ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT EN PLE, CELEBRADA EL DIA
26 DE MAIG DE 2014:

Identificació de la sessió:
Caràcter:
Data inici:
Lloc:
Horari
Núm.:

Ordinària
26 de maig de 2014
Presencial
de les 20:02 a les 21:10
PLE2014/5

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, 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, GALOBARDES MOLERA PERE, 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, GÜELL ROVIRA NÚRIA, Convergència i Unió

Ordre del dia:

ÍNDEX:
1. ACTES PENDENTS D'APROVAR
1.1. PLE2014/4 Ordinària 28/04/2014
2. PROPOSTES
COMISSIÓ INFORMATIVA D’ECONOMIA I HISENDA, DE RECURSOS HUMANS, DE
RÈGIM INTERN I DE SEGURETAT CIUTADANA.
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2.1. HISENDA
2.1.1. PRP2014/1325 Aprovar l'expedient de modificació de pressupost núm. 6/2014, per
transferència de crèdit i crèdit extraordinari de partides que s’estimen reductibles.
2.1.2. PRP2014/1328 aplicació coeficients valor cadastral 2015
COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I URBANISME, DE PROMOCIÓ
ECONÒMICA I DE MEDI AMBIENT
2.2. MEDI AMBIENT
2.2.1. Dictamen sobre l’adhesió a la declaració de Vilanova i la Geltrú per tal de donar
suport al compromís local envers l’adaptació als efectes del canvi climàtic al territori i el
litoral
3. CONTROL DE L'ACCIÓ DE GOVERN
3.1. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L'ALCALDIA
3.1.1. Donar compte al Ple dels Decrets
3.2. DONAR COMPTE EXPRESSA DE DECRETS DE L'ALCALDIA
3.2.1. Donar compte del decret de l'Alcaldia de delegació en el Tinent d'Alcalde, Sr. Jordi
Casals, per a la celebració d'un matrimoni civil.
3.3. DONAR COMPTE DE LES ACTES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
3.3.1. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local aprovades des de l'última
sessió plenària.
3.4. DONAR COMPTE D'INFORMES DE LA INTERVENCIÓ MUNICIPAL
3.4.1. Informació sobre les objeccions de la Intervenció i la tresoreria municipals
4.- PRECS I PREGUNTES
5.- INFORMACIONS

Desenvolupament de la sessió:

1. ACTES PENDENTS D'APROVAR
1.1. PLE2014/4 Ordinària 28/04/2014
L’acta s’aprova per unanimitat dels membres assistents, sense modificacions.
2. PROPOSTES
COMISSIÓ INFORMATIVA D’ECONOMIA I HISENDA, DE RECURSOS HUMANS, DE
RÈGIM INTERN I DE SEGURETAT CIUTADANA.
2.1. HISENDA
2.1.1. Aprovar l'expedient de modificació de pressupost núm. 6/2014, per
transferència de crèdit i crèdit extraordinari finançat amb la baixa del crèdit de
partides que s'estimen reductibles.
ACORD:
RELACIÓ DE FETS:
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1. Pel Decret de l’Alcaldia de data 20 de març de 2014 s’ha ordenat la incoació de
l’expedient de modificació de crèdits que cal finançar mitjançant transferències entre
partides de diferent àrea de despesa.
2. Pel Decret de l'Alcaldia de data 24 de març de 20 s'ha ordenat incloure a l'expedient
una proposta de la regidoria d'ensenyament, per la qual es transfereixen crèdits d'una
partida del capítol IV a una nova partida del capítol II, de despeses, en els termes que
consten en l'expedient.
2. Pel Decret de l'Alcaldia de data 14 de maig de 2014 s'ha ordenat incloure a l'expedient
les propostes de les regidories de recursos humans, urbanisme, medi ambient, pla de barris
i hisenda, en els termes que consten en l'expedient.
3. Per poder atendre les despeses que es detallen a continuació, per a les quals la
consignació en el pressupost ordinari actual és insuficient o inexistent, cal tramitar
l’expedient de modificació amb subjecció a les disposicions vigents.
4. S’han examinat els crèdits de l’esmentat pressupost que es poden i/o s'han de reduir
sense pertorbació del servei, i s’ha proposat la modificació de crèdit mitjançant:
Consignació de despeses amb crèdits en baixa:
Partida

Nom

Consignació
inicial

Crèdits en baixa

Consignació
definitiva

108-321-4890012 Transferències
corrents.
Servei
menjador
llars
d'infants municipals

3.388,00 €

3.387,00 €

1,00 €

204-324-2240000 Assegurança cursos
de formació

600,00 €

300,00 €

300,00 €

206-459-1300000 Retribucions
bàsiques
personal
laboral fix obres i
serveis

63.172,42 €

1.645,41 €

61.527,01 €

206-459-1300001 Retribucions
complementàries
personal fix brigada

90.183,50 €

1.960,25 €

88.223,25 €

67.131,54

1.019,78 €

66.111,76 €

381.387,00 €

8.750,00 €

372.637,00 €

305-942-4670000 Transferències
corrents
Consorci
Vall del Ges, Orís i
Bisaura.
Medi
ambient

8.000,00 €

3.000,00 €

5.000,00 €

404-150-6220001 Rehabilitació
casa
(Projecte:2013-2- del jardí de la finca
405-4)
Parrella

20.527,07 €

20.527,07 €

0,00 €

3.500,00 €

3.500,00 €

0,00 €

206-459-1600000 Seguretat
Social
personal obres i
serveis
301-342-6370000 Rehabilitació
(Projecte:2014-2- piscines estiu
301-4)

404-150-6390000 Projecte
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(Projecte:2012-2404-3)

accessibilitat
gran

gent

404-150-7800000 Transferències
de
(Projecte:2012-4- capital accessibilitat
404-11
gent gran

16.500,00 €

16.500,00 €

0,00 €

404-912-2700000 Despeses
imprevistes
funcions
classificades

54.799,00 €

13.800,00 €

40.999,00 €

de

157.892,00 €

10.000,00 €

147.892,00 €

502-011-3100010 Unnim,
interessos
préstec
inversions
any 2010

35.569,37 €

3.400,00 €

32.169,37 €

206-459-1300000 Retrib.basic.personal
brigada

61.527,01 €

5.583,13€

55.943,88€

206-459-1300001 Retrib.
Comple
personal brigada

88.223,25 €

5.899,75€

82.323,50€

206-459-160000

66.111,76 €

4.079,12€

62.032,64€

10.000,00€

10.000,00€

0€

405-165-6290000 Soterrament
(Projecte:2013-2- contenidors
405-5)

i
no

SS pers. Brigada

103-227-4890003 Trasnfs
corrent
Assoc. Benestar i
Familia ABD

113.351,51 €

Total baixes de crèdits :

Consignació de despeses amb alta per transferències de crèdit:
Partida

Nom

Consignació
inicial

Crèdits en alta

Consignació
definitiva

4.350,00 €

300,00 €

4.650,00 €

20.000,00 €

3.100,00 €

23.100,00 €

208-920-6250000 Mobiliari i estris
(Projecte:2014-2- administració
208-1)
general

6.000,00 €

6.000,00 €

12.000,00 €

211-491-2270600 Manteniment soft
administració
general

72.500,00 €

4.625,44 €

77.125,44 €

405-150-6220000 Condicionament
(Projecte:2013-2- oficina Pla de
405-4)
Barris

60.000,00 €

20.527,07 €

80.527,07 €

405-150-7800000 Rehabilitació
(Projecte:2014-2- elements comuns

65.000,00 €

20.000,00 €

85.000,00 €

204-241-2270000 Treballs realitzats
per
altres
empreses
Promoció
Econòmica
208-920-2210000 Subministrament
elèctric
administració
general
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405-1)
306-17122799000

205.400,00€

Serv. Manteniment
parcs i jardins

15.562,00€

220.962,00€

70.114,51 €

Total altes de crèdits per transferència:

Consignació de despeses amb alta per crèdit extraordinari:
Partida

Nom

Consignació
inicial

Crèdits en alta

Consignació
definitiva

101-334-4890000 Transferència
corrent al Cosidor
Digital

0,00 €

300,00 €

300,00 €

108-321-2270601 Servei
menjador
d'infants
municipals

de
llars

0,00 €

3.387,00 €

3.387,00 €

111-332-2279900 Altres
treballs
realitzats
per
altres empreses.
Arxiu Mpal.

0,00 €

900,00 €

900,00 €

301-155-6091000 Enderroc
(Projecte:2014-2- C/Manlleu
301-5)

casa

0,00 €

8.750,00 €

8.750,00 €

305-172-2269900 Accions
de
protecció i millora
del medi ambient

0,00 €

3.000,00 €

3.000,00 €

404-334-6250000 Mobiliari i estris
(Projecte:2014-4- Can Parrella
404-1)

0,00 €

6.900,00 €

6.900,00 €

405-150-6220000 Senyalització casc
(Projecte:2014-2- antic /Pla de Barris
405-8)

0,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

103-337-2260903 Projcte prevencio
drogues

0,00€

10.000,00€

10.000,00€

Total altes de crèdits extraordinaris:

43.237,00 €

FONAMENTS DE DRET
1. Les transferències proposades fan referència a despeses de diferent àrea de despesa o
capítol.
2. No hi ha cap compromís de despesa que impedeixi la modificació de les partides que es
proposa minorar.
3. Es compleixen els articles 177 i 180 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i els articles 37 i 41
del Reial decret 500/1990.
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4. Es compleixen els articles 9.3 i 12.3 de les Bases d’Execució del pressupost de l’exercici
2014, aprovades definitivament en el Ple de l’Ajuntament del 23 de desembre de 2013.
5. La secretaria i la intervenció han emès els seus informes, que consten en l'expedient.
Per tot això, se sotmet a dictamen de la C. I. d'administració, economia i hisenda,
recursos humans, règim intern i seguretat l’adopció dels acords que segueixen:
És per tot això que, a proposta de la regidoria Economia i Hisenda, i vist el dictamen de
la C. I. d'administració, economia i hisenda, recursos humans, règim intern i seguretat , el
Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació,
acorda:
Primer.- APROVAR l’expedient de modificació de crèdit núm. 6/2014, per transferència
del crèdit i crèdit extraordinari finançats amb la baixa del crèdit de partides que s'estimen
reductibles del pressupost de l’Ajuntament, de diferent àrea de despesa o capítol.
Segon.- EXPOSAR-LO al públic durant el termini de quinze dies hàbils, mitjançant la
publicació de l'edicte corresponent en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al
tauler d'anuncis municipal. En cas que no es presentin reclamacions, l'acord serà ferm i
es transferiran els crèdits de les partides que s'han indicat.
INTERVENCIONS:
Sr. ALBERT PORTÚS:
Explicaré una mica, perquè la modificació és una mica complexa i, tal com es va fer a la
Comissió Informativa d’hisenda, si sembla l’explicaré una mica.
La primera partida que és de transferències corrents del servei de menjador de les llars
d’infants municipals, hi ha una baixa de 3.387 euros, que va a un crèdit extraordinari de
serveis de menjador de les llars d’infants; fins ara es donava una subvenció a les famílies
i ara serà la mateixa empresa gestora de l’escola bressol, que ens farà la factura per la
part becada dels infants.
Pel que fa a l’assegurança de cursos de formació, hi ha una baixa de 300 euros. És un
tema de promoció econòmica i servei per ampliar la dotació dels treballs realitzats per
altres empreses de la mateixa regidoria.
Pel que fa a la segona baixa, de retribucions de la brigada d’obres i serveis, per import de
4.625 euros, -que són els 3 següents que segueixen- i s’amplia la partida de manteniment
de soft de l’administració general, per reforçar bàsicament el departament d’informàtica.
Respecte de la rehabilitació de piscines d’estiu, aquesta partida que tenim a la pàgina 3,
s’aprofita part de la baixa de l’obra de la rehabilitació de les piscines d’estiu, per crear una
partida per enderrocar la casa del carrer Manlleu, la Masia; inicialment teníem un
pressupost més elevat i finalment es fa per aquest import de 8.750 euros.
Hi ha una baixa del que es pagava al consorci de la Vall del Ges, Orís i el Bisaura, en
concepte del tècnic de medi ambient, perquè ara ve finançat com a AODL i aquest estalvi
es destina a una nova acció de protecció de millora del medi ambient.
En quant als 20.627, és una modificació tècnica que consisteix en passar aquest import
de la 404 a la 405, perquè l’any passat 404 era alcaldia i enguany és pla de barris;
simplement és una modificació tècnica.
Respecte d’aquests 3.500 i els 16.500 de projectes d’accessibilitat gent gran i
transferències de capital accessibilitat gent gran, es reordenen partides de pla de barris
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de projectes del 2012 que es destinaven a rehabilitació d’elements comuns, perquè en
breu es vol treure el reglament.
En quant als 13.800 següents, van destinats a ampliar la partida de mobiliari i estris
d’administració general i es dota una nova partida de 900 euros per l’arxiu municipal i una
nova partida de 6.900 de mobiliari de Can Parrella.
Respecte dels 10.000 següents s’aprofita la baixa generada pel fet de no soterrar els
contenidors del carrer de Ges d’Avall, per crear una nova partida amb 10.000 euros per
senyalitzar els aparcaments municipals que hi ha dins del pla de barris.
En quant als 3.400 euros següents, s’utilitza aquest import de la previsió de la baixa del
préstec que tenim amb UNNIM, per dotar una partida de transferència corrent del Cosidor
digital, de 300 euros i ampliar la dotació de subministrament elèctric per pagar les
factures de consum elèctric de la biblioteca del barri de Montserrat, que fins el 2012
assumia el que era la Fundació Caixa de Manlleu.
Respecte dels tres següents imports, que són els de 5.583,13, 5.899,75 i 4.079,12,
sumen un total de 15.562 €, que s’utilitzen per al personal de la brigada, ja que la nova
licitació del servei de jardineria preveu incorporar aquesta plaça i, per tant, s’amplia la
partida del servei de manteniment de parcs i jardins.
I respecte a l’últim import, que són aquests 10.000 euros de baixa, es passen de capítol
IV a capítol II, tots dins de la mateixa regidoria de joventut.
Sra. ROSER MAS:
Com que podeu sentir que estic molt afònica i sense veu, em limitaré a votar i després les
explicacions pertinents en un altre moment estaré absolutament disposada a oferir-les.
Per tant, en aquest punt concret, nosaltres no hi votarem a favor.
Sr. JOSEP M. SOLDEVILA:
Nosaltres som conscients que aquestes regularitzacions de despeses a l’alça i a la baixa
són necessàries. Aquí s’apliquen amb bon criteri i el nostre vot és favorable.
Sr. MARC FONTSERÈ:
A nosaltres ens agradaria si ens podeu informar una mica a què es destinarà una de les
partides i si és que canvia el que s’havia informat amb anterioritat; és la partida de
mobiliari de Can Parrella. Can Parrella, segons teníem entès i segons s’ha dit
públicament, s’ha fet la segona fase de rehabilitació i crec que era per fer una sala de
plens; si això segueix així, a la Comissió informativa es va dir que hi havia algun canvi i
voldríem que ens informeu abans d’emetre el vot.
Sr. JAUME VIVET:
Efectivament ha de ser una sala de plens, però això es va fer a través d’un FEDER i el
FEDER, una de les condicions que hi ha, que em sembla que en el seu moment ja ho
vaig comentar, és que durant cinc anys no pots donar-li una utilitat de sala de plens, si no
que ha de ser una sala noble i oberta a actes públics; se li ha de donar vida i no pot ser
només per a un ús intern municipal com és una sala de plens i, per tant, creiem que és
una sala que durant cinc anys se li pot donar un servei. De fet, també vam pensar que en
cinc anys no acabarem pas Can Parrella i per això estem intentant buscar recursos, però
costa molt i pensem que durant cinc anys és el temps que necessitarem possiblement per
poder fer el trasllat d’algun servei dels que tenim.
No ens va semblar exagerat en aquests cinc anys donar-li una vida com ha de ser, amb
uns actes com per exemple, no sé si m’avanço ja a dir-ho, però podria ser el lliurament de
la beca Segimon Serrallonga, que ja el faríem allà.
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Bàsicament és per adquirir cadires i posar una mica en funcionament aquesta sala.
Sr. MARC FONTSERÈ:
Com que durant la tramitació i licitació i projecte de Can Parrella nosaltres ja havíem
mostrat el nostre rebuig a aquest projecte, i com que no es pot votar separadament
aquesta partida de les demés, ens abstindríem, perquè si creiem que en el 90% de la
modificació hi estaríem a favor.
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: 11, dels regidors i les regidores dels grups municipals de CiU, de
JpT-ERC-AM i de PxC
Vots desfavorables: 1, de la regidora del grup municipal d’ICV-EUiA-E
Abstencions: 4, dels regidors i la regidora del grup municipal del PSC-PM

2.1.2. Aplicació coeficients valor cadastral 2015
ACORD:
L’Ajuntament de Torelló va aprovar conforme al que es disposa en l’article 27.2 del Text
Refós de la Llei del Cadastre Immobiliari, aprovat per Reial Decret Legislatiu 1/2004 de 5
de març, una Ponència de Valors i a la delimitació del sòl que conté, amb efectes 2007.
Aquesta ponència, degut a les fortes variacions que ha sofert el món immobiliari ha
esdevingut desfasada, pel que ja es va sol.licitar una nova revisió cadastral.
El treball es va realitzar al llarg del 2011, i es va entregar per a la seva aprovació al 2012,
però va ser informada desfavorablement, no pell treball fet per la Direcció General del
Cadastre, sinó perquè els resultats de la valoració provisional no s’ajustaven a les
expectatives que aquest Ajuntament tenia.
Per aquestes dates, el mateix Cadastre va informar verbalment del projecte de llei que
inclouria uns coeficients d’actualització, i així fou, que amb la Llei de Pressupostos del
2014, s’inclogué un coeficient del 0.8 segons l’article 73 de la Llei 22/2013 de 23 de
desembre.
L'article 32.2 del text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari, aprovat per Reial decret
Legislatiu 1/2004, de 5 de març preveu l’aplicació d’uns coeficients actualitzadors dels
valors cadastrals, però que cal sol.licitar de forma expressa per l’Ajuntament, per tenir
efectes 2015, malgrat en el dia d’avui es desconegui quin serà aquest coeficient.
La Direcció General del Cadastre, ha enviat per correu electrònic una estimació dels
possibles coeficients a aplicar pel proper any 2015.

És per tot això que, a proposta de la regidoria Economia i Hisenda, i vist el dictamen de
la C. I. d'administració, economia i hisenda, recursos humans, règim intern i seguretat , el
Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació,
acorda:
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SOL.LICITAR a la Gerència Regional del Cadastre de Catalunya-Barcelona, que d’acord
amb l'article 32.2 del text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari, aprovat per Reial
decret Legislatiu 1/2004, de 5 de març, que procedeixi a l'aplicació als valors cadastrals
dels béns immobles urbans de Torelló, els coeficients que per al seu decrement estableixi
a l’efecte la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2015, prèvia apreciació
pel Ministre d'Hisenda i Administracions Públiques de la concurrència dels requisits
legalment establerts.
INTERVENCIONS:
Sr. ALBERT PORTÚS:
Com ja es va explicar a la Comissió informativa, tenim la possibilitat de tornar-nos a
adherir a aquesta rebaixa dels valors cadastrals, que entenem que convenen i molt a
Torelló. Ja es va procedir l’any passar, com recordareu, a la rebaixa del 20% que s’ha
aplicat aquest 2014 i aquesta nova rebaixa que ens podríem adherir, que tindria efectes
el 2015, d’entrada sembla que podria rondar el 22%. Seria acumulatiu i estaríem parlant
que en dos anys s’hauria rebaixat el valor un 42%. Estem parlant de valor, però dependrà
–és la pregunta que hom pot fer- si repercuteix en l’increment o el decrement dels rebuts;
dependrà, a final d’any, quan s’aprovin les ordenances i els pressupostos, si es vol
mantenir la mateixa recaptació que s’estava recaptant els tres últims anys –que d’entrada
sembla que de moment els trets van per aquí- i si volguéssim mantenir el global de
recaptació, els 4.300.000 euros en concepte d’IBI, només ens quedaria l’opció de pujar el
tipus impositiu.
D’entrada, l’únic que es fa amb aquest acord, és sol·licitar la rebaixa dels valors i més
endavant ja tindríem ocasió de parlar del tema de l’impost de béns immobles en concret.
Sr. JAUME VIVET:
Jo vull afegir que serà el 22%, perquè després de fer una visita al cadastre així ens ho
van confirmar. Per tant, podem assegurar que serà el 22% i tal com ha dit l’Albert, en
funció de la recaptació –i nosaltres pensem que la recaptació és l’objectiu que hem de
mantenir-, però vindrà més endavant quan parlem de taxes i ordenances i pressupostos i
esperem que aquest valor, a part de reflectir l’IBI, el que fem és reduir molt els impostos
com pot ser, sobretot, patrimoni, plus vàlua; plus vàlua és un altre impost municipal que
com Ajuntament també en sortirem afectats, però la resta d’impostos que afecta, renda,
patrimoni... tots aquests ja són impostos estatals i creiem que la reducció s’ha de fer.
Sra. ROSER MAS:
Tot i que estem d’acord en què els valors cadastrals en aquests moments són més alts
que la realitat, també és veritat que durant anys i panys van estar per sota, i en el seu
moment, les persones que tenien patrimoni tampoc pagaven el que havien de pagar; i
com que això va relacionat amb l’IBI i l’IBI és l’única font de finançament per a les
polítiques municipals, entenem que potser s’hauria d’haver fet d’una manera més global.
Com que ja en el seu moment no hi vam estar d’acord, aquí també votarem en contra.
Sr. JOSEP M. SOLDEVILA:
Nosaltres creiem que estan infravalorats tots els pisos, ja no dic per als grans propietaris,
però si que els petits propietaris, tenir un pis, almenys en cessions i en vendes tindran
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una rebaixa molt substancial en les plus vàlues i això és bastant important; per tant,
votarem a favor.
Sr. PERE GALOBARDES:
Ressaltar que precisament la revisió cadastral va permetre que en un període d’anys
poguéssim anivellar el vaixell que teníem ancorat, per dir-ho amb una imatge gràfica, i un
cop el tenim anivellat –perquè ja estem a la fase final- és de justícia i penso que el
mètode que l’Ajuntament va escollir en el seu moment ara fa un any o dos si no recordo
malament, esperar i no demanar la revisió, ha portat beneficis i per tant, jo diria que en
aquests moments Torelló disposarà d’un vaixell, per dir-ho d’alguna manera, que no està
ancorat i, per tant, tothom pagarà pel que s’havia dit fa 7 o 8 anys, pel que té i pel valor
que té.

Sr. JAUME VIVET:
Jo només voldria afegir que de revisions a la baixa, pel que se’ns va dir des de la
gerència, no se’n ha fet cap. Va semblar que ens la jugàvem una mica, en el sentit que
aquests valors podrien no sortir, però vam tenir confiança amb el cadastre, el cadastre
ens anava dient que si, que no patíssim i pensem que en aquest moment reduir un 42%
el valor cadastral en dos anys, com he dit abans, penso que és una mesura justa i per
això ho presentem i, a més, s’ha de presentar en aquest ple, perquè tenim de data fins el
dia 30 per fer la petició.
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

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI
ECONÒMICA I DE MEDI AMBIENT

I

URBANISME,

DE

PROMOCIÓ

2.2. MEDI AMBIENT
2.2.1. Dictamen per l'Aprovació de la declaració de pobles cap a la Sostenibilitat
ACORD:

Les ciutats i els pobles tornem a posar de manifest que els experts en canvi climàtic de
l’Intergovernamental Panel on Climate Change (IPCC) han reafirmat en el seu Cinquè
Informe d'Avaluació, que les activitats humanes tenen un impacte sobre el clima de la
Terra. També, l’Agència Europea de Medi Ambient i el Grup d'experts sobre el Canvi
Climàtic de Catalunya (GECC) assenyalen que el canvi climàtic amenaça les diferents
regions d'Europa i del nostre país a través d'una sèrie de variacions graduals i
apreciables, com ara l'augment de la temperatura, les alteracions del vent i les
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precipitacions, pèrdua de biodiversitat, la major freqüència d’inundacions o episodis
climàtics severs.
El canvi climàtic es considera ja un fet important a tenir en compte en la planificació del
nostre present i futur.1 Ja fa un temps que tenim assumida la necessitat de mitigar el
canvi climàtic. I ara hem de pensar també en l’adaptació, entesa com la resiliència dels
ecosistemes i dels sistemes socials, capaços d’adaptar-se a les pertorbacions. En cas
contrari, els costos pels danys ocasionats seguiran augmentant. Mitigació i adaptació al
canvi climàtic són ja dues cares de la mateixa moneda, complementàries i que cal
afrontar per igual.
La previsió d’efectes, doncs, és diversa i afectarà de manera patent els ecosistemes i la
dinàmica de les societats humanes. Un dels pronòstics més indiscutits, en el qual, i en
nom de tots els municipis litorals del país, es vol fer èmfasi des del municipi que avui ens
acull, és l’impacte important que tindrà el canvi climàtic sobre el litoral i l’ambient marí. És
notori que la major part de les ciutats del món estan ubicades al litoral, la qual cosa fa
palesa la dimensió planetària de la problemàtica, i que cal contemplar la interrelació
internacional de la qüestió. Els impactes del canvi climàtic són, per tant, d’especial
rellevància en el nostre entorn geogràfic i cultural del mar Mediterrani.
Els ambients litorals i marítims són fonamentals en les dinàmiques ecològiques i la
seva alteració tindrà repercussions socials i econòmiques de gran calat: canvis en el
litoral i els ecosistemes marins, afectació a sediments, pèrdua de sorres i de superfície de
platja, reorientació de la línia de costa, acumulació de sorres i danys en les
infraestructures litorals, augment del nivell del mar i canvis en la intensitat, freqüència i
direcció de l’onatge.
1 A Europa s’està presentant una nova Estratègia Europea per a l’adaptació i a Catalunya
disposem de l’Estratègia Catalana d’Adaptació al Canvi Climàtic 2013-2020
A més, caldrà tenir en compte l’adaptació de les infraestructures urbanes competents en
la gestió del cicle de l’aigua, per tal que puguin fer front als potencials impactes del canvi
climàtic. Així doncs, caldrà reduir la vulnerabilitat de les instal·lacions d’aigua davant
fenòmens meteorològics extrems.
En conclusió, el canvi climàtic té una influència del canvi climàtic sobre les nostres
societats, però especialment sobre els sectors i territoris més vulnerables.
Les autoritats locals som agents clau en la implementació de mesures d'adaptació que
millorin la resiliència del territori en àmbits com ara l'ordenació del territori, la salut, la
protecció civil i el medi ambient. Les accions d’adaptació comporten oportunitats i milloren
la qualitat de vida de la ciutadania, promouen el desenvolupament sostenible, estimulen
la inversió de projectes basats en la resiliència i creen llocs de treball i, per tant, s'han
d'integrar en les polítiques i en la planificació urbana.
La Unió Europea proposa introduir l'adaptació al canvi climàtic en el Pacte dels Alcaldes i
les Alcaldesses per una Energia Sostenible Local, amb el llançament d'una iniciativa per
promoure un compromís voluntari a incorporar estratègies locals d'adaptació i activitats
de sensibilització. El Pacte ofereix un marc prometedor per tal que les ciutats i els pobles
prenguin mesures i creïn xarxes on la mitigació i l’adaptació puguin considerar-se
deforma integrada.
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En conclusió, els municipis tenim un paper fonamental en l’aplicació de les estratègies
esmentades i, en conseqüència ens correspon la responsabilitat de liderar la lluita contra
el canvi climàtic.
És per tot això que els membres de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat,
Acordem,
Contribuir a l’adaptació de les ciutats i pobles i al desenvolupament de territoris
resilients i, ja que això és també una oportunitat per detectar vulnerabilitats i planificar la
gestió municipal enfront dels riscs. Això comporta millorar la nostra capacitat d’adaptació
a través de la creació d'estratègies d'adaptació local al canvi climàtic, o bé de la
integració de l'adaptació al canvi climàtic als nostres plans, conjuntament amb altres
ens locals, amb el suport de les diputacions, com a ens coordinadors, i de la Generalitat
de Catalunya, i en un termini no superior a dos anys.
Definir estratègies d’adaptació d’acord amb una metodologia que inclogui l'avaluació
dels riscos com a base per prioritzar les accions, Cal, doncs, fer una diagnosi de
vulnerabilitat, identificar els riscos i els recursos necessaris per afrontar-los i, establir les
mesures d'adaptació. La posada en pràctica de l’estratègia ha de comportar l’avaluació
del progrés i la revisió d'acord amb els canvis de l'entorn i de les noves prioritats.
Mobilitzar els agents implicats i treballar plegats per reduir la vulnerabilitat local,
compartir l’experiència i els coneixements, i informar la ciutadania i els mitjans locals
sobre l'evolució de l’estratègia d'adaptació, així com encoratjar altres ciutats i pobles a
unir-se a la iniciativa.
Promoure la gestió i la protecció integral de l’espai marí, amb altres ciutats de
l’entorn mediterrani, conscients que és un dels àmbits més perjudicats pel canvi climàtic
amb el previsible augment del nivell del mar i, alhora, un dels més decisius en el
manteniment de la sostenibilitat territorial, especialment al nostre país, que disposa d’un
front litoral extens que concentra bona part de la població. Constatem, a més, que l’espai
marí és una de les majors reserves de biodiversitat del nostre territori, una font molt
important de recursos per a les economies locals i un patrimoni cultural de primer ordre.
Preveure les accions d’adaptació i de prevenció de riscos relacionades amb els
impactes del clima –inundacions, precipitacions intenses, incendis, tornados i mànegues,
temperatures extremes i onades de calor, episodis de sequera-, sobre els ecosistemes
terrestres i els sistemes urbans –increment de l’efecte illa de calor-, i els seus efectes
sobre l’agronomia, el verd urbà, de l’entorn rural, la salut de la població i sobre el
turisme. I preveure i posar en marxa mesures i programes per tal la influència del canvi
climàtic no recaigui sobre la població més vulnerable.
Actuar per una gestió sostenible i eficient del cicle de l’aigua que ens permeti tenir
més capacitat de reacció enfront dels canvis, sense oblidar la gestió bàsica quotidiana.
Les accions passen per un ús eficient dels recursos hídrics i per l’increment i la garantia
de la disponibilitat de fonts d’abastament en qualitat i quantitat, l’augment dels recursos
complementaris, la protecció i recuperació dels aqüífers, –sobretot en l’àmbit costaner,
amb risc d’intrusió salina-, el sanejament adequat de les aigües residuals, i el
desenvolupament de l’adaptació de les instal·lacions i infraestructures del cicle de l’aigua
de proveïment i sanejament.
Garantir la coordinació de les polítiques de mitigació i adaptació, de manera que les
mesures adoptades en qualsevol dels dos aspectes no vagi en detriment de l’altre.

12

Aquest enfocament coordinat és essencial per desenvolupar les mesures d'adaptació de
forma eficaç a escala local.
A fer difusió d’aquest acord en els mitjans de comunicació, generals i locals, als òrgans
de participació ciutadana i a les xarxes socials (#adaptaciocanviclimatic
#DeclaracióVilanova).

És per això, que la regidoria de Medi Ambient sotmet a dictamen de la Comissió
Informativa, l’adopció de l'acord següent:
És per tot això que, a proposta de la regidoria Serveis Territorials, i vist el dictamen de la
C. I. de territori i urbanisme, promoció econòmica i medi ambient, el Ple de l’Ajuntament,
per unanimitat dels membres assistents, acorda:

Primer.- DONAR SUPORT a la declaració de Vilanova i la Geltrú al compromís local
envers l'adaptació als efectes del canvi climàtic al territori i el litoral.
Segon.- NOTIFICAR l'acord a la Presidència de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la
Sostenibilitat i a la Regidoria de Medi Ambient.
INTERVENCIONS:

Sr. XAVIER LOZANO:
Com sabeu, Torelló forma part de la Xarxa de ciutats i pobles cap a la sostenibilitat i en el
marc de l’assemblea d’aquesta xarxa que es fa anualment es plantegen debats cada any
entorn d’un tema diferent, relacionats amb el medi ambient i la sostenibilitat i en aquest
cas el que es va treballar és un text dedicat a comprometre els ajuntaments per actuar de
forma local contra el canvi climàtic i per tal de fomentar mesures des dels municipis, que
permetin fer els territoris més resilients –aquesta paraula que comentàvem l’altre dia- que
en definitiva vol dir que siguin territoris estabilitzats o recuperats, o estables, quan
sofreixen una agressió i en aquest cas, seria una agressió pel canvi climàtic.
Ja s’estan fent mesures; de fet, l’any passat en aquesta mateixa sala de plens, per la
setmana europea de l’energia, donàvem dades de la quantitat de tones de CO2 que
s’havien deixat d’emetre per les modificacions en l’enllumenat públic; de mesures ja se’n
van fent i, per tant, creiem que és una bona opció comprometre l’Ajuntament a què les
tingui més presents, també, en qüestions com és l’ordenació del territori o altres àrees. Hi
estem treballant i, per tant, creiem bo que l’Ajuntament s’hi comprometi en aquesta
declaració.

Sra. ROSER MAS:
Hi estem d’acord, evidentment. Només ens agradaria saber quines accions concretes es
traduirà el fet que avui s’aprovi el suport a aquesta declaració. Ja sabeu que tenim la
mania que tot el que s’aprovi aquí, volem que després pugui tenir unes conseqüències,
sobretot en els manifestos i declaracions. Ens interessaria saber, a partir d’aquí, si es
faran accions i actuacions per demostrar que més enllà de donar-hi suport ens la creiem
aquesta declaració.
Sr. JOSEP M. SOLDEVILA:
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Fer front a l’escalfament global ha estat un dels temes més importants, tant per la cimera
del G-8, com ara per l’Assemblea General de les Nacions Unides d’aquest any. És cert
que el debat al voltant del canvi climàtic es torna cada vegada més acalorat, igual que el
nostre globus terrestre, que es fa cada dia més calorós; però enmig de la discussió
acalorada, cal mirar cara a cara el punt de partida d’una lògica: és cert que al segle
present és molt probable que el canvi climàtic global assoleixi un grau catastròfic. En
realitat, durant els últims anys s’han deixat veure indicis del canvi climàtic estiu tòrrid,
hivern tebi, huracans, inundacions sequeres... sense cap dubte, aquests canvis
catastròfics estan relacionats amb les activitats humanes, és a dir, amb precisió, amb els
contaminants com gasos d’hivernacle emesos per la humanitat des de l’època industrial.
Però la previsió i el consens respecte a les calamitats no van ajudar a dissipar les
disputes per la responsabilitat, tot i que els països desenvolupats van arribar a un acord
sobre la reducció d’emissions en la cimera del G-8 d’enguany, no van deixar de retreure
als països en vies de desenvolupament, però òbviament no és just dirigir la punta de
llança contra els països en vies de desenvolupament, inclusiva la Xina i buscar via de
solucions sense cap distinció. El problema de l’emissió de gasos hivernacle és també un
problema de distribució de recursos globals; en realitat, els països desenvolupats són
precisament els grans beneficiats i també els majors contribuïdors de gasos hivernacle;
no parlem del període inicial de desenvolupament en el qual molts països desenvolupats
eren grans focus d’emissions. Ara, si em prenc compte de l’emissió per càpita, l’emissió
per als xinesos és molt més inferior a la dels nord-americans; un informe recent publicat
per la nova Fundació econòmica d’Anglaterra, mostra també que si totes i cada una de
les persones del món consumissin recursos de la mateixa manera que els Estats Units, la
humanitat necessitaria 5,3 globus terrestres per suportar el consum de la humanitat; si el
nivell de consum és semblant al de França o Anglaterra, la humanitat necessitaria 3,1; i
en el cas d’Espanya, Alemanya i el Japó, la xifra és 3, 2,5 i 2,4 respectivament. En el cas
de Xina, és 0,9. El que mereix més atenció és que la força impulsora de l’emissió de
gasos hivernacle pel món, és en cert grau produït per l’ànsia de consum dels països
desenvolupats. El que importa en mercaderies i alhora exporta en gasos residuals, un fet
obvi que els països desenvolupats que es troben al capdavant de la cadena industrial de
la divisió de treball, són més propensos a traslladar les branques industrials cap a l’alt
consum d’energia altament contaminant i d’altres emissions, als països del tercer món. El
personal d’investigació ja va determinar fa anys que el 14% dels gasos residuals de la
Xina són deguts a mercaderies produïdes a la Xina i exportades als Estats Units.
Gaudeixen de mercaderies barates, provinents de països en vies de desenvolupament i a
la vegada penen aquests països com escut per lliurar les seves responsabilitats del canvi
climàtic, amb el propòsit d’obtenir els seus propis interessos polítics i econòmics.
Dit això, poc podem fer els municipis per poder aturar aquesta xarxa d’interessos
econòmics de les grans nacions, però si conscienciar-nos que podem aportar el nostre
gra de sorra i lluitar individualment contra aquesta devastació del nostre planeta.
Per tant, hi donem suport.
Sr. MARC FONTSERÈ:
Jo no faré cap conferència. Evidentment donarem suport a aquesta declaració. Una de
les preguntes que tenia per al regidor, me l’ha fet la Roser, és a dir: quines accions estan
previstes de fer aquest any amb motiu d’aquesta declaració i quina diferència hi ha
d’accions amb el Pacte d’Alcaldes, que l’Ajuntament de Torelló ja està treballant des de fa
un grapat d’anys, si no m’equivoco, des del 2009.

Sr. XAVIER LOZANO:
De fet, un dels punts que diu la declaració, és que la Unió europea proposa precisament
introduir el concepte de prevenció del canvi climàtic dins d’aquest Pacte dels Alcaldes,
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que ja fa temps que està signat i que ja preveu un seguit d’accions de millora del
municipi, encarats cap a aquesta línia d’una eficiència energètica més sostenible. Per
tant, una de les accions que ja està realitzant l’ajuntament és seguir desenvolupant
aquest pacte d’alcaldes; és una de les accions en què any rere any es van fent accions
en els diferents edificis municipals, equipaments públics i, per tant, aquesta ja és una
acció. El fet de seguir al Pacte dels alcaldes que tenim signat i acordat i amb auditories i
amb propostes concretes que ara mateix no desvetllaré.
Altres accions que es desenvolupen? L’Ajuntament –almenys des de fa uns anys cap
aquí- també estem treballant any rere any en replantades d’arbres, en accions que van
encaminades a promoure un estalvi energètic, educació ambiental de la ciutadania,
perquè no és només l’Ajuntament que ha de fer front a les reduccions d’emissions o a la
restauració de boscos, que és el que una mica compensa el canvi climàtic, si no que hem
de ser tots plegats i, per tant, seguim treballant en la línia d’educar la ciutadania i anar
fent accions de sensibilització, a part d’inversions en enllumenat públic, equipaments
públics, per reduir el consum energètic i, en conseqüència, reduir les emissions de CO2
que són les que provoquen el Pacte dels Alcaldes.
Un dels punts de la declaració, diu “definir estratègies” també; per tant, el que
l’Ajuntament ha de tenir en compte en totes les coses que vagi desenvolupament és
definir estratègies que vagin una mica més enllà d’això i això és una mica al que ens
comprometem tots a fer, des de les diferents regidories, perquè –com també diu la
declaració- és una cosa transversal, que passa per accions de medi ambient, com poden
ser la replantada d’arbres o la restauració dels boscos de ribera o totes aquestes accions.

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

3. CONTROL DE L'ACCIÓ DE GOVERN
3.1. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L'ALCALDIA
3.1.1. Donar compte al Ple dels Decrets
RELACIÓ DE FETS:
2014/827
2014/828
2014/829
2014/830
2014/831
2014/832
2014/833
2014/834

24/04/2014
24/04/2014
24/04/2014
24/04/2014
24/04/2014
24/04/2014
24/04/2014
24/04/2014

2014/835
2014/836
2014/837
2014/838
2014/839
2014/840
2014/841
2014/842

24/04/2014
24/04/2014
24/04/2014
24/04/2014
24/04/2014
24/04/2014
24/04/2014
25/04/2014

Proposta imposició multa coercitiva Exp. 162/2013
Sol·licitud d'accés per vehicles F.C.C.
Sol·licitud d'accés per vehicles A.F.F.
Nòmina. Aprovació factors de l’específic nòmina abril 2014
Servei neteja de xoc a la llar exp. 2007-207
Servei transport adaptat exp. 2007-207
Servei transport adaptat exp. 2007-207
Baixa servei transport adaptat exp. 2003-306
Nòmina. Aprovació de gratificacions i hores extres nòmina
abril 2014
Baixa servei teleassistència exp. 2009-94
Baixa servei teleassistència exp. 2004-48
44-14 Desestiment ovp B. Montserrat
Rectificació resolució revisió mèdica aspirants agents P.L.
Exp.- 184-14 alta placa de gual C. Ter, 132
Decret Aprovar la relació P-2014-55
6-2014-i legitimació innòcua
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2014/844
2014/845
2014/846
2014/847

2014/848
2014/849
2014/850
2014/851
2014/852
2014/853

2014/854

2014/855
2014/856
2014/857
2014/858
2014/859
2014/860
2014/861
2014/862
2014/863
2014/864
2014/865
2014/866
2014/867
2014/868
2014/869
2014/870
2014/871
2014/872
2014/873
2014/874
2014/875
2014/876
2014/877
2014/878
2014/879
2014/880
2014/881
2014/882
2014/883

2014/884
2014/885

Nòmina. Rectificació nòmines febrer i març 2014 amb I.T.
25/04/2014 MGG
25/04/2014 7-2013-CPR-CN
25/04/2014 1-2014-CPR-CN
Nòmina. Rectificació nòmines gener, febrer i març 2014 amb
25/04/2014 I.T. LDS
Delegació al Tinent d'Alcalde Sr. Jordi Casals, per a la
celebració d'un
25/04/2014 casament civil
25/04/2014 Sol·licitud d'accés per vehicles J.T.B.
25/04/2014 Nòmina. Productivitat absentisme Policia Local abril 2014
25/04/2014 Devolucio aval exp. 2012-176
25/04/2014 7-2014-i legitimació innòcua
25/04/2014 114-14 vp gelateria
Aprovar la liquidació de la taxa per la reserva d'aparcament
de la parada
25/04/2014 de taxi de la llicència municipal núm. 1
Aprovar la liquidació de la taxa per la reserva d'aparcament
de la parada
25/04/2014 de taxi de la llicència municipal núm. 2
25/04/2014 Decret Aprovar la relació F-2014-68
25/04/2014 Decret adjudicació contracte menor serveis
28/04/2014 212-2014-LOMEN-SSTT
28/04/2014 211-2014-LOMEN-SSTT
28/04/2014 Decret aprovar un AD a favor d'Osona Turisme
28/04/2014 Decret Aprovar un AD a favor de l'AMI
28/04/2014 Sanció 18-14
28/04/2014 Acord incoació 18.1-14
28/04/2014 Decret Aprovar un AD a favor del FMC
28/04/2014 Decret Aprovar un AD a favor d'UNI2
28/04/2014 Estimar al·legacions 7-14
28/04/2014 Decret Aprovar un AD a favor d'UNI2
28/04/2014 Decret Aprovar un AD a favor d'UNI2
28/04/2014 Decret Aprovar un AD a favor d'UNI2
28/04/2014 Decret Aprovar un AD a favor d'UNI2
28/04/2014 126-2014-LOMEN-SSTT
28/04/2014 205-2014-LOMEN-SSTT
28/04/2014 Decret Aprovar un AD a favor de Decibel ingenieros
29/04/2014 214-2014-LOMEN-SSTT
29/04/2014 215-2014-LOMEN-SSTT
29/04/2014 Decret Aprovar un AD a favor de Silvia Anton i Jesús Calvo
29/04/2014 Decret Aprovar un AD a favor Carme Sanglas Bartrina
Ordre d'execució - Imposició multa coercitiva edifici C.St.
29/04/2014 Roc, 43
29/04/2014 Servei transport adaptat exp. 2008-164
29/04/2014 Servei transport adaptat exp. 2003-36
29/04/2014 Servei neteja de xoc a la llar exp. 2003-59
29/04/2014 Servei neteja de xoc a la llar exp. 2003-72
29/04/2014 Sol·licitar subvenció a la DJG de la Generalitat de Catalunya
Nòmina. Assignació complement de productivitat MMM i JVA
nòmina
29/04/2014 abril 2014
29/04/2014 9-2013-CPR-CN
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2014/886
2014/887
2014/888
2014/889
2014/890

29/04/2014
29/04/2014
29/04/2014
29/04/2014
29/04/2014

2014/891

29/04/2014

2014/892
2014/893
2014/894
2014/895
2014/896
2014/897
2014/898
2014/899
2014/900
2014/901
2014/902
2014/903
2014/904
2014/905
2014/906
2014/907
2014/908
2014/909

29/04/2014
30/04/2014
30/04/2014
30/04/2014
30/04/2014
30/04/2014
30/04/2014
30/04/2014
30/04/2014
30/04/2014
30/04/2014
30/04/2014
30/04/2014
30/04/2014
30/04/2014
02/05/2014
05/05/2014
05/05/2014

2014/910
2014/911
2014/912
2014/913
2014/914
2014/915

05/05/2014
05/05/2014
05/05/2014
05/05/2014
05/05/2014
05/05/2014

2014/916
2014/917
2014/918
2014/919
2014/920
2014/921
2014/922
2014/923

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

2014/924
2014/925
2014/926
2014/927

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

Decret Aprovar la relació P-2014-57
Decret Aprovar la relació P-2014-58
Decret aprovar la relació P-2014-59
Decret incoació expedient contractació piscines estiu
Decret concessió dret funerari nínxol 2296 fila 4a
Designa d'advocat per comparèixer davant el Tribunal
contenciós
administratiu número 16, en el recurs 64-2014
Constitució d'una comissió d'estudi per a la redacció del
Reglament
d'ús de les biblioteques públiques de Torelló.
34-07-III Requerir certificat annex III LIIAA i LPCAA
30-07-III Requerir certificat annex III LIIAA i LPCAA
19-04-III Requerir certificat annex III LIIAA i LPCAA
Decret aprovar un AD a favor de Coeva Vic SA
30-04-III Requerir certificat annex III LIIAA i LPCAA
Devolució fianaça any 1998
Devolució fiança any 1998
Devolució fiança 2006
Devolució fiança any 2005
Devolució fiança any 2007
05-2011-CPR Requerir mesures olors i sorolls
Devolució fiança any 2002
Decret Aprovar la relació de factures F-2014-69
Baixa d'ofici padró d'habitants Exp. 05-2014
189-2014-LOMEN-SSTT
219-2014-LOMEN-SSTT
Sol.licitud Targeta Aparcament Individual- exp. 2010-83
Autorització ús teatre Cirvianum 6-2014 7 escola
Rocaprevera
Autorització ús teatre Cirvianum 7-2014 Escola Rocaprevera
Sol·licitud d'accés per vehicles E.F.C.
Sol·licitud d'accés per vehicles E.F.F.
Sol·licitud d'accés per vehicles A.M.P.A.
MS transmissió parada 27
Aprovació provisional llista admesos i exclosos del procés
selectiu per
establir una borsa de caporals interins. Exped. 01-2014Selecció.
Acord incoació 19.1-14
224-2014-LOMEN-SSTT
222-2014-LOMEN-SSTT
221-2014-LOMEN-SSTT
223-2014-LOMEN-SSTT
Decret Aprovar la relació P-2014-60
Decret aprovar un AD a favor de Ramon Sitjà
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.
OVP 220-14 Contenidor de més de 4m3
Aprovar la relació P-2014-61
Decret Aprovar la relació P-2014-62
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2014/928
2014/929
2014/930
2014/931
2014/932
2014/933
2014/934
2014/935
2014/936
2014/937
2014/938
2014/939
2014/940

06/05/2014
07/05/2014
07/05/2014
07/05/2014
07/05/2014
07/05/2014
07/05/2014
07/05/2014
07/05/2014
07/05/2014
07/05/2014
07/05/2014
07/05/2014

2014/941

07/05/2014

2014/942
2014/943
2014/944
2014/945
2014/946
2014/947
2014/948
2014/949
2014/950
2014/951
2014/952
2014/953
2014/954
2014/955

07/05/2014
08/05/2014
08/05/2014
08/05/2014
08/05/2014
08/05/2014
08/05/2014
08/05/2014
08/05/2014
08/05/2014
08/05/2014
08/05/2014
08/05/2014
08/05/2014

2014/956
2014/957
2014/958

08/05/2014
08/05/2014
09/05/2014

2014/959
2014/960

09/05/2014
09/05/2014

2014/961
2014/962
2014/963
2014/964

09/05/2014
09/05/2014
09/05/2014
09/05/2014

2014/965
2014/966

09/05/2014
09/05/2014

Decret rectificació decret incoació expedient licitació piscines
estiu
225-2014-LOMEN-SSTT
Sol·licitud d'accés per vehicles J.P.V.
Sol·licitud d'accés per vehicles Codol Gestió, sl
Sol·licitud d'accés per vehicles Codol, sa
Decret aprovació obertura establiments comercials Torelló
Decret concessió columbari núm. 17
Autorització Mercat del Trasto 2014
Sol·licitud d'accés per vehicles M.C.C.
Baixa teleassistència exp. 1997-64
Baixa servei transport adaptat exp. 2008-90
Alta servei transport adaptat exp. 2013-75
Alta servei transport adaptat exp. 2014-40
Aprovar els padrons i la liquidació del servei pel
subministrament d’aigua
del 1r. trimestre 2014.
Suspensió de la resolució del recurs d'alçada interposat per
part de
senyor Santiago Torres Muniesa, contra l'acta de
l'Assemblea General
de la Junta Compensació La Caseta de 2-05-2013.
228-2014-LOMEN-SSTT
229-2014-LOMEN-SSTT
Baixa servei transport adaptat exp. 2008-74
Baixa teleassistència exp. 2006-27
Servei neteja de xoc a la llar exp. 1999-83
1-2014-CP legitimació
177-14-Denegar ovp contenidors roba
23-03-III R-cert.annex III LIIAA i LPCAA
11-10-III R-Cert. annex III LIIAA i LPCAA
37-01-III R-Cert. annex III LIIAA i LPCAA
44-08-III R-Cert. annex III LIIAA i LPCAA
44-08-III R-Cert. annex III LIIAA i LPCAA
Decret Aprovar la relació F-2014-70
Rectificar resolució núm.941-2014 que s'aprovaven els
padrons i liquidació del del servei pel subministrament
d’aigua del 1r. trimestre 2014.
2014-209-SSTT-LOMAJ-mss
Nòmina. Rectificació nòmina amb I.T. abril 2014 MGG
Nòmina. Imputació subvenció projecte serveis locals
d’ocupació 2014
Nòmina. Deducció incompliment de jornada IME
Aprovar el padró i liquidació del servei de clavegueram del
1r. Trimestre
de 2014.
Nòmina. Rectificació nòmina amb IT abril 2014 GDN
Nòmina. Rectificació nòmina amb IT abril 2014 MEB
Devolució Aval Exp. 480-2012-LOMEN
Dipositar la quota del 1r. trimestre de 2014 del préstec de
Sport
Assistance 2000, S.L., en el compte 20161.
Devolució Aval Exp. 481-2012-LOMEN
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2014/967
2014/968
2014/969

09/05/2014
09/05/2014
09/05/2014

2014/970
2014/971
2014/972
2014/973
2014/974
2014/975
2014/976
2014/977

09/05/2014
09/05/2014
09/05/2014
09/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014

2014/978
2014/979
2014/980

12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014

2014/981
2014/982
2014/983
2014/984

12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014

2014/985
2014/986
2014/987
2014/988
2014/989

12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
13/05/2014
13/05/2014

2014/990

13/05/2014

2014/991
2014/992
2014/993
2014/994
2014/995
2014/996
2014/997

13/05/2014
13/05/2014
13/05/2014
13/05/2014
13/05/2014
13/05/2014
13/05/2014

2014/998
2014/999
2014/1000
2014/1001
2014/1002
2014/1003
2014/1004
2014/1005

13/05/2014
14/05/2014
14/05/2014
14/05/2014
14/05/2014
14/05/2014
14/05/2014
14/05/2014

Autoritzar, disposar i reconèixer l'obligació d'una despesa a
favor de
Sport Assistance 2000, S.L.
Devolució Aval Exp. 373-2011-LOMEN
Compliment ardre execució Finausa Exp. 55/2014
Decret Aprovar la certificació 5 obra ETAP Osona Nord i
Voltreganès 1 fase.
Devolució Aval Exp. 50-2008
Decret Aprovar la relació P-2014-64
Decret Aprovar la relació P-2014-65
Decret Aprovar un AD a favor de 2T Serrallers SCP
Decret Aprovar un AD a favor d'Alba Rubinat i Torres
Decret Aprovar un AD a favor de Jaume Sanglas Parés
231-2014-LOMEN-SSTT
Decret Aprovar un AD a favor de Tecnodimensión hinchable
SL
Ordre de pagwment préstecs Abril 2014
Sol·licitud d'accés per vehicles X.S.S.
Decret incoació contracte de serveis conservació i
manteniment zones
verdes
Llicència 1a. ocupació 2014_232-SSTT-LPO
Devolució Aval -Proejec. contruc. marge esquerre riu TerAutorització Aplec de Sardanes
Reintegrar la factura rectificativa núm.13 a nom de
Muntatges Elèctrics
Reixach, S.L.
Ordre d'execució Exp. Gral Núm. 2014-532
02-2014-CPR-CN
Sol·licitud d'accés per vehicles N.Y.C.
6-2013-CPR
Nova convocatòria campanya d’ocupació de locals
comercials buits
dins el projecte Obrim la paradeta i establiment de la data de
sorteig
Proposta d'arxiu de l'expedient de reclamació per
Responsabilitat
patrimonial, per caducitat – C.R.R.
Acord incoació 20.1-14
4-2013-CP baixa actv
10-08-III Requerir cert. annex III LIIAA i LPCAA
Decret Aprovar un AD a nom de Ricardo Van Gelderen
Decret aprovar un AD a favor del Consorci VGOB
Decret incoació expedient sancionador
Revocació d'una llicència per utilització d'un hort social a
mas Cervià.
230-2014-LOMEN-SSTT
2014-235-SSTT-LOMEN
Decret aprovar la relació P-2014-66
2014-237-SSTT-LOMEN
Decret aprovar la relació P-2014-67
Decret aprovar la relació P-2014-68
Decret Àrea ADMIN ECO I H RRHH R INT I SEGURETAT
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2014/1006
2014/1007
2014/1008
2014/1009
2014/1010

14/05/2014
14/05/2014
14/05/2014
14/05/2014
14/05/2014

2014/1011
2014/1012

14/05/2014
14/05/2014

2014/1013
2014/1014
2014/1015
2014/1016
2014/1017
2014/1018
2014/1019

14/05/2014
14/05/2014
14/05/2014
14/05/2014
14/05/2014
15/05/2014
15/05/2014

2014/1020
2014/1021
2014/1022
2014/1023
2014/1024
2014/1025
2014/1026
2014/1027
2014/1028
2014/1029
2014/1030
2014/1031
2014/1032
2014/1033

15/05/2014
15/05/2014
16/05/2014
16/05/2014
16/05/2014
16/05/2014
16/05/2014
16/05/2014
19/05/2014
19/05/2014
19/05/2014
19/05/2014
19/05/2014
19/05/2014

2014/1034

19/05/2014

2014/1035
2014/1036
2014/1037

19/05/2014
19/05/2014
19/05/2014

2014/1038

19/05/2014

2014/1039

19/05/2014

2014/1040
2014/1041
2014/1042

19/05/2014
20/05/2014
20/05/2014

2014/1043

20/05/2014

Aprovar la baixa de dues autoritzacions de despesa
aprovades per resolució de l'Alcaldia de 15 de novembre de
2012.
2014-236-SSTT-LOMEN
Decret aprovar la relació P-2014-69
Decret aprovar la relació P-2014-70
227-2014-SSTT-LOMAJ
Cessament agent interí per incorporació de la persona que
substituïa
Decret Educació
Incloure noves propostes de modificació de pressupost a
l'expedient de transferències del crèdit de partides que
s'estimen reductibles i
crèdit extrarodinari núm. 6-2014, iniciat per la resolució de
l'alcaldia 583-2014 de 20 de març de 2014.
Aprovar la constitució de la borsa d'agents interins
Dinar santa Rita 2014
Cessament i nomenament d'agents interins de policia local
Cessament funcionari interí agent de policia local
Autorització ús del teatre Cirvianum 8-2014 Torelló Solidari
Aprovar la relació F-2014-71
Execució subsidiària obres treballs façana C. Rocaprevera,
27
Decret accés servei via oberta, TFN, TFM
Servei neteja de xoc a la llar exp. 2007-221
Exp.- 234-14 Alta placa de gual C. Canigó,26
2014-240-SSTT-LOMEN
Retirada de l'arma JFA
Retirada de l'arma MGG
Jubilació forçosa MMH
Decret Aprovar un AD a favor de Consolat de Mar
Decret Aprovar un AD a favor de SECE
Decret Aprovar un AD a favor del Consorci VGOB
Acceptació cessió bicicleta elèctrica
Decret Aprovar un AD a favor de Senyals Girod SL
Decret aprovar a baixa d'un AD a favor del Consorci VGOB
Decret Aprovar un AD a favor d'Instrumentacion y
componentes SA
Exp.núm.2013-104 ordexec- Recuperació zona verda interior
C. Vallespir, St. Roc i Calverons
Decret aprovar la relació P-2014-71
Decret Aprovar la relació P-2014-73
Reclamació d'indemnització pels danys causats a la via
pública en
accident de trànsit – A.E.O.
Proposta d'arxiu expedient incoat per danys a la via pública Cadenplastic
Proposta d'arxiu expedient incoat per danys a la via pública G.C.R.
02-2012-II llicència annex II
Nòmina. Productivitat absentisme Policia Local maig 2014
Decret Àrea pagament a justificar pòlissa assegurança
campionat de futbol
sala 2014
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2014/1044
2014/1045
2014/1046
2014/1047
2014/1048
2014/1049

20/05/2014
20/05/2014
20/05/2014
20/05/2014

Nòmina. Deducció incompliment de jornada IME 2
Decret Aprovar la relació P-2014-74
Decret Aprovar la relació P-2014-75
Decret Aprovar la relació P-2014-76
Decret incoació contracte privatiu concessió gestió bar
20/05/2014 jardins can parrella
20/05/2014 Modificació preu cessió habitatge social. Exp. 2012-139

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

3.2. DONAR COMPTE EXPRESSA DE DECRETS DE L'ALCALDIA
3.2.1. Donar compte del decret de l'Alcaldia de delegació en el Tinent d'Alcalde, Sr.
Jordi Casals, per a la celebració d'un matrimoni civil.
En data 25 d’abril de 2014, s’ha dictat el decret de l’Alcaldia que es transcriu a
continuació per al general coneixement:

“En data 24 de març 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.
JOAN CROSAS ESCUDERO i la Sra. KATHERINE DEL CARMEN CRUZ
JIMÉNEZ, 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.
El Sr. JORDI CASALS i PRAT, Tinent 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 el Sr. JORDI CASALS i PRAT, Tinent d’Alcalde d’aquesta
Corporació, l’autorització per a la celebració del matrimoni civil entre el Sr. JOAN
CROSAS ESCUDERO i la Sra. KATHERINE DEL CARMEN CRUZ JIMÉNEZ, el dia 26
d’abril de 2014.
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

21

Administratiu Comú, cal procedir a la publicació d’aquesta resolució al Butlletí Oficial de la
Província per al general coneixement.”
El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat dels tràmits que estan relacionats a
la taula que precedeix.
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 áprovades des de
l'última sessió plenària.
Es dóna compte de les actes de la Junta de Govern Local, aprovades des de l’última
sessió plenària:
Sessió ordinària del dia 14 d’abril de 2014.
Sessió ordinària del dia 2 d’abril de 2014.
Sessió ordinària del dia 5 de maig de 2014.
Sessió ordinària del dia 12 de maig de 2014.
El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat dels tràmits que estan relacionats a
la taula que precedeix.
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 9 de maig de 2014,
en relació llur objecció sobre el pagament d’impostos per part de l’Ajuntament de
Torelló a l’Agència Tributària de Catalunya.

El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat dels tràmits que estan relacionats a
la taula que precedeix.
4.- PRECS I PREGUNTES:
Sra. ROSER MAS:
4.1.Som tossuts la gent d’Iniciativa, i continuem preocupats per la piscina, la gestió de les
piscines d’estiu. Si Sport Assistance es pot ocupar, o no, de la gestió d’aquestes piscines
d’estiu i en definitiva, una mica, com que falta molt poc per obrir, primera si estaran i en
segon lloc, com estaria tot aquest tema i ja que parlem de Sport Assistance, si l’altra
situació de les piscines d’hivern, continua en stand by o està més arregladeta.

Respon el Sr. Jaume Vivet:
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El que són les obres de la piscina d’estiu, van al ritme que tocava; si és veritat que
portaven 3 o 4 dies de retard i es va fer un replantejament i un pla nou; inclús es
quedaven a treballar fins a les 8 del vespre –em sembla que ho vam comentar a la
comissió informativa- inclús que treballarien algun dissabte per recuperar aquests dies
que duien de retard. Per tant, entenem que l’empresa n’és conscient i va al ritme.
El tema de la concessió, si que jo ho tenia per l’apartat d’informacions, però ja ho diré ara.
Pel que fa a la piscina coberta, s’ha aixecat el concurs i ja s’ha aprovat el conveni; per
tant, ja poden tornar a contractar amb l’administració. Amb nosaltres es poden presentar
per gestionar la piscina i el que hem fet és un negociat sense publicitat i s’ha convidat
quatre empreses i, evidentment, els de la piscina també hi són. Com que poden tornar a
treballar, se’ls ha convidat sempre i aquest any també ho hem fet, pel fet que han aixecat
el concurs i s’ha signat el conveni. Per tant, poden gestionar-la.
Per la resta, la gestió de la piscina d’hivern seguiran fent-ho.

Sr. JOSEP M. SOLDEVILA:
4.2.Una de les meves preguntes és mig prec i mig pregunta i és referent a com es gestionen
les sol·licituds en aquest Ajuntament, més que tot pel sentit comú; no vull pas criticar, si
no més que tot, aportar: em vaig a cenyir més que tot en les sol·licituds de permisos
d’obra, doncs m’he trobat casos de molta gent, empresaris, que quan demanen una
sol·licitud, es tarda quinze o trenta dies i després dius... aquestes són obres menors; en
les obres menors, la gent ha de treballar i no es pot esperar i després es troben que a
vegades els tarden 15 o 30 dies i ells han de començar una obra i realment s’hauria
d’agilitzar. Aquest tema de sol·licituds en aquest àmbit; les altres poden tenir un curs
normal. Perquè després ens trobem també –i si ho dic malament em rectifiqueu- que em
sembla que hi ha un valor mínim de 1.000 € i es cobra un 4%; llavors et trobes que hi ha
molta gent que hi ha obres molt petites que potser el valor que paguen d’això no els
arriba ni pel que reparen. Si està en les sol·licituds, hi ha dues formes: una, que primer
poden tenir problema que l’usuari que els fa l’obra, si no els la fan de seguida, que no la
deixin fer. La segona, si l’home no té feina, s’haurà d’esperar a tenir la resposta per
començar a treballar.
Demano si hi hauria alguna forma per agilitzar les respostes a les sol·licituds, com a
mínim les d’aquest tipus, perquè realment estem perjudicant la gent que pot treballar.

Respon el Sr. Jaume Vivet:
A vegades és una mica al revés: et diuen que posaran un contenidor al carrer i quan
entren la sol·licitud demanant permís, el contenidor ja hi és... penso que hi ha un termini
per respondre sol·licituds intentem complir-lo. En el tema d’obres pot ser que en alguna
en retardem un pèl, però intentarem posar-hi remei i escurçar-ho tant com puguem.
I el valor que paguen, si s’ha posat un mínim és, perquè hi ha tanta feina administrativa,
per una obra més gran que en una petita i el mínim és el que s’ha calculat per cobrir el
cost de la tramitació.

4.3.Sobre el camí del canal: jo els vaig dir fa un parell o tres d’anys que hi havia aquells
despreniments de pedres, que encara està igual i vau comentar que miraríeu d’arreglarho, però es veu que cada vegada està pitjor; aquell mur que hi ha, aquella paret, aquella
mitja muntanya al camí del Canal.
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Respon el Sr. Jaume Vivet:
S’havia parlat de fer-ho; no s’ha fet. Se’n va fer un a la ronda del Puig i allà va en funció
una mica de les inversions que es contemplen a l’hora de fer el pressupost: dir que ho
farem i no fer-ho no ens sembla bé i preferim quan ho posem al pressupost poder-ho fer.
Ja hi havia estat un any al pressupost, però vam haver de valorar si fèiem un o l’altre i
vam decidir fer l’altre; aquest any no s’hi ha posat; sabem que allà s’esllavissa i s’ha de
fer.
4.4.I l’altra cosa que hi ha, és que ben bé a l’entrada de les cases on comença el camí del
Canal, es va fer un forat de SOREA, que va anar-hi fa uns mesos buscant alguna cosa
allà, alguna cosa de l’aigua, i es veu que no era el lloc i van deixar el forat allà i van posar
uns senyals i allà s’han quedat. Els veïns es queixen, perquè han d’apartar aquells
senyals per poder entrar als garatges i allò ningú ho treu i no s’ha tapat el forat. A veure si
es pot avisar la companyia que vingui a reparar-ho i a veure si teniu previst arreglar, a
llarg termini, la zona aquella.

Respon el Sr. Jaume Vivet:
Ho mirarem.
Sr. DAVID OLIVARES:
4.5.Sobre l’escola Marta Mata: es va dir que seria institut. Demanar si s’està fent alguna
gestió i si ens poden dir si finalment serà institut o no.

Respon el Sr. Lluís Sabatés:
Em sembla que ja us he anat informant de les diferents reunions que hem anat tenint amb
el departament d’ensenyament de la Generalitat, amb els serveis territorials de Manresa.
En principi el tema està en estudi; estan avaluant totes les possibilitats que hi ha de
creixement o la implantació de l’institut de noves aules de l’institut. Per tant, a mesura que
anem tenint informació us l’anirem donant; en aquests moments no podem dir ni una cosa
ni una altra; està clar que a Torelló necessitem, d’aquí a tres anys, un mínim de dues
aules més d’institut –si les coses no canvien- i, per tant, s’està treballant per donar la
millor opció al poble. Us anirem informant; no és una cosa imminent que s’hagi de decidir,
ni aquest any, ni l’any vinent, possiblement, però nosaltres estem empenyent, perquè la
decisió es prengui el més aviat possible, perquè tinguem ja planificat el futur d’aquestes
places.

Sr. David Olivares:
Quan es va fer aquesta escola, en principi el que es va dir és que seria institut! Això és el
que es va informar a la gent, als pares que van apuntar els nens a aquesta escola, ho van
fer amb la informació que això acabaria essent institut i que els seus fills acabarien a
l’escola fins als 16 anys. Això és el que se’ls va informar als pares. Jo entenc que si es va
fer aquesta escola institut, és, perquè ja hi havia unes dades...

Sr. Lluís Sabatés:
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L’únic que et puc dir és que no és una decisió de l’Ajuntament; és una decisió de la
Generalitat, del departament d’educació i el que estem fent nosaltres és intentar que les
promeses que en aquell moment es van fer, es compleixin, perquè creiem que és el més
lògic i, a més, és un espai que està més o menys preparat perquè ho sigui i la nostra
intenció és que es pugui fer, però ara jo no et puc assegurar que es farà, perquè no és
una decisió de l’Ajuntament de Torelló, és una decisió de la Generalitat, perquè qui dóna
els permisos dels centres és la Generalitat i, a més, aquesta escola, com que es va fer
amb un leasing, encara tot el manteniment i tota la gestió és de la Generalitat. En les
altres escoles tot el tema de manteniment el fa l’Ajuntament, però en aquesta encara no,
perquè representa que encara s’està pagant, la Generalitat encara està pagant l’obra. No
és un tema que nosaltres puguem decidir; nosaltres podem donar la nostra opinió, podem
pressionar tot el que podem fer, per això ens hem anat reunint amb el departament, però
si ara vols que et digui si es farà al 100Ç%, jo no t’ho puc dir. La intenció de l’Ajuntament
és que així sigui, però no et diré una cosa que no sé, perquè és faltar la veritat i no val la
pena.

Sr. David Olivares:
Més que tot és, perquè hi ha molts pares i mares que tenen el neguit de saber...

Sr. Lluís Sabatés:
Que no pateixin, perquè estem treballant per tal que sigui així i quan sapiguem informació
més certa, se’ls informarà i seran els primers de saber-ho.
4.6.No sé si és possible, ni si és factible: seria possible poder parlar amb el Consistori de
Sant Vicenç i Sant Pere, per poder mancomunar la policia local amb aquests dos
municipis?

Respon el Sr. Jordi Casals:
Em sorprèn aquest prec, més que pregunta.
Sr. David Olivares:
Per mi és una pregunta.

Sr. Jordi Casals:
Doncs és un prec, que parlem amb els ajuntaments de Sant Vicenç i Sant Pere per
mancomunar la policia, és això, oi? Doncs aquesta petició en tot cas hauria de venir dels
ajuntaments de Sant Vicenç i de Sant Pere, que són els que no tenen policia local i si en
volen i estar per saber si en volen tenir, doncs sempre tenen la possibilitat de poder-ho
demanar i després hauríem de parlar amb quins acords es pot fer aquesta mancomunitat,
que si que es pot fer, perquè les mancomunitats de policia s’han de fer en territoris
adjacents i després, òbviament, s’ha de mirar en quines condicions. Òbviament nosaltres
no desvestirem un Sant per vestir-ne un altre i menys que sigui per un altre municipi. Això
vol dir que ells haurien d’aportar recursos per contractar nous agents de policia, més
cotxes de policia... a més, cal tenir en compte que Sant Vicenç té tres nuclis, Sant Pere té
un terme municipal molt gran... ara bé, si Sant Pere i Sant Vicenç, que tenen la seva
autonomia local i els seus ajuntaments i els seus regidors i els seus alcaldes, decidissin
parlar-ne,, òbviament nosaltres en parlaríem, amb ells o amb el Voltreganès; tots els que
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siguin adjacents amb nosaltres i ens ho volen demanar, en parlaríem. Però no entenc que
nosaltres haguem de moure’ns per mancomunar la nostra policia.
Sr. David Olivares:
És que nosaltres creiem que nosaltres també en sortiríem beneficiats d’això, precisament
perquè per exemple ens trobem que la policia local al vespre és tancada; és tancada,
perquè quan hi ha una patrulla vigilant, si tu vas a la policia local al vespre, vas a picar la
porta i has de trucar la policia local que vingui, primer, perquè no hi ha ningú, és tancat!
Quan això és bastant il·lògic i si hi hagués més policies locals, potser no estarà tancat i hi
haurà una persona dins, perquè tindrem més recursos d’altres ajuntaments.

Sr. Jordi Casals:
Jo crec que vosaltres feu els comptes una mica malament, perquè dubto que Sant Vicenç
i Sant Pere, paguin un policia per estar a la comissaria. Jo suposo que si ells volen tenir
policia mancomunada, és per tenir agents de policia en els seus municipis al carrer, com
nosaltres també volem tenir sobretot policies al carrer. En aquest cas dubto que
mancomunem la policia, perquè ens paguin un administratiu i que la nostra policia estigui
a Torelló i ells tinguin un administratiu.

Sr. David Olivares:
Seria per reduir costos!

Sr. Jordi Casals:
David: ho he entès perfectament! el que passa, que ja t’ho he respost: ells aportarien un
finançament per tenir més agents, agents que haurien d’estar als seus municipis, no en el
nostre, en els seus!

Sr. David Olivares:
És que estem parlant de municipis que pràcticament, Sant Vicenç i Torelló és
pràcticament un municipi!

Sr. Jordi Casals:
David: que té tres nuclis!
Sr. David Olivares:
Si, ja ho sabem: Borgonyà i Vila-Seca, ho sabem perfectament!

Sr. Jordi Casals:
David: té tres nuclis; Sant Pere té un terme municipal enorme. Jo sé que vosaltres
sempre hi veieu tot molt fàcil tot plegat...
Sr. David Olivares:
No. Per nosaltres el que veiem és que s’ha de buscar una solució per la policia local de
Torelló i jo veig que aquesta és una de les solucions i hem parlat amb gent que s’hi
entenen bastant i ho veuen una cosa molt factible.
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Sr. Jordi Casals:
Però David! Això ha de venir a petició dels municipis!
Sr. David Olivares:
Jo li demano si vostès, des d’Esquerra Republicana podrien tenir relació amb Sant Pere i
demanar-li a veure què li sembla! Jo només he demanat això, Sr. Jordi Casals, no li he
demanat res més! si és factible, només he demanat això, per reduir costos, per tenir una
policia local...

Sr. Jordi Casals:
Però ja t’he dit que si que és factible! Una altra cosa és si a ells els interessa!

Sr. David Olivares:
Només és si ho vol fer o no ho vol fer això! o vol parlar! Jo li he demanat això, només!

Sr. Jordi Casals:
Jo no sé si perquè la meva mare és de Ripoll i el meu pare de Barcelona, si parlo amb un
accent català que no se’m entén! Però em sembla que t’he respost perfectament i més
d’una vegada.

Sr. JOAN MANEL CASTILLO:
4.7.Un tema referent al cap de setmana del motorfest. Voldria saber –perquè hi va haver una
rebentada a una canonada d’aigua al muntar l’escenari- voldríem saber si l’empresa
encarregada de muntar aquest escenari es va fer càrrec de tots els costos, si vam tenir
algun tipus de problema i si totes les despeses ocasionades per aquest tema se’n ha fet
càrrec aquesta empresa.

Respon el Sr. Lluís Sabatés:
És cert, hi va haver una rebentada i ara està en fase de peritatge per veure quina va ser
la raó i quines van ser les causes i quan es sàpiga es decidirà si és un tema de culpa dels
que ho van muntar, si és que hi va haver alguna altra actuació que no va ser correcte i en
el moment que tinguem tot l’informe es veurà qui ha de pagar les despeses.

Sr. Joan Manel Castillo:
JO quasi que ja li anticiparia que això va ser ocasionat, perquè conec força gent que
munta aquests escenaris i va ser causat pel muntatge.

Sr. Lluís Sabatés:
D’acord, i segurament tens raó, però jo no puc anar a l’assegurança dient que el Sr.
Castillo diu que la culpa és de qui ho va muntar, que li hem de passar les costes. Per tant,
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s’ha de fer un informe de peritatge i una vegada estigui fet l’informe de peritatge es
decidirà. Segurament va ser culpa d’ells, però jo no hi era i no ho vaig veure i, per tant,
necessitem un informe i els tècnics nostres tampoc hi eren i s’està elaborant.

Sra. Concepció Villena:
I l’organització en tot moment ha estat en molt bona disposició per arreglar-ho i
solucionar-ho, però deu ser una qüestió més tècnics i cal esperar.
4.8.Voldríem saber si a la comunitat musulmana se’ls tornarà a deixar l’escola Marta Mata en
el mes del ramadà.

Respon el Sr. Jaume Vivet:
En tot cas, nosaltres, aquí, només fem d’intermediaris. L’Ajuntament ni deixa i deixa de
deixar l’escola Marta Mata, si no que és el departament d’ensenyament a qui es trasllada
la petició i qui cedeix l’espai, de la mateixa manera que es pot cedir que qualsevulla altra
activitat, no és l’Ajuntament, ni és l’escola, si no que és el departament i, a més, dir que
en el cas que es va cedir l’espai de l’escola Vall del Ges per fer les activitats que es van
fer per la Festa Major, a més se’ls demana una pòlissa de responsabilitat civil important.

Sr. Joan Manel Castillo:
Està demanada?

Sr. Jaume Vivet:
Si, està demanada, però no ho autoritzem nosaltres.

Sr. MARC FONTSERÈ:
4.9.Va una mica de sol·licituds, també: sembla ser i potser no és habitual, segurament no,
però que costa que es responguin les sol·licituds, en concret alguna d’obres i serveis;
llavors, en tot cas, tampoc és el moment de dir aquí de quines m’he assabentat, però
estaria bé el regidor s’ho mirés i si em pots informar com està. Però si que és un
problema que, que jo sàpiga, fa uns mesos que s’arrossega.

Sr. Jaume Vivet:
Ho mirarem.

4.10.Durant les últimes setmanes, hi ha hagut a nivell –crec que espanyol- bastant moviment
en xarxes socials sobre insults, sobre racisme, sobre twiter... està molt bé, però això s’ha
traspuat, jo ho he vist i el grup ho ha vist, en pintades a Torelló contra els jueus,
concretament al costat de la llar d’infants La Cabanya; no és a la paret de la llar d’infants,
però és una paret pública, al mur que hi ha pujant al passeig de la Vall del Ges; diu “fora
jueus” i fa més d’una setmana que hi és, com a mínim 10 dies; jo ho vaig comentar a la
ràdio el dia que vam fer el debat. Demano si el podeu despintar.
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Totes les pintades fan mal d’ulls, però aquestes encara més.

Sr. Jaume Vivet:
El tema d’aquesta pintada, ho farem mirar.

4.11.I l’última, ha sortit al diari Torelló i els torellonencs n’hem parlat i és sobre el tema del
mercat del trasto i l’estesa de multes que es va fer, o sembla que es va fer aquells dies;
no sé si el regidor ens pot comentar si és cert, si és una llegenda urbana... a mi,
concretament, conec tres persones en concret que es van sancionar, que reconeixen que
no estaven ben aparcats, però potser no era el moment.
Quina és la teva opinió, o si ho pots desmentir si no és així, i si és així, a veure si hi
podem fer alguna cosa.

Respon el Sr. Jordi Casals:
El tema de les multes sempre és un tema delicat. En un esdeveniment com aquest del
mercat del trasto, hom és flexible; el que passa que hi ha limitacions en el tema sobretot
de la mobilitat i la seguretat en el trànsit i també dels vianants i aquí si que hi ha aquest
control.
Si vols et faré arribar fotografies, perquè vaig demanar que es fessin fotografies per
poder-ho visualitzar; sobretot es va multar, bàsicament, a la zona de la Carrera, la ronda
del Puig, els llocs més perillosos pel tema de visibilitat i perquè estaven damunt de la
vorera i no havien deixat espai, aquest metre i mig que es demana per si algú hi ha de
passar amb cadira de rodes o amb un cotxet. En moments que s’estava sancionant es
veia gent que havia de baixar de la vorera i us faré arribar aquestes fotografies per fervos una idea del que és.
En altres zones més perifèriques, en casos semblants no es va posar aquesta sanció.
Com que cada any acostuma a ser el mateix, en el mercat del trasto, el problema de les
multes, que és difícil de poder aparcar; la gent va amb pressa, fins i tot, una persona que
va muntar a la nostra parada d’Esquerra li van posar la multa –és un dels que surt a la
foto-, ... com que això hi és i és problemàtic, en aquestes zones que es posen les
sancions intentarem reforçar la senyalització per tal que no s’hi aparqui i que la gent sigui
conscient que allà no s’hi pot aparcar, tampoc el dia del mercat del trasto i, si cal, ho
encintarem per tal que no pugin damunt de la vorera. Hi ha flexibilitat, però aquí, la policia
local si que m’han dit “aquest és el límit” i a partir d’aquest límit s’ha sancionat.
Sr. Marc Fontserè:
Queda pendent que puguem parlar-ne i que m’ho expliquis més en concret i segur que ho
entendré.

5.- INFORMACIONS:
Sra. CONCEPCIÓ VILLENA:
5.1.Aquest mes hi ha diferents esdeveniments esportius, perquè com que anem tancant la
temporada: El dia 6 de juny hi haurà la cloenda de les jornades esportives, que aquest ha
estat el segon any que ho hem fet, i aquesta última jornada hi participaran les entitats de
futbol, bàsquet i tennis i cap al final de la tarda, hem convidat a les famílies dels nens que
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hi participen, a totes les entitats que han organitzat aquestes jornades i, evidentment, els
nens que les han practicat i farem una mica de cloenda: vindrà el Sr. Alcalde, donarem
uns diplomes als nens que han participat i les valorem molt positivament. De totes
maneres, al final, abans que s’acabi el curs farem la valoració per si volem continuar l’any
vinent, conjuntament les entitats, escoles i l’Ajuntament.

5.2.El dia 8 de juny, se celebra el campionat de Catalunya de bitlles catalanes a la zona
esportiva. Hi haurà bastant moviment.

5.3.El dia 14 de juny hi haurà les 12 hores de tennis taula, un any més.

5.4.I el 15 de juny, el festival de gimnàstica rítmica, que organitza el club gim-ges i que també
aporta molta gent i se celebrarà al pavelló.
Sra. CARME FRANCOLÍ:
5.5.En primer lloc volia dir a la Roser, del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya-Verds,
que hem preparat un informe de resposta a la pregunta que vas fer i el Sr. Alcalde es va
comprometre a donar-te la resposta, sobre quines actuacions i què s’està fent per als
infants i joves que passen llargues estones al carrer. Us trobareu un informe a la carpeta
de correspondència del grup municipal. En tot cas, quan l'hàgiu llegit, si hi ha algun dubte,
ens demanes hora a mi o en Xevi, que som els dos que ho hem fet i ho acabem de
concretar.
5.6.Ja vam informar a la Junta de Govern: us convido a tots i a totes a la celebració dels 10
anys de l’espai educatiu per a la gent gran. Serà demà a la tarda, al teatre Cirviànum. Hi
haurà una taula rodona amb uns convidats d’excel·lència i tot seguit hi ha un concert
teatralitzat. És un programa que és obert, encara que es tituli “espai educatiu per a la
gent gran”, és obert i tots hi esteu convidats i podeu convidar els vostres veïns i amics i
amigues.
Sr. ALBERT PORTÚS:
5.7.Recordar que el dimecres de la setmana vinent, el dia 4 de juny, es passa al cobrament el
segon rebut de l’IBI i el primer rebut de deixalles.
Sr. MANEL ROMANS:
5.8.Informar a tots els regidors que el dia 10 de juny, al parc del Castell de Montesquiu, fem
el dinar d’empresaris; l’any passat des de la regidoria de promoció econòmica ja vam fer

30

el primer dinar de l’empresari a Torelló i aquest any, parlant amb els alcaldes del
consorci, hem organitzat aquest esdeveniment amb els vuit alcaldes i municipis del
consorci. Ens vindrà l’economista, el Sr. Oriol Amat, que a dos quarts d’una ens farà una
conferència amb el títol “com ho fan les empreses que van bé”, al centre de recursos del
castell de Montesquiu i després, tots els empresaris, amb el Sr. Amat i els alcaldes que
convidarem a l’hostaleria del castell.
5.9.El 8 de maig ens fan fer una reunió amb l’alcalde i alguns empresaris a l’edifici de La
Cooperativa, perquè volem engegar un nou projecte que és que volem fer unes reunions
periòdiques amb empreses dels diferents polígons que hi ha a Torelló i en aquest cas, a
mi com a regidor de promoció econòmica i la tècnica de promoció econòmica, l’Anna
Sadurní i el que volem és tenir unes reunions periòdiques per tal que els empresaris ens
puguin fer arribar tots els seus comentaris i els seus neguits de cara a l’Ajuntament de
Torelló. Això és un projecte que ja l’estan portant a terme l’Ajuntament de Vic; nosaltres
ens en vam assabentar, ens va semblar que era una bona cosa i inclús el Sr. Erra va
venir a fer-nos una mica de xerrada el dia que vam fer la presentació als empresaris per
dir una mica l’experiència com els havia anat a ells i com els estava anant; els empresaris
ho van veure bé, la iniciativa i el dia 12 de juny ja tenim la primera reunió, que en principi
es farà en format esmorzar; no sabem quina serà la temporalització; a Vic ho fan cada
mes i nosaltres pensem que cada mes potser no tindríem temes i per tant haurem de
parlar amb ells i mirar si això es fa cada dos mesos o cada tres mesos; el que volem és
que aquest contacte que hem començat a mantenir amb les empreses, com que serà
molt difícil que donem la roda en tota la legislatura a totes les empreses del municipi, que
puguem tenir un contacte constant amb les empreses i que elles ens puguin fer arribar
tots els seus neguits i les seves demanades.
El dia 12, com he dit, tenim la primera reunió en què decidirem la temporalització i una
mica els temes per tractar; també hem de dir que el que volem és que no hi vagi sempre
jo com a regidor de promoció econòmica, si no que quan veiem els temes que vagin
sortint, podem fer venir l’enginyer municipal, l’arquitecte, el cap de la policia... per mirar
de solucionar tots els temes que se’ns presentin. Ja aniré informant de com va això i què
ha donat de si aquesta primera jornada que farem el dia 12.
Sr. JORDI CASALS:
5.10.Una cosa que ja s’ha presentat públicament, però crec que és bo donar-ne compte al ple:
s’ha posat en marxa la policia de proximitat; portàvem bastant temps treballant-hi per ferho possible amb l’estructura de la policia que tenim i que puguem mantenir els serveis de
trànsit, de seguretat ciutadana... destinarem finalment un agent de proximitat, que serà la
persona que ha d’esdevenir de referència per a la ciutadania, comerços, entitats,
associacions de veïns, per traslladar informació i també serà proactiu a l’hora d’actuar; ja
ha anat a veure diferents comerços, escoles, i la rebuda de moment és molt positiva i ja li
arriben demandes per poder-se trobar, parlar-ne i sembla que és un projecte que
interessa i que hi havia interès que es pogués tirar endavant.
5.11.Els voluntaris de protecció civil ens donaran un cop de mà a la policia local en l’àmbit
rural; no faran tasques de policia, òbviament, perquè no els pertoca, és protecció civil,
però ens ajudaran a mantenir un contacte regular amb les cases de pagès –ja es fan
actuacions des de la policia, però s’havia detectat que no es podia fer de forma regular- i
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el que farem primer de tot és actualitzar la base de dades; s’anirà a visitar una per una les
cases de pagès entre setmana i el cap de setmana. Protecció civil ens donarà un cop de
mà molt interessant i des d’aquí les gràcies per posar-se a disposició i donar-nos aquest
cop de mà.
5.12.Haureu pogut veure a la plaça Nova que han aparegut dues escultures; són dues
escultures de la Rosa Serra, Creu de Sant Jordi. Aquí hem de donar les gràcies al
comerç Art 32: es va posar en contacte amb nosaltres, posant a disposició aquestes dues
escultures mentre hi hagués l’exposició de la Rosa Serra a la seva sala d’exposicions de
la seva botiga, de forma gratuïta, que havia estat una proposta de la mateixa artista. És
un honor poder tenir aquestes escultures i poder-les mostrar en un lloc com és la plaça
Nova. Les podrem gaudir fins a mitjan del mes de juny, que és quan acabarà l’exposició
de la Rosa Serra a la botiga Art 32.

Sr. LLUÍS SABATÉS:
5.13.Informar, fer públic, des del Consell municipal, a la Comissió Permanent es va decidir fer
la coordinació per organitzar o, més que organitzar, coordinar els autocars per baixar a la
manifestació que es farà el 14 de juny en defensa de l’escola catalana i la immersió
lingüística, organitzada per Òmnium cultural i “som escola”. Ja s’ha passat la informació a
totes les famílies, que es podran inscriure a les escoles per poder baixar en autocar el dia
14 de juny a aquesta manifestació-cercavila festiva, a les 6 de la tarda, i marxaríem de
Torelló a les 4 des de l’aparcament del mercat municipal i, per tant, a través de les
escoles, tothom que vulgui pot inscriure’s; el cost del viatge és de 6 euros i amb la
col·laboració amb Òmnium cultural farem la gestió de la venda del pack de merchandising
que és la samarreta, més les instruccions de com fer un cap gros, d’un joc de Màrius
Serra i crec que hi ha alguna altra cosa, per 10 €, que ajuda a finançar tots els costos que
han tingut, o tenen els d’Òmnium cultural i “som escola” per fer aquesta moguda.

5.14.Fer un reconeixement públic a dues escoles de Torelló que aquest any també han tingut
la sort que les premiessin, perquè els treballs que han presentat s’ho mereixen: l’any
passat hi vam tenir l’escola Vall del Ges; aquest any hi tenim el Sagrats Cors i l’escola
Rocaprevera, que han estat premiats en els 26ens Premis Baldiri Reixach, uns, l’escola
Sagrats Cors, amb un projecte d’alumnes de 3er de primària, sobre la xocolata, i l’escola
Rocaprevera, és un premi de centre, d’escola, per tota la tasca que fan des de fa molts
anys en l’elaboració d’una obra teatral amb els de 4art d’ESO i que especialment va ser
un projecte molt important el de l’any passat, per la celebració del 125è aniversari de
l’escola –i per tant, han estat premiats per això-. Aquest premi es dóna el dimecres, dia
28 de maig al Palau de Pedralbes, i el del Sagrats Cors, el dia 1 de juny, segurament, a
l’Espluga de Francolí.
Per tant, demostrar una vegada més que Torelló tenim unes escoles molt actives, que fan
projectes molt interessants i felicitar-les públicament per aquest èxit.
Sr. XAVIER LOZANO:
5.15.-
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Informa primer de tot que aquesta setmana ja estarà disponible la guia d’activitats d’estiu,
que s’edita cada any, amb les activitats que ofereixen les diverses entitats de cara als
infants i joves per aquest estiu. Aquest any estarà penjada també al web del Torelló jove i
es podrà recollir al Torelló Jove, l’Ajuntament, la biblioteca, el pavelló esportiu i la piscina i
el que es farà és que no es repartirà família per família com es feia, però si que
s’informarà per via cartells, dels llocs on es podrà aconseguir aquesta guia d’activitats.
5.16.Per altra banda, aquesta setmana hi va haver l’última reunió del consistori infantil
d’aquest curs; queda el ple de clausura que serà el 12 de juny al teatre Cirviànum on els
alumnes regidors podran explicar als seus companys els temes que han treballat i el que
han decidit en les diferents reunions d’aquest consistori, que creiem que ha estat molt
productiu; en aquesta última reunió van decidir el futur parc que està previst instal·lar a la
zona de Can Parrella, entre les propostes que s’havia fet arribar des de la regidoria
d’obres i serveis i també han decidit la pel·lícula que es projectarà a la festa major, que
falta que la regidoria de cultura pugui confirmar que ja està lligada i confirmada amb
l’empresa abans de dir el títol; en van triar dues i per si hi hagués un problema d’última
hora, ja farem públic el títol quan ens l’hagin confirmat.
Sr. JAUME VIVET:
5.17.Informar sobre el projecte del carrer de Sant Bartomeu, que entenem que els veïns
estiguin una mica neguitosos, perquè en aquest ple se’n ha parlat, ha sortit alguna
pregunta i també ha sortit a la premsa i degut a tot això, una mica manifestar-los que
estiguin tranquils, perquè en aquest moment des de Diputació estan treballant en el
projecte i per informar, primer hem de tenir el projecte i saber els costos, i com que això
de moment no ho tenim, per aquest motiu no s’ha pogut informar.
Tot això, és arran també que últimament, tant en Lluís com jo, hem tingut alguna visita de
veïns i, per tant, per fer-ho ja més públic i més notori i una de les màximes preocupacions
que se’ns ha manifestat per part dels veïns, és el tema que quan plou acostuma a entrar
aigua als baixos de les cases i en aquell carrer en aquest moment només hi ha tres
embornals, hi ha un tipus de pendent que la carretera fa esquena d’ase, amb unes
voreres molt baixes... tot això canviarà molt i la prova la tenim que al nucli antic que des
que hi ha aquest sistema que l’aigua va pel mig, canvia molt i evidentment, embornals hi
ha d’haver els que toca. Tot això s’ha manifestat a la Diputació, sàpiguen que tot el que
ens ha arribat a nosaltres al llarg d’aquests anys s’ha traslladat a Diputació i, per tant, tota
la problemàtica l’hem traslladat. Dir que el carrer, això si, serà de plataforma única –això
s’ha manifestat sempre- i l’aigua farà pendent i anirà sempre pel mig, tal com he dit
abans. Tenim força problemes detectats i s’han traslladat tots a la Diputació: d’aquests
temes se’n ha parlat; ens hem vist dues o tres vegades, inclús van estar a l’Ajuntament.
A partir d’aquí, quan tinguem el projecte i el cost, el primer que farem, evidentment, serà
reunir-nos amb els veïns per informar, per presentar-los el projecte, i si cal fer esmenes
fer-les, i recordar-los també que estarà durant el temps que toqui exposat al públic, que
serà un altre temps de més que tindran per fer-hi les esmenes que toqui i, evidentment,
els direm el temps que estarà exposat i el dia que comenci i el dia que s’acabi. Per tant,
podran venir a mirar-ho i si hi ha algun dubte, es podrà modificar.
Penso que no han de patir i que això en aquest moment també tenim l’experiència del
carrer de Rocaprevera, que penso que ha estat un carrer que dins de la problemàtica que
hi ha hagut, que l’obra s’ha retardat molt, en tot moment hem informat sempre els veïns i
això ha fet que el resultat al final hagi estat positiu. Per tant, qualsevulla cosa, penso que
no han de patir i els tindrem contínuament informats.
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5.18.Avui em toca donar una notícia que penso que és una bona notícia i fa referència a la
beca Segimon Serrallonga: dijous passat es va reunir la comissió de la beca Segimon
Serrallonga i després de valorar les 13 memòries que es van presentar per ampliació
d’estudis, aquest any es va decidir per unanimitat atorgar la beca a la Marina Font
Casellas, que és veïna de Torelló. Els projectes, com sempre, ha estat complicat i sempre
s’acaba en un debat final que és bastant intens i, per tant, pensem que també és un motiu
d’orgull que aquest any sigui algú de Torelló. El projecte és per fer un màster en relacions
internacionals i organitzacions internacionals a la universitat de Groningen, als Països
Baixos. Per tant, des d’aquí felicitar la Marina Font, per la seva feina i pel projecte que ha
presentat.

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

Torelló, 27 de maig de 2014
Vist i plau,
L’ALCALDE,

LA SECRETÀRIA,

Jaume Vivet Soler

Montserrat Freixa Costa
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