor dels presents plecs queden derogats els plecs de
clàusules administratives generals de contractació, aplicables als contractes de serveis
de subministraments, i a altres contractes administratius i als privats i els plecs de
clàusules administratives generals de contractació, aplicables als contractes d’obres i
instal.lacions i als de concessió d’obra pública aprovats definitivament per acord del
plenari municipal en sessió celebrada el 26 d’octubre de 2.009 .
INTERVENCIONS:
Sr. JAUME VIVET:
Ja el 2009 es va aprovar un plec de clàusules que n’hi havia dos, un per als contractes
d’obra i l’altre, per a la resta de tipus de contracte i va sortir un nou text refós el 2011 i el
que es fa ara és adequar els plecs de clàusules a aquesta nova normativa i així en un sol
plec se soluciona tot el tema i són molts més curts. Això ens ho ha presentat la Diputació
de Barcelona i nosaltres creiem que ens hi hem d’adherir, perquè simplifica molt tota la
gestió i el que intentem és que s’anirà unificant arreu.
Per tant, demanaríem el suport de la resta de grups.

Sra. ROSER MAS:
Només dir que nosaltres, a la gent d’Iniciativa, ens trobareu en tot allò que defensi el
nostre país.
Sr. JOSEP M. SOLDEVILA:
Nosaltres hi votarem a favor, perquè a part d’adequar les dues clàusules i unificar-ho en
una sola, no modifica cap altre aspecte essencial.
Sr. MARC FONTSERÈ:
No sé si això defensa el país o simplifica els tràmits administratius...

Sra. ROSER MAS:
Ostres! Teniu raó! M’he saltat el punt, però hi donem suport igualment!
Sr. MARC FONTSERÈ:
De fet, Roser, en el fons és el mateix.
Nosaltres hi donarem suport i, a més, tenint en compte això: que la Diputació ha fet un
treball; se suposa que amb l’eficiència que sempre ha tingut i, per tant, adaptar-nos a
aquests plecs i hi votarem a favor.
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VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels setze membres assistents.

2.4. GRUPS MUNICIPALS DE CiU i de JpT-ERC-AM
2.4.1. Manifest pel menysteniment de les aspiracions legítimes i democràtiques del
poble de Catalunya que es va mostrar al Congrés dels Diputats Espanyol.
ACORD:
Les casualitats de la història han fet que conflueixin dos moments transcendentals per a
Catalunya, un de recessió i l'altre d'expansió. El primer, ara fa 300 anys, va ser per la
força cruel d'una guerra i el d'ara, en ple segle XXI, democràtic i pacífic, esgotant totes les
vies de diàleg i d'entesa per aconseguir que un poble pugui expressar lliurement la seva
consciència nacional, que ha mantingut tot i els grans intents de repressió repetits
cíclicament al llarg dels anys, i el seu dret a l’autodeterminació, dret fonamental que
recullen tots els tractats internacionals.
Catalunya, el nostre país, és un ciar exemple de nació que ha buscat el seu encaix en els
diferents models d'estat que ha tingut Espanya obtenint, en diferents graus d'intensitat,
una gran opressió a les nostres legítimes manifestacions de la cultura, la llengua,
I'educació, la justícia, etc. La identitat d'un poble que ha subsistit a una dictadura i que
ara es veu contínuament agredida pels diferents estaments que representen I'estat
espanyol.
El món municipal, representant, entre d'altres, a través de l'Associació de Municipis per la
Independència, esta patint una gran envestida a la seva autonomia; s’està qüestionant
constantment, via judicial, la nostra capacitat de decidir en temes referents a la sobirania
com ho demostren els 220 recursos contenciosos administratius que ha presentat la
delegació del govern espanyol de Catalunya contra ajuntaments catalans, una croada
insòlita que vol intimidar, sense aconseguir-ho, el món local amb l'amenaça constant dels
jutjats. Lluny d'això, alcaldes i alcaldesses segueixen al peu del canó per defensar el que
legítimament els hi demanen els seus ciutadans i que, com no podria ser d'una altra
manera, donen cabuda les lleis vigents.
Els ponts, les vies de diàleg que hem intentat una i altra vega da des de Catalunya, a
través del nostre govern, però també des del món municipal i des de la societat civil, han
topat reiteradament contra un mur que no ha deixat entreveure cap escletxa, cap gest
per part del govern espanyo" ans el contrari, aquest mur s'ha anat aixecant cada cop
més alt i més sòlid, més intransigent contra qualsevol emissari que ha intentat donar la
mà per parlar d'una possible sortida. Ahir a la tarda, el Congrés dels diputats va viure un
nou episodi d'aquesta historia j, com era d'esperar, la resposta va ser implacable i es va
evidenciar que no hi ha possible diàleg amb qui no vol escoltar, amb qui no té cap
intenció de cedir ni en un sol punt de la seva estratègia.
Els representants del Parlament de Catalunya van demanar que es transfereixi a la
Generalitat de Catalunya la competència de convocar referèndums fent ús de I'article
150.2 de la Constitució, buscant una possible i imaginativa solució per tal que garantir
que el poble català pugui expressar lliurement el seu dret a decidir. Però com és sabut, la
resposta per part de tots els partits d'àmbit estatal representats al Congrés dels diputats
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(PP, PSOE i UPO) va ser contundent, sense matisos, totalment contraria a la celebració
d'una consulta que és I'eina democràtica que tenen els països del món per determinar el
seu futur.
Per tot això, l’Ajuntament s’adhereix al manifest de l'Associació de Municipis per la
Independència, en el sentit següent:
MANIFESTA que:

Lamentem el constant menysteniment de les aspiracions legítimes i
democràtiques del poble de Catalunya, que ahir es va expressar amb contundència al
Congrés dels diputats espanyol.

Defensarem des del món municipal, ara i sempre, el dret d'autodeterminació dels
pobles i treballarem amb fermesa per a la protecció dels drets nacionals i per la
conscienciació de la ciutadania per tal que pugui exercir aquest dret.

Facilitarem i impulsarem la celebració d'una consulta a Catalunya per tal que els
ciutadans i ciutadanes, democràticament, puguin decidir si volen la independència del
nostre país.

Donarem suport al govern de la Generalitat de Catalunya en totes les accions que
vagin encaminades a aconseguir aquest objectiu. A les hores següents de convocar-se la
consulta, els ajuntaments catalans convocarem un ple extraordinari per donar-hi suport.
És per tot això que, a proposta de la regidoria Alcaldia, i vist el dictamen de la C. I.
d'administració, economia i hisenda, recursos humans, règim intern i seguretat , el Ple de
l’Ajuntament, per majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació,
acorda:

INTERVENCIONS:
Sra. ROSER MAS:
El que he dit al punt anterior: que evidentment hi donarem suport.

Sr. JOSEP M. SOLDEVILA:
Què voleu que els digui en aquesta moció! Ja no hi he participat, com és normal, però el
que si que em passa cada dia que estic més amb vostès, estic més confús; el meu
pensament a vegades no dóna crèdit al que veig i al que escolto! Perquè, vaja! Vostès se
senten menyspreats per Madrid, vostès? Nosaltres aquí en aquest consistori ens sentim
menyspreats ple rere ple; quan veig que s’ajunten tots vostès per anar en contra de
nosaltres, oposició i equip de govern, menyspreats nosaltres!
De totes maneres, com volen que els facin cas si són igual que vostès, els de Madrid?
Primer s’ha de sembrar abans de recollir i s’ha de tenir respecte als demés si volen que
els tinguin respecte a un mateix, després els tindran respecte, com volen vostès.
A part d’això, hi ha el temps que ens demostra els canvis que pot fer una persona en la
seva evolució i vostès en són el màxim exponent. Sisplau! El temps, ens diu que vostès
en la seva majoria, en la legislatura anterior, van ser el primer municipi d’Osona que en
un ple van votar en contra d’una consulta, tant els socialistes com alguns de CiU; quan
veig això, no sé quin menyspreu és la democràcia! Per tant, nosaltres no votarem a favor.
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Sr. MARC FONTSERÈ:
Nosaltres hi donarem suport, tot i que en algunes paraules que surten podrien matisar-se
o podrien redactar-se diferent de forma no tant, en un llenguatge no tan data, però el
manifest, la part dispositiva hi estem d’acord i per tant, votarem a favor i m’agradaria
recordar al portaveu de Plataforma que el grup socialista i alguns regidors del grup de
CiU, no vam votar en contra d’una consulta, si no que vam votar una altra cosa.
Sr. JORDI CASALS:
Des d’Esquerra Republicana Junts per Torelló, donarem suport a aquesta moció que ve
de l’AMI, per dues coses: una, perquè creiem que el municipalisme s’ha de posicionar i
ha de ser una part activa en tot el procés en què vivim i fer un posicionament davant de
cada pas d’aquest procés és important per demostrar la fortalesa i la base local del
procés i també demostrar la gran base social que el sustenta darrere. I segon, pel
contingut, perquè si, ens sentim com un poble menystingut. La voluntat dels catalans
perquè siguin consultats sobre el seu futur és molt ampli; és un consens molt ampli i des
de l’Estat espanyol, els seus representants al Congrés dels Diputats van menystenir
aquesta voluntat, perquè ja no és posicionar-se o no en contra de la independència, si no
que és posicionar-se en contra del fet de preguntar i aquí que el portaveu de Plataforma
de quina diferència hi ha entre els uns i els altres, és molt gran: el Parlament de
Catalunya, el que vol, és que s’expressin tant els que estan a favor de la independència,
com els que no; en canvi, el congrés espanyol ens situa en una situació en què els que
volem canviar algunes coses no ens podem manifestar i, òbviament, els que volen quedar
igual, s’hi hauran de quedar.
Aquesta és la manera de veure la democràcia des del Congrés espanyol: tenen por a la
independència i per això neguen la democràcia. Nosaltres anirem avançant com a país i
al final, acabarà exercint el nostre dret a decidir el nostre futur i el que la majoria decideixi
anirem cap allà.

Sr. MANEL ROMANS:
No és la primera vegada i, malauradament, pensem que no serà l’última, que haguem de
defensar en aquest ple drets universals reconeguts per institucions com les Nacions
Unides, davant d’un govern espanyol, que com ha vingut fent els últims 300 anys, vol de
totes totes, sotmetre’ns als seus mandats, sense escoltar el que els ciutadans de
Catalunya li fan arribar.
El passat 8 d’abril, el Congreso de los Diputados va rebutjar la proposta que li fos
traspassat al Govern de Catalunya la competència de convocar referèndums. No es
demanava cap millora econòmica, ni social, ni cultural, ... tant sols demanàvem que ens
deixessin exercir el dret universal al vot, l’essència de la democràcia. No va ser possible!
Els diputats del Partit popular, del partit socialista i UPID, van fer servir la seva
aclaparadora majoria a la cambra, per tombar la proposta del Parlament de Catalunya.
Des dels ajuntaments hem de fer sentir la nostra veu i recolzar a les institucions i
associacions que defensen el nostre dret a decidir. Tenim i tindrem pressions,
contenciosos; es faran lleis a la seva mida per tombar-nos la demanda, però el poble de
Catalunya, amb els seus ajuntaments al davant, ha de ser garant d’un dret que no ens
podem deixar ultrapassar per uns senyors que s’omplen sempre la boca de democràcia i
que són els primers en no deixar- exercir-la.

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




Vots favorables: 13, dels regidors i les regidores dels grups municipals de CiU, del
PSC-PM, de JpT-ERC-AM i d’ICV-EUiA-E
Vots desfavorables: 3, dels regidors del grup municipal de PxC
Abstencions: 0

2.5.- GRUPS MUNICIPALS DE CiU, de PSC-PM DEL JpT-ERC-AM i D’ICV-EUiA-E
2.5.1. Declaració 35 anys d'Ajuntaments democràtics al servei de la ciutadania.
ACORD:
El 3 d’abril d’enguany es compleixen trenta-cinc anys de les primeres eleccions
municipals democràtiques i el 19 d’abril trenta-cinc anys de la constitució dels
ajuntaments democràtics.
Després de 40 anys de dictadura, eren elegits al 1979 per sufragi universal, les primeres
alcaldesses, alcaldes, regidores i regidors de l’etapa democràtica. La societat catalana va
celebrar aquelles eleccions amb il·lusió, esperança i amb la certesa que la llibertat era un
valor que havíem de defensar després del llarg camí cap a la democràcia per fer una
societat més justa.
No podem oblidar que política ve de polis (que era la ciutat en la Grècia clàssica on es va
inventar la democràcia) i ciutadania de la civitas romana, on existien els edificis públics
representatius que administraven els drets i deures dels ciutadans. Al llarg d’aquests
anys, els ajuntaments, hereus d’aquesta tradició clàssica, han estat una escola de
ciutadania per garantir l’exercici de drets civils i polítics.
La contribució dels ajuntaments per transformar les nostres ciutats i els nostres pobles,
sense cap mena de dubte, ha estat extraordinària. La feina de totes aquelles persones i
de les que han vingut després ha jugat un paper importantíssim en la modernització i la
transformació del nostre país. A la seva dedicació, altruista i vocacional, els devem la
millora de la nostra qualitat de vida actual.
Aquell any 1979 les ciutats i pobles del nostre país patien moltes mancances, dèficits
socials, urbanístics, d’infraestructures i de serveis. Els nous electes escollits van haver de
començar pràcticament des de zero, això sí, amb molta empenta i il·lusió. Per això, avui,
trenta-cinc anys després, cal que homenatgem aquelles dones i homes que es van posar
al servei dels ciutadans i dels que al llarg d’aquests anys han continuat la seva tasca,
amb l’objectiu de construir projectes col·lectius des dels valors i des de la voluntat de
transformació social, amb la complicitat del ric teixit associatiu existent a moltes ciutats i
pobles de Catalunya. Ningú no pot negar el paper dinamitzador i de lideratge dels nostres
governs locals en la construcció del país i en el progrés de la societat.
Malgrat tot això, malgrat aquesta empenta i aquesta il·lusió, els ajuntaments en tots
aquests anys han estat reivindicant un finançament més just i adequat. Durant aquests
gairebé trenta-cinc anys les hisendes locals han estat l’assignatura pendent, en la mesura
que l’aportació financera de l’Estat i de la Generalitat a les administracions locals no s’ha
adequat als serveis que presten.
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En un moment com l’actual, en què des de l’Estat volen que el paper dels ajuntaments
quedi reduït a la mínima expressió, davant els greus problemes que té la nostra societat i
que s’expressen de manera demolidora en les nostres ciutats i pobles, defensem més
que mai que els ajuntaments, com a governs locals i administració més propera a la
ciutadania, han de tenir un paper actiu en la solució dels problemes socials existents avui
en dia per tal de continuar essent el principal instrument de cohesió i convivència en el
conjunt de pobles i ciutats de Catalunya.
El municipalisme, des de la constitució dels primers ajuntaments democràtics a l’any 1979
–amb una aposta per la llibertat, per una societat més justa i amb participació socialsempre ha tingut com a base principal el servei a la ciutadania i l’autonomia local.
L’Ajuntament de Torelló ens adherim a la Declaració de la Federació de Municipis de
Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis, en relació als 35 anys d’ajuntaments
democràtics al servei de la ciutadania i volem avui fer un reconeixement a tots els electes
locals que durant aquests trenta-cinc anys han estat al capdavant dels seus pobles i
ciutats duent a terme una tasca vital per millorar les condicions de vida dels seus veïns i
veïnes. En aquest sentit, des de l’Ajuntament de Torelló seguim i seguirem treballant i
donant suport, perquè el municipalisme pugui donar respostes als nous reptes que tenim
com a país.
INTERVENCIONS:
Sr. JAUME VIVET:
La Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació de Municipis de Catalunya ens
demanen adherir-nos a aquesta proposta. Particularment penso que s’ha fet molt bona
feina durant aquests 35 anys i, per tant, s’ha avançat molt. En els moments en què ens
trobem, en què els constants atacs a les administracions locals són la nota dominant i el
més preocupant és el que ve darrere de tot això, que és la Llei de finançament Local que
s’està preparant i que vol deixar els municipis buits de contingut i econòmicament parlant,
escanyats; quan la realitat és una altra i és que les administracions locals som els primers
en racionalitzar i saber estalviar.
Per tant, més que mai hem de defensar els interessos de les administracions locals i, per
tant, nosaltres com a grup i equip de govern hi donarem suport i demanaríem a la resta
de grups si hi volen donar suport.

Sra. ROSER MAS:
Evidentment hi estem d’acord. La feina ha estat fins ara, i serà –al pas que anem- la més
dura, perquè vivim els problemes quotidians dels vilatans.
Per altra banda, també probablement és una de les que provoca més satisfaccions,
perquè precisament aquest apropament a les persones et fa veure les coses bones i les
coses dolentes, també. Es veu molt més ràpidament el resultat d’una acció dels
ajuntaments. Els ajuntaments, per això, no hem disposat mai de recursos suficients per
fer front a les necessitats que s’anaven generant en la ciutadania, i ara encara molt
menys, i menys que n’hi haurà, sembla, per tot el que es prepara.
La idea, semblaria ser –com ha dit el Sr. Alcalde- que volen que desapareixem els
ajuntaments com a primer graó d’atenció al ciutadà. Per això, entenem que és molt
important reconèixer la feina que s’ha fet, la que es farà i sobretot i malgrat que sigui
contra corrent, perquè actualment tenim molt mala premsa, defensar i explicar que la
política, la de debò, no és el problema d’aquesta situació, si no que, de fet, és la solució.
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Sr. JOSEP M. SOLDEVILA:
Nosaltres també hi donarem suport, perquè com hem dit més d’una vegada, creiem que
els ajuntaments han de ser els pilars de la societat, són els que coneixen més els
intrínculis dels ciutadans. De totes maneres, no ens hi vam ficar nosaltres aquí, perquè hi
ha un seguit de clàusules que precisament a Torelló no es practiquen, com pot ser
l’aposta per la llibertat, una societat més justa i participació social. Perquè aquí, llibertat
no en tenim nosaltres de pensament; societat justa la que esmenten vostès i la
persecució social; vam intentar que la gent vingués als plens a parlar i també ens ho van
denegar. Però votarem a favor, perquè creiem que el manifest és correcte.

Sr. MARC FONTSERÈ:
Subscric les paraules dels que han parlat anteriorment, excepte el grup de Plataforma.
Llibertat de pensament crec que n’hi ha, i ho demostra el fet que puguem estar tots aquí.
Fa deu anys, se celebrava el 25 aniversari; alguns regidors d’aquí i algun altre que està
entre el públic ho vam celebrar. La demanda en aquell moment no era altra que més
finançament i més recursos per als ajuntaments i declarar o explicar la feina feta en els
25 anys i la que es tenia ganes de fer, essent del color que se sigui, tots teníem ganes i
tots pensàvem que era el moment de fomentar encara més la política municipal.
Al cap de deu anys, les expectatives municipals són les mateixes, però els riscos com ja
ha comentat l’alcalde i la Roser d’Iniciativa, són grans i aquí estem tots junts per lluitar-hi i
per seguir aconseguint que els ajuntaments siguin forts, potents i la vanguarda de la
política.
Sr. JORDI CASALS:
Amb aquesta declaració commemorem, a més dels ajuntaments democràtics, també la
democratització de la societat catalana a través dels municipis. L’eina dels ajuntaments
en quant a la democràcia és un dels seus pilars bàsics; la proximitat entre els elegits i els
electors ho profunditza i també s’ha trencat una dinàmica molt espanyola de principis del
segle XX i del segle XIX, dels municipis que servien només per pràctiques caciquistes i
per mantenir els seus status quo socials; és a dir que, a més d’una democratització
política, els ajuntaments també han suposat trencar alguns esquemes i d’avenços socials
i de transformació de la nostra societat.
Des dels ajuntaments, l’esforç important que s’ha fet i com ara recordava en marc, sense
el finançament necessari, perquè és veritat: fa deu anys ja es reclamava una millora en el
finançament; doncs amb eines que s’han dotat els ajuntaments amb recursos propis dels
ajuntaments, que surten dels mateixos ciutadans de cada municipi, s’han fet aquestes
eines de polítiques socials, de promoció econòmica en l’àmbit de l’esport i de la salut, que
s’ha de posar en valor. La resposta de l’Estat espanyol és la LRSAL, és retallar, fer
encongir els municipis, la capacitat d’actuació dels municipis i també, pel que sembla,
volen restringir la representativitat democràtica, és a dir, també una restricció
democràtica; segurament, qui governa a Madrid no li ha agradat aquesta punta de llança
que ha representat el municipalisme durant els 35 anys en l’aprofundiment de la
democràcia.
Per tot això, nosaltres ens sumem a aquesta declaració dels 35 anys d’ajuntaments
democràtics al servei de la ciutadania, perquè és això el que són els ajuntaments.
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels setze membres assistents.
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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, des de l'última sessió plenària.

Donar compte dels decrets de l’alcaldia signats entre els dies 26 de març i 23
d’abril de 2014, ambdós inclosos.

Codi
2014/622

Data creació
26/03/2014

Descripció
27-09-III Baixa activitat

2014/623
2014/624

26/03/2014
26/03/2014

Decret deixar sense efectes baixa d'ofici exp. 03-2014
Nòmina. Rectificació nòmina amb I.T. SRL

2014/625
2014/626
2014/627
2014/628
2014/629

26/03/2014
26/03/2014
26/03/2014
26/03/2014
26/03/2014

Annex conveni de col·laboració educativa entre la Unicersitat de Vic i
l'Ajuntament de Torelló
Decret concessió nínxol 2292
Decret concessió nínxol 2293 1a
Decret Aprovar la relació P-2014-33
139-14 VP Creperia

2014/630
2014/631
2014/632

26/03/2014
26/03/2014
26/03/2014

Decret incoació expedient modificació contracte obres
Decret aprovar la relació P-2014-34
Decret designa advocats procediment 1060-2013

2014/633
2014/634

26/03/2014
27/03/2014

Modificació de la gestió de presència del personal de la ràdio i el museu
municipals
Decret Aprovar la relació P-2014-35

2014/635
2014/636
2014/637
2014/638
2014/639
2014/640
2014/641
2014/642
2014/643
2014/644
2014/645
2014/646
2014/647

27/03/2014
27/03/2014
27/03/2014
27/03/2014
27/03/2014
27/03/2014
27/03/2014
27/03/2014
27/03/2014
27/03/2014
27/03/2014
27/03/2014
27/03/2014

Decret Aprovar un AD a favor de Josep M. Altimir Sans
Decret Aprovar un AD a favor de Ramon Sitjà Font
Decret Aprovar un AD a favor de Ramon Sitjà Font
Servei teleassitència exp. 2014-40
Servei teleassitència exp. 2007-221
Baixa servei teleassistència exp. 2008-221
Baixa servei transport adaptat exp. 2008-121
Servei de neteja de xoc exp. 2006-52
Servei de neteja de xoc exp. 2003-67
Servei de neteja de xoc exp. 2010-112
Decret aprovar la relació P-2014-36
Decret aprovar la relació F-2014-60
Decret incoació contracte serveis

2014/648

27/03/2014

5-2011-CPR Mesures queixa fums i sorolls recreativa

2014/649
2014/650
2014/651

28/03/2014
28/03/2014
28/03/2014

Nòmina. Modificació decret productivitat P.L. març 2014
Decret aprovar la relació P-2014-37
Decret incoació expedient sancionador O.G.G.
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2014/652
2014/653
2014/654
2014/655
2014/656
2014/657
2014/659
2014/660

28/03/2014
28/03/2014
28/03/2014
28/03/2014
28/03/2014
31/03/2014
31/03/2014
31/03/2014

Concedir l'increment de 6m³ a preu del 1r. tram de consum de la taxa pel
subministrament d'aigua potable, al contracte 5.598.463.
MS Transmissió llicència parada 39 mercat setmanal
153-14 VP Carpa publicitat
Decret incoació expedient sancionador M.Z.
Decret Aprovar la relació P-2014-38
154-2014-LOMEN-SSTT
Sanció 15-14
Acord incoació 15.1-14

2014/661

31/03/2014

Iniciar l'expedient de modificació de pressupost núm. 7-2014, per ampliació de
crèdits per ingressos de taquillatge

2014/662

31/03/2014

Acces Via obertaSEPE,SOC,ICASS,INSS,Ent jur i padro

2014/663

31/03/2014

Exp. Gral. Núm. 2014-366-SECRE-Incoació recuperació d'ofici terreny
municipal

2014/664
2014/665
2014/666
2014/667
2014/668

31/03/2014
31/03/2014
31/03/2014
31/03/2014
31/03/2014

Decret aprovació acta preus contradictoris obra reforma edifici policia local
Exp.-150-14 alta placa de gual C. Conflent, 1
Expedient núm. 2013-170-SECRE-ordexec
Autorització per fotografiar Can Parrella – C.G.D.
Decret concessió dret funerari

2014/669
2014/670

31/03/2014
01/04/2014

Delegació de l'alcaldia en la regidora Sra. Núria Güell, per a la celebració d'un
casament civil
Decret incoació contracte menor obres

2014/671
2014/672
2014/673
2014/674
2014/675
2014/676
2014/677
2014/678
2014/679

01/04/2014
01/04/2014
01/04/2014
01/04/2014
01/04/2014
01/04/2014
01/04/2014
01/04/2014
01/04/2014

Sol.licitud Targeta Aparcament Individual- exp. 2014-53
Baixa transport adaptat exp. 2004-154
Baixa transport adaptat exp. 2007-82
Baixa transport adaptat exp. 2014-30
Alta servei teleassistència exp. 2008-121
Alta servei teleassistència exp. 1997-66
Servei neteja de xoc a la llar exp 2005-4
Carpa Associaicó Cultural Un Diumenge Qualsevol
Alta cens d'animals gos amb xip 616093400017856

2014/680
2014/681

01/04/2014
01/04/2014

Autorització actes Festes del barri de Montserrat 2014
162-2014-LOMEN-SSTT

2014/682

01/04/2014

Baixa servei teleassistència i rebut 14166 2n tr. 2014. exp. 2007-239

2014/683

01/04/2014

Decret aprovar la justificació num. 1-2014 bestreta ajuntament

2014/684

01/04/2014

Baixa servei teleassistència i rebut 14188 2n.tr.2014 exp. 1999-57

2014/685
2014/686
2014/687
2014/688

01/04/2014
01/04/2014
01/04/2014
02/04/2014

Baixa servei teleassistència i rebut 14072 2n.tr.2014 exp. 2005-60
Decret aprovar la relació P-2014-40
Decret aprovar la relaciò P-2014-41
06-05-i Baixa activitat
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2014/689

02/04/2014

Autoritzar i disposar una despesa a nom de Joan Fajeda, S.L.

2014/690

02/04/2014

Autoritzar i disposar una despesa a nom de Unión Internacional de Limpieza,
S.A.

2014/691
2014/692
2014/693
2014/694
2014/695
2014/696
2014/697

02/04/2014
02/04/2014
03/04/2014
03/04/2014
03/04/2014
03/04/2014
03/04/2014

Autoritzar i disposar una despesa a nom de Unión Internacional de Limpieza,
S.A.
autorització accés WTP de la ORTG
Decret aprovar la relació O-2014-69 i F-2014-61
Carpa 5è Motor fest
Decret aprovar la relació P-2014-42
Decret Aprovar la relació P-2014-44
Decret Aprovar la relació P-2014-43

2014/698
2014/699
2014/700
2014/701
2014/702
2014/703
2014/704
2014/705
2014/706
2014/707
2014/708

03/04/2014
03/04/2014
04/04/2014
04/04/2014
04/04/2014
04/04/2014
04/04/2014
04/04/2014
04/04/2014
04/04/2014
04/04/2014

Aprovar l'expedient de modificació de pressupost núm. 7-2014, per ampliació de
crèdits per majors ingressos
Carpa anul·lar requeriment TILBO
168-2014-LOMEN-SSTT
170-2014-LOMEN-SSTT
169-2014-LOMEN-SSTT
Decret renúncia parcel·la 17 horts socials
Decret concessió dret funerari nínxol 2295 fila 3a
39-2013-i-CN legitimació canvi titular
7-2012-CPR CN acceptar al·legació alta activitat
06-2013-i baixa actv ofici
Decret Aprovar la relació F-2014-62 i altres

2014/709
2014/710

04/04/2014
07/04/2014

Aprovar la liquidació del servei de la Deixalleria de la Vall del Ges, de l'any 2013
Nòmina. Embargament retribucions MBA

2014/711

08/04/2014

Nòmina. Reconeixement serveis previs (triennis) FMM

2014/712

08/04/2014

Autorització ús del teatre Cirvianum 5-2014 - IES Cirvianum

2014/713

08/04/2014

Decret Àrea ADMIN ECO I H RRHH R INT I SEGURETAT

2014/714
2014/715
2014/716
2014/717

08/04/2014
08/04/2014
08/04/2014
08/04/2014

Decret autorització acampada concursos carpfishing ARS
Ordre de pagament préstecs març 2014
Decret Aprovar un AD a favor de l'Associacio GEA
Decret Aprovar un AD a favor de Musicop SCCL

2014/718

08/04/2014

Decret Aprovar un AD a favor de Mar Colomer Roma

2014/719
2014/720

08/04/2014
08/04/2014

Decret Aprovar un AD a favor de Comercial Contel SA
Alta servei teleassitència exp. 2003-183

2014/721
2014/722
2014/723
2014/724
2014/725
2014/726

08/04/2014
09/04/2014
09/04/2014
09/04/2014
09/04/2014
09/04/2014

Admissió a tràmit d'una reclamació d'indemnització per responsabilitat
patrimonial – M.V.F.
Servei neteja de xoc a la llar exp. 2010-203
Servei neteja de xoc a la llar exp. 2011-108
Baixa cens d'animals gos amb xip 985121013219468
Alta cens d'animals gos amb xip 900108001464893
Alta cens d'animals gos amb xip 982000196980027
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2014/727
2014/728
2014/729
2014/730
2014/731
2014/732

09/04/2014
09/04/2014
09/04/2014
09/04/2014
09/04/2014
09/04/2014

Alta cens d'animals gos amb xip 982000196980220
Alta cens d'animals gos amb xip 982000161036657
Decret Educació
Decret aprovar la relació P-2014-46
Decret Aprovar la relació P-2014-47
Decret Aprovar la relació P-2014-48

2014/733

09/04/2014

Decret Aprovar la certificació núm. 1 obra oficines policia local

2014/734
2014/735
2014/736
2014/737
2014/738
2014/739
2014/740
2014/741
2014/742
2014/743
2014/744

09/04/2014
09/04/2014
10/04/2014
10/04/2014
10/04/2014
10/04/2014
10/04/2014
10/04/2014
10/04/2014
10/04/2014
10/04/2014

Compensar la factura núm. 2014-1 emesa per l'ajuntament per les despeses de
la Deixalleria de la Vall del Ges amb la factura núm. 140.232 de l'empresa
Recollida i Reciclatge, S.L.
Decret incoació contracte menor serveis
180-2014-LOMEN-SSTT
179-2014-LOMEN-SSTT
181-2014-LOMEN-SSTT
183-2014-LOMEN-SSTT
185-2014-LOMEN-SSTT
186-2014-LOMEN-SSTT
Decret aprovar la relació P-2014-49
Decret Aprovar un AD a favor de Dagra elèctrics SL
ADJUDICACIÓ horts socials del municipi de Torelló

2014/745
2014/746
2014/747
2014/748
2014/749
2014/750
2014/751
2014/752
2014/753

10/04/2014
10/04/2014
10/04/2014
10/04/2014
11/04/2014
11/04/2014
11/04/2014
11/04/2014
11/04/2014

Decret Aprovar un AD a favor de 9 Habitat intel.ligent SL
Decret autorització acés fitxer padró habitants
Sanció 16-14
Acord incoació 16.1-14
Decret Aprovar un AD a favor de Ferreteria Tio SL
Retornar taxa carpa Motor Fest
Decret Aprovar la relació F-2014-64
Decret Aprovar la relació F-2014-65
Sol·licitud d'accés per vehicles M.E.M.K.

2014/754
2014/755
2014/756
2014/757
2014/758
2014/759
2014/760
2014/761
2014/762
2014/763
2014/764
2014/765

11/04/2014
11/04/2014
11/04/2014
11/04/2014
11/04/2014
11/04/2014
11/04/2014
11/04/2014
11/04/2014
11/04/2014
14/04/2014
14/04/2014

Trasllat documentació Agrupació de Fotògrafs Professionals Comarques de
Catalunya
156-2014-LOMEN-SSTT
155-2014-LOMEN-SSTT
144-2014-LOMEN-SSTT
101-2014-LOMEN-SSTT
188-2014-LOMEN-SSTT
187-2014-LOMEN-SSTT
182-2014-LOMEN-SSTT
Decret baixa per no RN 01-2014
Decret Aprovar la relació P-2014-50
27-07-i Baixa activitat
57-14 Renuncia ovp B. Montserrat

2014/766

14/04/2014

Sol.licitud Targeta d'Aparcament individual- exp. 2007-242

2014/767

14/04/2014

Sol.licitud Renovacio Targeta Aparcament Individual-exp. 2011-54

2014/768

14/04/2014

Convocar prova mèdica aspirants borsa agents Policia Local
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2014/769

14/04/2014

Acord incoació 17.1-14

2014/770

14/04/2014

Decret Àrea ADMIN ECO I H RRHH R INT I SEGURETAT

2014/771

14/04/2014

Aprovació definitiva de la modificació del Reglament regulador de l'accés
restringit al nucli antic de Torelló.

2014/772

14/04/2014

Aprovació definitiva de la la modificació del reglament del servei municipal
d’horts socials a mas Cervià

2014/773
2014/774
2014/775

15/04/2014
15/04/2014
15/04/2014

Reconèixer l'obligació d'una despesa a favor de l'Agència Catalana de l'Aigua.
Decret aprovar la relació P-2014-51
Decret aprovar la relació P-2014-52

2014/776

15/04/2014

Decret Aprovar la certificació núm. 1 obra rehabilitació piscines II fase

2014/777
2014/778

15/04/2014
15/04/2014

Alta cens d'animals del gos amb xip 977200008216262
gos perillós amb xip 982000189389553

2014/779
2014/780

15/04/2014
15/04/2014

Decret Aprovar la certificació núm. 5 urbanitzacio Rocaprevera
Gos perillós amb xip 982000196974039

2014/781

15/04/2014

Modificació de les dades de l'AMPA de l'Escola Sagrats Cors inscrites al
Registre Municipal d'Entitats

2014/782
2014/783
2014/784
2014/785
2014/786
2014/787
2014/788
2014/789
2014/790
2014/791

15/04/2014
15/04/2014
15/04/2014
15/04/2014
15/04/2014
15/04/2014
16/04/2014
16/04/2014
16/04/2014
16/04/2014

Decret Candidatura de l'Ajuntament de Torelló a la Comissió Directiva del
Consell Esportiu d'Osona
Decret devolució garantia definitiva
Servei neteja de xoc a la llar exp. 2007-52
Servei neteja de xoc a la llar exp. 2003-314
Servei neteja de xoc a la llar exp. 1997-86
Servei transport adaptat exp. 2011-95
Carpa Club Futbol Torelló
Decret Aprovar la relació F-2014-66
36-06-II.2 Canvi d'annex II.2 LIIAA i innòcua LPCAA
Decret Aprovar un AD a favor de Montse Solà

2014/792
2014/793
2014/794
2014/795
2014/796
2014/797
2014/798
2014/799
2014/800
2014/801
2014/802
2014/803
2014/804
2014/805
2014/806

16/04/2014
16/04/2014
17/04/2014
17/04/2014
17/04/2014
22/04/2014
22/04/2014
22/04/2014
22/04/2014
22/04/2014
22/04/2014
22/04/2014
22/04/2014
22/04/2014
22/04/2014

Decret adjudicació contracte menor obres plaques teulada
15-04-II.1 canvi d'annex II.1 LIIAA a II LPCAA
Ordre d'execució urbanística carrer Manlleu, 211
Ordre d'execució urbanística carrer Camprodon, 14
Decret Aprovar la relació F-2014-67
198-2014-LOMEN-SSTT
199-2014-LOMEN-SSTT
Decret Educació
Sol·licitud d'accés per vehicles E.V.M.
Sol·licitud d'accés per vehicles L.R.G.
Sol·licitud d'accés per vehicles L.F.P.
Sol·licitud d'accés per vehicles S.R.F
Sol·licitud d'accés per vehicles A.P.D.
Sol·licitud d'accés per vehicles R.M.C.
Sol·licitud d'accés per vehicles M.D.C.
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2014/807

22/04/2014

Sol.licitud Targeta Aparcament Provisional- exp. 2014-14

2014/808
2014/809
2014/810
2014/811
2014/812
2014/813
2014/814
2014/815
2014/816
2014/817
2014/818

22/04/2014
22/04/2014
22/04/2014
22/04/2014
22/04/2014
22/04/2014
22/04/2014
22/04/2014
22/04/2014
23/04/2014
23/04/2014

Sol.licitud Targeta Aparcament Provisional- exp. 205-188
Sol·licitud d'accés per vehicles L.T.B.
Sol·licitud d'accés per vehicles L.S.C.
Sol·licitud d'accés per vehicles M.C.C.
Sol·licitud d'accés per vehicles R.A.S.
Sol·licitud d'accés per vehicles J.C.S.
Sol·licitud d'accés per vehicles J.G.D.
Sol·licitud d'accés per vehicles P.M.C.
Decret Aprovar la relació P-2014-53
Permís carpa Associació Carrossaire els Grillats
VP Sant Jordi 2014

2014/819
2014/820
2014/821
2014/822
2014/823
2014/824
2014/825

23/04/2014
23/04/2014
23/04/2014
23/04/2014
23/04/2014
23/04/2014
23/04/2014

Requeriment recollida de la documentació que l'Associació Fotògrafs de les
Comarques de Catalunya té a l'edifici de la Cooperativa.
VP Barri Montserrat 2014
Decret Aprovar la relació P-2014-54
205-2014-LOMEN-SSTT
203-2014-LOMEN-SSTT
202-2014-LOMEN-SSTT
204-2014-LOMEN-SSTT

3.2. DONAR COMPTE EXPRESSA DE DECRETS DE L'ALCALDIA
3.2.1. Donar compte expressa del decret de l'alcaldia de delegació per a la
celebració d'un matrimoni cicil, a la tinenta d'alcalde, Sra. Núria Güell.
En data 31 de març de 2014 es va dictar el decret de l’alcaldia que es transcriu a
continuació per al general coneixement:
“En data 3 de febrer de 2014, el Secretari Judicial del Registre Civil de Torelló, emet
comunicat en el sentit que ha estat autoritzat el matrimoni civil entre el Sr. SERGI JUFRÉ
CASTILLO i la Sra. SÒNIA CALVO NIETO, els quals han manifestat la seva voluntat que
l’enllaç se celebri a l’Ajuntament de Torelló, d’acord amb el que estableix la Llei 257/1994,
de 23 de desembre, de modificació del Codi Civil en matèria d’autorització de matrimoni
civil pels alcaldes.
La Sra. NÚRIA GÜELL ROVIRA, tinenta d’alcalde d’aquesta Corporació, està en
disposició de celebrar l’acte.
Per tot l’exposat anteriorment, i de conformitat amb les atribucions que em confereix
l’article 21 de la Llei 7/1985 de bases de règim local i l’article 53 del decret legislatiu
2/2003 pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal de règim local de Catalunya,
RESOLC:
Primer.- DELEGAR en La Sra. NÚRIA GÜELL ROVIRA, tinenta d’alcalde d’aquesta
Corporació, l’autorització per a la celebració del matrimoni civil entre el Sr. SERGI JUFRÉ
CASTILLO i la Sra. SÒNIA CALVO NIETO, el dia 3 de maig de 2014.
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Segon.- NOTIFICAR el present acord a les persones interessades.
Tercer.- De conformitat amb el que que es disposa a l’article 13.3 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de Règim jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú, cal procedir a la publicació d’aquesta resolució al Butlletí Oficial de la
Província per al general coneixement.”

3.2.2. Candidatura a la comissisó directiva del Consell Esportiu d'Osona
Es dóna compte expressa del decret de l’alcaldia següent:
RELACIÓ DE FETS:
La comissió directiva del Consell Esportiu d’’Osona, de conformitat amb la normativa
vigent. Va acordar, en la reunió del dia 27 de març de 2014, la convocatòria de les
eleccions per a al renovació de la Junta.
Atès les normatives aplicables, les actuacions i les terminis fixats per a l’esmentada
convocatòria per a la presentació de candidatures caldrà adreçar un escrit a la Junta
Electoral, signat pel legítim representant de l’entitat on hi constarà, de forma explícita: La
Candidatura, el nom de la persona que la representarà i l’estament al que es presenta.
Aquest escrit haurà d’anar acompanyat d’un document d’acceptació de la persona física
representant i la fotocòpia del seu DNI. També haurà de fer constar l’acord d’atorgament
de representació de l’entitat per la qual actua.
Atès que el calendari del procés indica que la presentació de candidatures s’haurà
d’efectuar del 15 al 25 d’abril de 2014
Per tot això,
La regidoria d’Esports proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels acords que
segueixen:
Primer.- PRESENTAR L’Ajuntament de Torelló a les eleccions a la Comissió Directiva del
Consell Esportiu D’Osona, pel període 2014 a 2018, per l’estament dels ajuntaments o les
entitats municipals de gestió esportiva de la comarca.
Segon.- DESIGNAR representant de l’Ajuntament de Torelló a la senyora Concepció
Villena i Aceituno, regidora d’esports.
Tercer.- COMUNICAR els presents acords al Consell Esportiu d’Osona

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.
Es dóna compte de les actes de la Junta de Govern Local, aprovades des de l’última
sessió plenària:
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Sessió ordinària del dia 24 de març de 2014.
Sessió ordinària del dia 7 d’abril 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 d’abril de 2014,
en relació llur objecció sobre el pagament d’impostos per part de l’Ajuntament de
Torelló a l’Agència Tributària de Catalunya.

3.4.2. Informe morositat primer trimestre de 2014
Informe sobre el compliment dels terminis que preveu la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de
modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de
lluita contra la morositat en les operacions comercials.
RELACIÓ DE FETS:
D’acord amb les dades que disposem a la Tresoreria de l’Ajuntament de Torelló
s’informa que el període mig de pagament de factures (PMP) durant el Primer Trimestre
de 2014 estat de 35,04 dies comptats des de la data de registre de la factura fins al dia
del seu pagament.
L’execució dels pagaments del primer trimestre de 2014 ha estat el següent:

A data 31-03-2014
Pagaments realitzats dins el termini legal

Número

Import Euros

1272

Resta de pagaments del trimestre fora termini

6

1.072.801,96
21.720,09

Interessos de demora pagats en el trimestre
Obligacions pendents en les quals s’estigui incomplint el
termini a data 31-03-2014

0
0

0
0

Factures o documents justificatius que hagin
transcorregut més de 3 mesos i pendents de tramitar el
reconeixement d’obligació

0

0

FONAMENTS DE DRET:
La Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre,
per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions
comercials preveu en el seu article 4t apartats 3 i 4 la següent obligació: Els Tresorers
o, si no, Interventors de les corporacions locals elaboraran trimestralment un informe
sobre el compliment dels terminis previstos en aquesta Llei per al pagament de les
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obligacions de cada entitat local, que inclourà necessàriament el nombre i la quantia
global de les obligacions pendents en què s’estigui incomplint el termini, i la seva
remissió als òrgans competents del Ministeri d’Economia i Hisenda i els que tinguin
atribuïda la tutela financera de les entitats locals.
RDL 3/2011 del14-11 Text Refós Llei de contractes del Sector Públic, article 216.4
RDL27/2013 de 27 de desembre de Llei de Racionalització i Sostenibilitat de
l’Administració Local.
Nota informativa del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, a l’aplicació de
la DT 10 de la Llei 27/2013 de 27 de desembre de Llei de racionalització i
sostenibilitat de l’Administració Local.
INFORME
De l'art. 216.4 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, es dedueix que el
còmput del període dels 30 dies per efectuar el pagament s'inicia, efectivament, amb
l'aprovació de la factura (fase "O", que ha de produir-se en un període màxim de 30 dies
des del registre de la factura). En aquest sentit, també es pronuncía la Nota del Ministeri
del passat 15 de gener, malgrat que aquesta només s'aplica als efectes de la Disposició
Transitòria 10 de la Llei 27/2013, de 27 de desembre.
Amb l’objectiu d’afavorir la liquiditat dels nostres proveïdors, l’Ajuntament de Torelló,
continua amb la directriu de realitzar els pagaments a 30 dies data registre de la factura,
malgrat que la normativa permet un pagament màxim de 30 +30 dies. Això vol dir que hi
ha un termini de 30 dies per aprovar la factura i un termini addicional de 30 dies per
pagar-la.
En aquest sentit el Període Mig del Termini de Pagament és de 35,04 dies pel primer
trimestre de 2014. Aquest nombre ha estat calculat atenent la fórmula següent:

Rati de les operacions
Pagades

=

número de dies de pagament* import de la factura pagada
Import total dels pagaments realitzats

A banda d’aquest càlcul del PMP, voldríem destacar que el termini mig de pagament des
de l’aprovació de la factura fins al pagament se situa en 21,79 dies. Aquesta dada és la
que es publicarà en el portal Web de l’Ajuntament, atenent la disposició addicional
primera de la Llei 9/2013 de 20 de desembre de control del deute comercial del sector
públic, i a l’espera de la normativa definitiva de càlcul del PMP.
També s’informa que en l’elaboració d’aquest informe, i per tal de no distorsionar l’import
de les obligacions pendent de pagament, s’han exclòs aquelles obligacions pendents i
que provinguin de l’atorgament de subvencions a diferents entitats, atès que el pagament
de subvencions, es regeix pel reglament intern de subvencions i no poden ser pagades
sense la justificació prèvia. Sense que això signifiqui incompliment en el pagament per
part de l’Ajuntament.
Aquesta tresoreria adjunta al present informe, les dades sobre l’execució de pagaments
del primer trimestre de 2014, les quals seran trameses telemàticament al Ministeri
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d’Economia i Hisenda així com a Tutela Financera de la Generalitat de Catalunya, una
vegada aprovades pel Ple de l’Ajuntament.
4.- PRECS I PREGUNTES:
Sra. ROSER MAS:
4.1.Jo en tinc dues, però la segona potser és una mica més llarga. La primera és en relació a
les piscines d’estiu, perquè falta poc menys de dos mesos per obrir i ens agradaria saber
si teniu previst qui la gestionarà, i com, i si no és possible que la idea inicial es pugui fer,
si teniu una alternativa o una possible alternativa.

Respon el Sr. Jaume Vivet:
No sé si respondre les dues preguntes alhora: ja s’ha obert el període per presentar-se
les empreses que volen gestionar-les; per tant, els terminis són els correctes; el calendari
és el previst, no hi ha cap problema, i el tema de les obres, bàsicament segueix el
programa establert; hi ha hagut uns dies que han afluixat una mica, però han tornat a
reprendre la marxa; els marquem bastant de prop, perquè tenim el temps que tenim i
bàsicament el que és obra de la piscina, si no ho recordo malament, ha d’estar a primers
de juny; després es treballarà en el que és el voltant i inclús ja s’hauria d’haver sembrat la
gespa, perquè en les tres setmanes de juny abans d’obrir, que ja es pugui tenir l’herba
crescuda. Em sembla que s’està vetllant, hi posen els mitjans... si que hi va haver un
moment que vam haver de reestructurar la planificació per veure com anem de temps i
s’hi ha portat més gent i sembla que han recuperat una mica el que s’havia perdut.
Esperem que el temps ens respecti; és una obra a l’exterior i també depenem molt de les
pluges i esperem que ens respectin, però per l’altra banda ens convé molt que plogui.
Sra. Roser Mas:
Disculpa! Quantes empreses s’hi han presentat ja? Està tancat el termini de presentació
per ala gestió?

Sr. Jaume Vivet:
No, no està tancat. No et puc dir les que hi ha; ja ho direm en el seu moment.
4.2.Ens agradaria saber, o ens agradaria que ens poguéssiu explicar, si no avui mateix,
potser en un proper ple, quines actuacions s’estan portant a terme, o quins programes
s’estan impulsant adreçats als infants que passen llargues hores al carrer en alguns punts
concrets del poble, sense la supervisió de cap adult. Aquí a la plaça Vella, per exemple,
és un clar exemple. Pensem que amb les retallades a les escoles se’ls ha escurçat un
entorn formatiu i educatiu sense poder oferir cap alternativa i pensem que caldria
potenciar opcions que oferissin a aquests infants i a les seves famílies, alternatives al
carrer.
I també molt relacionat amb aquest tema, seria en relació als joves que no tenen feina,
que no estudien, i que tampoc sembla que disposin d’espais o d’activitats adequades. En
aquests temes, a més, la idea és que no parlem només de serveis socials o només
d’educació o d’ensenyament; pensem que és un tema molt més transversal, sobretot en
els joves; pensem que inclou moltíssimes regidories, des de joventut, benestar social,
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ensenyament, cultura... moltes de les que hi tenen alguna cosa a dir, possiblement
s’hauria de treballar conjuntament. Entenem que són accions necessàriament
transversals i que, per tant, s’haurien de poder fer amb la implicació i la complicitat de tota
aquesta gent.
Això ve, perquè veiem i observem en llocs molt concrets del municipi aquests grups de
joves i de nens que no sembla que estiguin fent massa res de profit; profit, en el sentit
que se’ls veu com desvagats, per dir-ho així i, per tant, ens preguntem si els pocs
recursos que tenim adreçats a aquests col·lectius, els utilitzem precisament per als joves
que ho necessiten més, perquè a vegades dóna la impressió que ho adrecem molt a la
mateixa gent que ja sap circular i que potser ja utilitzen els recursos per “ells sols”.
Pensem això, que com que els moments són tan complicats, les polítiques potser les
hauríem de filar molt prim, a veure on ho adrecem i pensem que demanaríem programes
d’ensenyament específic per a ells, on es contemplessin realment les carències i les
necessitats concretes d’aquests col·lectius, no tant en genèric i tan ampli, però potser
més focalitzat, identificar primer on hi hauria realment les dificultats i poder fer programes
molt més dirigits; que potser ja ho feu! Però potser no es fa amb la intensitat i amb la
freqüència que s’hauria de fer.

Respon el Sr. Jaume Vivet:
Si et sembla, aquest tema ens el plantegem una mica i en parlem amb les diferents
regidories i t’expliquem el que fa cada una.

Sr. Xavier Lozano:
De totes maneres, si que evidentment és un tema transversal i properament, si que
podem fer un recull de les accions que es fan a diverses regidories, per poder-te passar
la informació més completa, però si que puc dir-te que des de fa més d’un any estem
treballant el projecte de la ludoteca i estem precisament fent les coses en aquest sentit de
transversalitat; se’n ha tret un treball que hem estat assessorats per la Diputació, primer
de tot per fer una diagnosi de quina és la realitat dels serveis extraescolars i serveis
educatius que hi ha a Torelló, tant per a infants, com per a joves, per tal que quan s’acabi
desenvolupant el projecte d’aquesta ludoteca que està inclosa dins del pla de barris, doni
resposta a les necessitats reals del municipi en aquells sectors que més ho necessiten i
no fem aquí un bolet.
Hem estat treballant en la diagnosi i ara començarem a treballar en una segona fase
d’assessorament amb l’elaboració d’aquest projecte, en base a aquesta diagnosi. Per
tant, hi estem treballant i aquest seria un projecte.
De totes maneres, ja et passarem més informació sobre diverses accions que s’estiguin
fent des de les diferents regidories.

Sr. Jaume Vivet:
En tot cas, farem això: un recull, que ho puguem tenir tot.

Sr. JOSEP M. SOLDEVILA:
4.3.Tinc entès que l’Ajuntament a benestar social hi ha hagut alguna notificació de l’Estat,
conforme el PIRMI el trauran a les persones que porti més de 60 mesos cobrant-lo. He
parlat amb alguns dels afectats i a Torelló hi ha més d’una família que es pot trobar amb
aquest cas. Més que tot a veure quines mesures, què fa l’Ajuntament, què mira, què pot
fer-hi.
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Respon la Sra. Carme Francolí:
Aquest problema que has plantejat: què pensa fer l’Ajuntament per les persones a qui la
Generalitat ha començat a avisar que hi ha la possibilitat que les persones que fa més de
seixanta mesos que estan cobrant el PIRMI, que se’ls pugui retallar. És un problema que
afecta tots els municipis, no és pas només el municipi de Torelló i malauradament des
dels ajuntaments no tenim la vareta per resoldre-ho; el que si que et puc dir és que
creiem que es poden fer coses com que s0hauria d’enfocar a buscar alternatives
ocupacionals, de formació... també està clar que des de l’Ajuntament es poden fer ajuts
puntuals –això és el que es farà- però també hem de tenir molt present que això és un
tema que ens supera, perquè no es pot comprometre l’Ajuntament a suplir el que està
cobrant una persona del PIRMI, que estem parlant d’uns mínims de quatre-cents i escaig
euros.
Repeteixo: el que està clar és que es faran totes les gestions que calgui per no deixar
ningú “tirat”, però també hem de tenir molt present i el que està clar és que és la
Generalitat la que fa la retallada. Per tant, ara, en aquests moments respondre i dir que la
Generalitat ha avisat que hi ha aquesta previsió que es puguin tallar aquestes PIRMI,
però tampoc ha dit: mireu, es tallaran aquests PIRMI, però en lloc dels PIRMI es farà això
o allò; tampoc ens ha dit: es tallaran els PIRMI i us deixem i us espavileu els ajuntaments;
és una cosa que s’ha d’anar treballant; el que si és cert, és que estan controlades les
famílies o els usuaris que es puguin trobar en aquests casos i se’ls està advertint i són els
que es tindrà cura més especial per orientar-los sobre el que es pugui fer en cada
moment. Però sempre dins de les nostres possibilitats.
Sr. DAVID OLIVARES:
4.4.En relació al pàrquing de l’avinguda de Pompeu Fabra, davant del Fortià Solà. Tenim
entès que hi ha diverses queixes dels veïns, sobretot pel tema d’un terrat i moltes queixes
que estan arribant a l’Ajuntament. I també ens agradaria saber què ens costa el lloguer
d’aquest pàrquing.

Respon el Sr. Jaume Vivet:
Jo diria –ara ho comentava amb en Lluís- queixes de terrats no en tenim cap, ni ens han
entrat cap sol·licitud; si que en el moment de la construcció hi va haver unes converses
amb els veïns, que tenien por que al pujar una mica el pàrquing la gent pogués saltar a
les terrasses i per això es va tancar d’aquella manera que està separada la tanca de la
terrassa.
A dia d’avui no tenim cap queixa per escrit a l’Ajuntament.
I el cost del lloguer, és la part proporcional de l’IBI de tota la finca, que en aquests
moments estaríem parlant d’uns 4.700 euros aproximadament, a l’any.

4.5.El dia 25 d’abril un camió va perdre la càrrega a l’entrada de Torelló. El que va ser
bastant freqüent és trucar la policia local i, clar! La policia local acaba dient que no pot
venir, perquè no té efectius en aquell moment. Tenim entès que es va contractar gent per
suplir les baixes dels policies locals i també tenim entès que la policia local, el cap de
setmana, sobretot, al vespre, està bastant solitària, només n’hi ha dos i saber quines
mesures s’estan prenent sobre això; si aquesta gent que es va agafar està contractada i
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segueix treballant a l’Ajuntament, o no hi són; perquè si seguim amb el mateix problema
que teníem abans...

Respon el Sr. Jordi Casals:
Entenc que es parla dels efectius que hi ha a la policia local; els efectius hi són i encara
que hi siguin, hi pot haver un moment en què es compti amb efectius pel que surt, i si
estan en aquella demanda de servei, no poden anar a una altra; però això ha passat
sempre i continuarà passant; per això hi ha els Mossos d’esquadra i per això, quan hi ha
una emergència i la policia local està en un altre servei, hi van els mossos d’esquadra.
Fins i tot s’ha donat el cas que havent-hi dos cotxes patrulla hi ha hagut dos serveis, i el
tercer que hi ha hagut simultàniament no hi hem pogut anar i hi han hagut d’anar els
mossos d’esquadra.

Sr. David Olivares:
Si, però és que el problema és que no hi ha dos cotxes de policia local, perquè al vespre
n’hi ha un! Hi ha una parella de policies locals. Per exemple el dia 25, que és el dia que
parlo i va ser dijous passat, era una cosa que podia provocar un accident i es va haver de
trucar als mossos d’esquadra que venien de Vic, quan a Torelló ho tenien a un minut i
això podia provocar un accident i la policia local no va poder atendre aquesta situació
d’anar a atendre una descàrrega d’un camió que havia caigut al mig de la carretera. Això
és el que jo entenc. Torelló no és Barcelona! Segons vostès estem molt segurs en aquest
poble! No hi passa res!

Sr. Jordi Casals:
És que vosaltres només us plantegeu la feina de la policia amb assaltants i gent molt
dolenta.
Molts serveis, a vegades no tenen res a veure amb dades espectaculars com les que
vosaltres voleu posar damunt de la taula; hi ha molts tipus de servei i moltes vegades és
d’atenció a les persones, i més el cap de setmana, quan a l’Ajuntament només hi són ells.
Ara aquí no parlaré del dispositiu, perquè el ple municipal no és el lloc de parlar del
dispositiu de la policia local, però hi ha uns quadrants, i hi ha uns torns, i hi ha uns dies
que els policies locals han de treballar, uns altres que han de descansar, i s’ha de
quadrar l’horari de tot l’any. La policia local té els agents que té per nombre, que li pertoca
i potser una nit hi ha un cotxe patrulla i una persona que atén a la comissaria, i a vegades
n’hi ha dos!
Ara! Si aquí hi hagués hagut dos serveis, també hauríeu dit: com pot ser que només hi
hagi dos cotxes patrulla i el tercer que hauria pogut tenir cura d’aquest accident, no hi va
anar la policia local! Doncs és el que hi ha, David; no es pot arribar arreu, a vegades,
quan es donen aquestes circumstàncies; va passar aquest cap de setmana aquest cas
concret, però el que no podem fer és tenir quatre cotxes patrulla a Torelló i no ho farem i
em sembla que vosaltres no ho faríeu, tampoc, perquè no podríeu contractar tants agents
i tampoc li toca a Torelló tenir més agents dels que té.

Sr. David Olivares:
El que està clar és que la policia local no funcionava amb el PSC, era un desastre, i
continua essent un desastre, encara que potser no és tan desastre com quan hi estava el
PSC, està claríssim i això ho reconec. Perquè a causa que estan explicant tant el que era
la seguretat, no funciona la policia local de Torelló, és un fet! No ho dic jo! Només s’ha de
parlar amb els ciutadans i els ciutadans li explicaran que no funciona la policia local i
vostè fa l’ona que volem fer no sé què, que volem espantar la gent... no, jo visc a Torelló i
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vull estar segur al meu poble i vull que si truco a la policia local –ja que la pago jo, la
policia local, perquè jo també la pago-, vull que m’atengui i que no hagin de fer els
mossos de Vic a fer una cosa que podria fer tranquil·lament la policia local de Torelló,
senzillament això, perquè jo la pago amb els meus impostos la policia local i vull que
m’atengui. El que no pot ser és que mai em pugui atendre, perquè truques qualsevol
moment i sempre estan amb una altra cosa. I com jo, pensen molts ciutadans de Torelló,
però jo sóc de Plataforma, racista, xenòfob, els incendiaris... és el que vostè pensa, però
és la realitat, el que pensa tothom, li agradi o no li agradi a vostè.

Sr. Jordi Casals:
Jo també pago uns impostos, perquè li retribueixin a vostè quan ve al ple i perquè no es
dediqui a anar pel carrer a dir mentides, com això de la inseguretat i tot plegat, perquè jo
ja no sé com més se li ha demostrat al grup de plataforma per Catalunya que a Torelló no
hi ha inseguretat.
Després, que “gràcies a les preguntes que fan aquí...” de debò, per favor: es creuen el
centre del món i que realment vosaltres sou el motor d’aquest Ajuntament i d’aquest
equip de govern i tot plegat! Viuen en el país de l’Alícia al país de les meravelles i jo crec
que s’haurien de preocupar, perquè aquest món no existeix, és imaginari. Una mica més
d’humilitat, no pensar que les coses es fan perquè vostès aquí pregunten i diuen coses,
perquè amb les bajanades que arriben a dir aquí al ple, que les diuen d’un campanar,
imagini’s si els fem cas: l’Ajuntament de Torelló acabaria fer unes bajanades de l’alçada
d’un campanar i cada vegada reiteradament.
Vostès poden estar d’acord, o no d’acord en com fem les coses, amb humilitat, si us plau,
no es pensin que les coses es fan només perquè les diuen, perquè potser això ho
pensen, perquè no coneixen res més del que passa en aquest poble del que vostès es
fixen i parlen; hi ha moltes coses. Que tothom diu que la policia no funciona! Doncs bé,
suposo que nosaltres ens autoenviem correus electrònics donant-nos les gràcies o la
gent quan va a la comissaria dóna les gràcies a la policia... i jo crec que aquest missatge
que fan, l’únic que fan és malmetre el cos de la policia local i jo continuo dient: la policia
local de Torelló fa una bona feina; a vegades s’equivoca i a vegades ho fa molt,
normalment ho fa molt bé; d’errors tothom es pot cometre i si aquí es magnifiquen per
interessos electoralistes estan fent mal al cos de la policia local.
Vostès aquí parlen en nom d’agents de la policia local que diuen i deixen de dir, cosa que
incomoda els agents, perquè estan tots amb la lupa posada en la ciutadania per coses
que vostès diuen i que no són veritat; estan laminant la feina que fan, que és una feina
molt dura! Són gent que porten al seu lloc de treball una arma, és a dir, que és un lloc de
treball complicat i que a la feina et pots trobar situacions molt complicades. I el 90% de la
feina que fan, no és ni detenir lladres, perquè no hi ha prou lladres per detenir, ni posar
multes, si no que és atenció a les persones. I no faci així, perquè em sembla que vostè hi
era a l’última comissió informativa on es veien els ingressos de les multes i podrà veure
quina és l’evolució i si no hi era vostè i hi era ell (el Sr. Soldevila), doncs que li expliqui
d’una vegada alguna cosa correcta de la policia, perquè és que jo encara em faig creus
que no serveixi de res que us expliquem les coses ni en privat! No serveis; us expliquen
les coses i vosaltres continueu el vostre món imaginari i que tot és una merda. Escolta: si
voleu quedar-vos en aquest món imaginari on tot és una porqueria i,. A més, la gent que
pugui tenir problemes, vosaltres aprofundir amb què tot va malament, amb que no
funciona i a donar una visió parcial i interessada amb fins electoralistes, és la vostra
responsabilitat. Ara, a mi, ni m’acomplexarà, ni em farà creure coses que no són veritat.
Respecto que aquí pugui dir el que digui, el dia a dia el coneixem; coneixem les
interioritats, coneixem com funciona, coneixem les dificultats, coneixem les diferents
situacions que ens podem trobar i la policia local està al peu del canó i està solucionant i
donant serveis a moltes persones.
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Sr. David Olivares:
Nosaltres no ens queixem de la policia local, si no que ens queixem de qui mana a la
policia local, perquè no en saben.

Sr. Jaume Vivet:
Jo vull recordar que els torns de paraula en precs i preguntes són de dos. Ha tingut temps
de manifestar-se i, per tant, si hem de continuar amb aquest discurs...
Sr. David Olivares:
Temps de manifestar-se ell, jo no! Si ho fa iniciativa, li permet parlar; si ho fa el PSC, li
permet parlar.

Sr. Jaume Vivet:
Jo li retiro ara la paraula. És el quart torn de paraula que té, Sr. Olivares, és el quart i em
sembla que amb dos, que és el que diu el ROM, que ja sé que a vostè no li va agradar,
perquè és anti democràtic i no sé què més. Per tant, li retiro la paraula.

Sr. Marc Fontserè:
El regidor ha defensat la feina que es fa, ha defensat la feina dels policies. A mi
m’agradaria defensar també la feina dels regidors. Evidentment no sempre es pot fer tot
bé i segur que en Jordi s’ha equivocat com tothom, com faria jo o vostè (al Sr. Olivares),
però hi ha hagut molts regidors que s’han vist en cor d’agafar una regidoria com aquesta
que no voldria la majoria, siguin del PSC, siguin d’Esquerra Republicana o siguin de CiU i
que han donat el màxim perquè això funcioni i crec que els resultats estan aquí, com s’ha
vist sempre en les Juntes de Seguretat.

Sr. JOAN MANEL CASTILLO:
4.6.Voldríem saber si el teatre Cirviànum compleix la normativa d’insonorització. A veure si
està tot del tot correcte, perquè ens estan arribant queixes, i si està preparat per a
espectacles musicals; perquè si som nosaltres els primers en saltar-nos les ordenances
d’acústica, a mi em sabria bastant greu.

Respon la Sra. Núria Güell:
A nosaltres no ens han arribat tantes queixes de veïns com dius tu; nosaltres hem atès un
veí, fa molt temps, que ens va comentar això que ens està dient tu. Se li va dir que els
serveis tècnics estaven revisant una mica tot el teatre; sabem que és un teatre vell;
sabem que és un teatre que necessita obres; que no és un moment de fer obres en un
teatre, ni que siguin les mínimes, no les podem fer unes obres en un teatre tal com estan
les coses i si que els serveis tècnics estan mirant els nivells de soroll i la manera de
poder-ho solucionar, però imagino que serà complicat.
Però ja dic: queixes de veïns, jo he atès un veí i prou.
Sr. Joan Manel Castillo:
No sé si és el mateix, però nosaltres n’hem rebut unes quantes.
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Sra. Núria Güell:
Doncs digui'ls que ens vinguin a veure; estem a la plaça Nova, al darrere del teatre.
Sr. Joan Manel Castillo:
Ja ho saben, ja ho saben. El problema és que no venen potser per manca de confiança...

Sra. Núria Güell:
Quan a mi em demanen hora de visita, com a molt que tardi, tres o quatre dies, com a
molt que tardi a donar hora! No m’he negat mai a donar hora a ningú. Però si no venen no
podem parlar amb ells.

4.7.Unes queixes que hi ha sobre l’antiga Vitri, que sabem que hi ha una empresa
contractada per vigilar aquella zona i que l’Ajuntament no hi pot fer res. Però el que és tot
el tancat, hi ha uns quants forats i per allà hi entra la mainada i es posen a jugar dins del
pati.
Nosaltres creiem que l’Ajuntament, com a mínim, podria avisar l’empresa que vigila
aquests terrenys, que ho tanquin bé o que facin alguna cosa, perquè podríem patir alguna
desgràcia.

Respon el Sr. Jaume Vivet:
Hi ha una empresa que vigila. L’Ajuntament hi podem fer anar l’inspector per comprovar
com està el tancament, això ho farem; tampoc ens consta que estigui malament. Temps
enrere s’hi va anar i estava bé, però si la gent no avisa pel canal que toca, tenim la gent
que tenim i no anem arreu, és cert, però quan algú ens avisa es fa una inspecció i per
tant, si vostès ens diuen això, demà ho traslladarem als tècnics que ho vagin a mirar. És
un edifici que ni se sap qui és el propietari; és d’una colla de bancs i això fa que ningú
se’n faci càrrec de res. En tot cas, donarem l’avís i mirarem què s’hi pot fer.
4.8.Voldríem saber si la immobiliària encarregada dels terrenys de la zona del Marta Mata, fa
alguna cosa per al manteniment d’aquella zona, perquè està molt mal tancada i inclús hi
ha zones que no estan tancades. I també posa en perill tota la gent que circula per allà.

Respon el Sr. Jaume Vivet:
Hi havia tancats els terrenys que tenien perill. Els terrenys que són plans i que no tenen
problema no estan tancats; es van tancar els terrenys que hi havia un risc de caiguda o
que s’hi havia fet alguna excavació. En tot cas, també farem el mateix: hi passarem a fer
un vol i si n’hi ha algun que no està bé, el requerirem per reparar-ho bé.
Sr. DAVID FORCADA:
4.9.-
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En alguna comissió informativa i en algun ple, no sé si a l’anterior o a l’altre, vaig
demanar pel tema de Borgonyà i els contenidors amb sistema easy i em vas respondre
que si que Sant Vicenç l’ha implantat des de fa dos anys, o almenys una part. La
pregunta és si en recollida de residus heu fet alguna negociació per contemplar això.

Respon el Sr. Jaume Vivet:
És cer: Sant Vicenç tenen vuit àrees amb tres contenidors cada àrea de sistema easy.
Precisament el contenidor de rebuig l’han fet de color gris i no verd, per diferenciar-lo del
de Torelló; els altres dos tenen el mateix color, tant el multiproducte com el vidre, però
amb uns adhesius que els diferencien i, per tant, no poden intercanviar d’un municipi a
l’altre, contenidors, això no es pot fer.
De moment estan implantats només a Borgonyà. A Borgonyà hi ha un problema greu i és
que el camió gros no pot entrar. Imagino que la pregunta va en el sentit que quan vam
licitar el servei Torelló hi va haver el compromís –si no recordo malament- per part de
l’empresa i d’alguna manera està escrit en el contracte, que si hi havia algun municipi al
voltant que utilitzés aquest mig camió, es faria i a Torelló ens costaria una mica menys el
servei. El problema és que a Borgonyà el camió no entra i el que han fet és adaptar un
camió petit, que no és de Torelló, adaptar-lo amb una grua amb un sistema hidràulic que
ho buiden en el mateix camió i el van a portar a l’abocador.
És un sistema que pensem que si funciona a Borgonyà i l’apliquen a Sant Vicenç o a Vilaseca, llavors serà el moment de recordar l’acord i ens hi hauran d’estar. Però nosaltres
entenem que mentre sigui Borgonyà i no facin servir el camió no ens hi podem agafar.
Esperem que la manera que els funcioni i ja ho han provat a Borgonyà, que és el lloc amb
més dificultat per recollir les escombraries, si allà funciona, jo no sé quan han de licitar el
servei a Sant Vicenç, però en tot cas estan fent les proves a Borgonyà i ja tenen
implantades vuit àrees. Si surten d’allà, llavors serà el moment de parlar amb l’empresa
de recollida de residus per aquest tema del mig camió.

Sr. David Forcada:
O sigui que el camió gros no s’utilitza per Borgonyà?

Sr. Jaume Vivet:
No poden entrar pels túnels del Borgonyà.
Sr. David Forcada:
I no és el petit de recollida d’aquí, el que utilitzen?

Sr. Jaume Vivet:
No és el petit de recollida de Torelló el que va allà. Allà tenen un camió a part, que és de
l’empresa de recollida de residus, però no és de Torelló.

Sr. David Forcada:
En tot cas, si que està recollit en el conveni que es pot abaratir el cost.

Sr. MARC FONTSERÈ:
4.10.-
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S’estan fent les obres de la piscina, falta un mes i mig o una mica més, per iniciar la
temporada. Suposo que van sobre la marxa –així ho tenim entès- però per confirmar-ho i
que ens ho expliqueu una mica.

Respon el Sr. Jaume Vivet:
Ja he contestat, però si en algun moment teniu algun dubte, també se’n pot parlar.
5.- INFORMACIONS:
Sra. CONCEPCIÓ VILLENA:
5.1.Aquest dijous, dia 1 de maig, es fa una jornada de futbol femení, que és la segona que es
fa i que està organitzada des de la Federació Catalana i ho fan una mica per potenciar
aquest esport entre les noies.
Hi ha com duies parts a la jornada: la primera serà de diferents activitats relacionades
amb el futbol, en què es poden inscriure nenes de 6 a 16 anys i han fet promoció a les
escoles durant aquests dies, i a partir de 2/4 d’1 faran diferents partits amb els equips
territorials femenins que hi ha.
5.2.El 22 de maig, a Sant Fruitós del Bages, es fa la cloenda de les caminades de la gent
gran, que organitzen des de Diputació i on Torelló hem tingut una molt bona participació a
les diferents caminades que s’han fet durant el cicle.

5.3.El 17 i 18 de maig es farà el cinquè “motor fes”, el segon que es fa a Torelló a la zona
esportiva i també des de la comissió que ho organitza us convidem a assistir als diferents
actes, que seran semblants als de l’any passat, amb la novetat que també han llogat la
carpa on faran una exposició de motos.
Sra. CARME FRANCOLÍ:
5.4.Informar del pla d’igualtat i dir-vos que l’Ajuntament va fer petició en el marc de la
convocatòria “concert@ 2013” de la Diputació de Barcelona; la petició que va fer
exactament va ser avaluar el pla d’igualtat que va finalitzar el 2012 i encetar el procés per
a l’elaboració d’un nou pla. Hi ha un seguit de passos, cinc exactament; en aquest
moment ja estem al quart. El primer era la fase inicial; el segon era l’informe d’avaluació;
el tercer era la diagnosi. Tot això ja s’ha fet i en aquest moment estem en el pla d’acció i
les fases del pla d’acció han estat dues: una que va ser la taula per a la igualtat,
composada per ciutadania i es va fer una sessió de treball el dia 24 d’abril a les 5 de la
tarda, on es va fer la presentació de la diagnosi i la recollida de propostes d’accions; va
estar format per unes 14-15 persones i tothom va dir que va ser molt interessant; es van
recollir totes les propostes i es tindran en compte.
La segona tasca d’aquesta fase d’acció, és una sessió d’un grup de treball tècnic que
serè el dia 8 de maig a les 10 del matí; primer es farà una presentació de la diagnosi i
després aquesta sessió de treball tècnic. Crec que per al dia 8 de maig ja se us ha enviat
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convocatòria a tots els grups, si més no, per assistir a la presentació. Després, el grup de
treball es farà amb els tècnics.
Ara ja ens queda el que és la revisió i redacció del document, validació del document per
part de l’Ajuntament, i el lliurament final, que això si anem seguint el calendari com
l’estem seguint fins ara, a finals de juny ja tindríem aquest nou pla per la igualtat.

Sra. NÚRIA GÜELL:
5.5.Recordar que ens queden un parell d’actes dins del marc de Sant Jordi, que ja el
donaríem per tancat: aquest dimecres 30 d’abril, hi ha “l’hora del compte” a les 6, a la
biblioteca Dos Rius, amb el títol “la República dels comptes” a càrrec de Jordi Font, i el
dissabte, 3 de maig, a 2/4 de 9 al teatre del Centre Cívic, hi ha la setzena edició del
lliurement de premis del GAT literari del Grup Actiu de Torelló. I –us vaig dir que estava
pendent- hi haurà l’Anna Miralpeix, que farà el recital de poesia.
Sr. ALBERT PORTÚS:
5.6.Ja s’ha tramès el pressupost, tant a la Generalitat com a l’administració de l’Estat i abans
del 7 de maig hem de trametre la primera execució trimestral de 2014 que ja portarem al
ple del mes vinent.
5.7.Ja hem passat la primera liquidació de l’impost de béns immobles de les quatre anuals
que tenim, amb un percentatge de cobrament del 90%.

Sr. JORDI CASALS:
5.8.Més que una informació, és un reconeixement a la gent que va fer possible que la botiga
al carrer d’enguany, que va ser a principis d’aquest mes, fos realment un èxit. Ho dic,
perquè els comerciants s’hi van abocar, però hi va haver el suport amb activitats que es
van fer a Torelló i que vam estar d’acord en fer-ho coincidir, tant la gent del Sagrats cors
amb el concurs “fem mates”, que va portar moltes famílies de fora de Torelló i el que va
fer va ser reforçar encara més l’activitat de la botiga al carrer, i també el concert que es
va fer al teatre Cirvianum de les escoles municipals de música i accions que també van
aportar a la botiga, que és de les botigues més reeixides o potser la més reeixida i també
va ser gràcies a l’aportació d’energies de l’AMPA del sagrats cors i de l’escola de música
de Torelló.

Sr. LLUÍS SABATÉS:
5.9.Informar-vos i convidar-vos a la inauguració de l’exposició que organitza l’escola d’arts
plàstiques dins del cicle “factors”, que ja fa uns anys que està organitzant i que en
aquesta ocasió és el número 23 i que està dedicat a l’abstracció geomètrica i fan una
exposició que es titula “com afinitat i direcció” que està fet per l’Eduard Fontserè. Aquesta
inauguració es farà el dimecres dia 30 d’abril a les 8 del vespre, a la sala d’exposicions de
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l’escola d’arts plàstiques, en el museu de la torneria, i es podrà visitar fins el 30 de maig,
en horaris de feiners, de dilluns a divendres, de les 5 de la tarda a les 8 del vespre i
també s’ofereix la possibilitat de fer visites concertades, adreçant-vos al telèfon de
l’escola d’arts plàstiques i també estan previstes unes visites destinades als escolars de
nens de cicle mitjà de primària.

Sr. XAVIER LOZANO:
5.10.Aquest diumenge a la zona esportiva hi haurà la final del Raid dels Ausetans. Hem tingut
11 equips inscrits en la categoria de menors de 18 anys i dos a la categoria de més gran.
Aquest projecte és un altre adreçat a joves amb objectius de fomentar precisament la
cohesió social, el coneixement del municipi i dels seus serveis i fomentar una pràctica
saludable o alternativa de l’oci i el temps de lleure.

5.11.El dia 10 de maig, farem la recollida “fem dissabte al riu”. Ens hem adherit a la
convocatòria que fa la fundació Hàbitat i que també és una jornada a nivell europeu i
esteu tots convidats el 10 de maig a la Bardissa per anar a netejar el riu.

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

Torelló, 30 d'abril de 2014
Vist i plau,
L’ALCALDE,

LA SECRETÀRIA,

Jaume Vivet Soler

Montserrat Freixa Costa
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